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Introdução 

Desde que foram descobertas suas propriedades 

antitumorais em 1965, a cisplatina tem sido um dos 

antineoplásicos mais utilizados na quimioterapia para 

câncer. Apesar da grande utilização e sucesso nos 

tratamentos quimioterápicos, alguns fatores como 

alta toxicidade e reações adversas atribuídos à sua 

baixa especificidade, geram a necessidade de busca 

por novos medicamentos. Sendo assim, complexos 

de Pt(IV) surgem como alternativa devido à sua 

estabilidade, além da possibilidade de ser 

administrado por via oral.1 Desta forma, é de 

fundamental importância entender o mecanismo de 

redução dos complexos de Pt(IV) e sua etapa de 

ativação no meio intracelular. Logo, o presente 

estudo computacional tem como objetivo obter uma 

metodologia computacional para a previsão do 

potencial de redução de complexos de Pt(IV).  

Resultados e Discussão 

Foi selecionado um conjunto de 8 complexos de 

Pt(IV), cujos dados experimentais para o potencial de 

redução estão disponíveis,2 e podem ser calculados 

baseado na semi-reação da célula em relação ao 

sistema redox. O valor experimental foi obtido por 

voltametria cíclica, em solução de DMF em relação 

ao eletrodo de referência de Ag/AgCl.2 Tomando 

então o eletrodo padrão de hidrogênio (EPH) como 

referência, corrigido por +0,222 V referente ao 

eletrodo de Ag/AgCl, o potencial da célula 

eletroquímica, Ꜫ°cel, corresponde ao potencial padrão 

do eletrodo de platina.  

 

Pt(IV)sol + 2 e− → Pt(II)sol + 2Lsol
−    ∆GPt,sol

0    (1) 

ε0[Pt(IV) → Pt(II)] = −
∆GPt,sol

0

2F
− (εSHE

0 + 0,222) (2) 

 

Para obtenção dos protocolos computacionais na 

predição do potencial de redução (εº) dos complexos 

de Pt(IV) os valores de ΔG foram calculados a partir 

de estruturas em fase gasosa. Foram realizadas 

correções de energia, a fim de considerar os efeitos 

do solvente e mudança de funcional. Os protocolos 

foram construídos usando combinações distintas de 

conjuntos de funções de base da Pt / Ligantes. Todos 

os cálculos foram realizados no programa Gaussian 

09 Rev. D.01. A Tabela 1 apresenta o melhor 

protocolo obtido até o momento, A5, 

B3LYP/LANL2DZ/def2-SVP/IEFPCM(UFF), obtendo 

um desvio relativo médio (DRM) de 14% e um desvio 

absoluto médio (DAM) de 97 mV.  
 

Tabela 1. Valores calculados do εº (mV) e seus 
respectivos DRM e DAM (mV). 

 A5 DRM DAM Expt. 

1 -865 2 15 -850 

2 -842 1 8 -850 

3 -871 6 51 -820 

4 -551 25 179 -730 

5 -599 16 111 -710 

6 -586 19 134 -720 

7 -545 17 115 -660 

8 -467 26 163 -630 

  14 97  

 

Além disso, também está sendo analisada a 

influência da estrutura na predição do potencial de 

redução dos complexos de Pt(IV). 

Conclusões 

Com o objetivo de encontrar um protocolo 

computacional adequado para previsão do potencial 

redução de complexos de Pt(IV), uma análise 

detalhada com diferentes conjuntos de função de 

base foi realizada. O melhor protocolo encontrado 

obteve um DAM de apenas 97 mV, apresentando 

uma boa alternativa para a previsão computacional 

do potencial de redução de complexos de Pt(IV). 
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