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Introdução 

Desde a década de 1960, com a descoberta das 

atividades antitumorais da cisplatina, medicamentos 

à base de Pt(II) continuam a ter uma grande 

relevância no tratamento contra o câncer. Entretanto, 

a administração da cisplatina ainda confere efeitos 

adversos graves, como nefrotoxicidade, 

neurotoxicidade, além de resistência celular, 

limitando sua eficácia. Um caminho promissor a fim 

de minimizar os efeitos adversos, pode ser a 

utilização de fármacos à base de Pt(IV), uma vez que 

se mostram mais estáveis, passando por um 

processo de redução em sua etapa de ativação, 

gerando seu correspondente de Pt(II)1. Faz-se 

necessário então, compreender os mecanismos de 

redução dos complexos de Pt(IV) além de sua 

ativação intracelular, uma vez que o estudo desses 

mecanismos são escassos. Dessa forma, o presente 

trabalho visa um estudo acerca da influência dos 

efeitos relativísticos e da função de base da Pt na 

previsão computacional do potencial de redução de 

complexos de Pt(IV). 

Resultados e Discussão 

O complexo cis,cis,trans-[Pt(NH3)2Cl2(O2CNHPh)2]2, 

que apresenta dado experimental de potencial de 

redução (ε0), foi selecionado a fim de se obter um 

protocolo computacional para a previsão do ε0. O 

valor experimental foi obtido por voltametria cíclica, 

em solução de DMF e apresenta o valor de -730 mV 

em relação ao eletrodo de referência de Ag/AgCl.2 

Para a construção dos protocolos computacionais, 

foram realizados cálculos de otimização de 

geometria e frequência vibracional do complexo de 

Pt(IV) e do complexo de Pt(II) e dos ligantes axiais 

liberados após a redução. Foram realizados cálculos 

não relativísticos e relativísticos utilizando o funcional 

DFT B3LYP. O efeito do solvente foi incluído por 

meio da aproximação C-PCM. Os efeitos 

relativísticos foram considerados através da 

aproximação Douglas-Kroll-Hess de 2ª ordem 

(DKH2). Foram utilizadas diferentes funções de base 

para a Pt e as bases DZP e DZP-DKH para os 

átomos ligantes. Todos os cálculos foram realizados 

no programa ORCA 4.2.0. O cálculo do ε0 foi feito 

baseado na semi-reação da célula eletroquímica em 

relação ao eletrodo padrão de hidrogênio (SHE) com 

a correção de +0,222 V referente ao eletrodo de 

Ag/AgCl. 
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Figura 1. Valores calculados do ε0 com os protocolos 

computacionais estudados até o momento.  

 

A partir dos valores obtidos até o momento pode ser 

observado que o uso de uma função de base 

completa é importante na previsão do ε0. Apesar do 

estudo ainda ser inicial, os melhores protocolos 

apresentaram desvio absoluto entre 30 e 160 mV, 

abaixo que os 230 mV de média encontrados por 

Burda e colaboradores.3 Além disso, novos 

protocolos utilizando mais funções de base para a Pt, 

outras funções de base para os ligantes e distintos 

funcionais DFT também estão sendo testados.  

Conclusões 

O trabalho apresenta a previsão computacional do 

potencial de redução Pt(IV) → Pt(II) utilizando 

aproximações relativísticas e não relativísticas. Até o 

presente momento, os melhores protocolos 

apresentaram desvios entre 30 e 160 mV, se 

mostrando promissores para o estudo do ε0 de 

complexos de Pt(IV). 
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