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RESUMO 

 

A doença de Chagas é originada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi causando grandes 

danos à saúde da população e vem-se distribuindo para regiões não endêmicas como os Estados 

Unidos, Europa e Japão. O tratamento nos dias atuais é realizado pela administração de dois 

medicamentos (Nifurtimox e Benzonidazol) que apresentam sérios efeitos colaterais e baixa 

eficácia. Este trabalho teve como objetivo principal contribuir para a descoberta de novas 

substâncias químicas bioativas de interesse e importância ao tratamento da doença de Chagas. Para 

atingir este fim, foi construído um banco de dados de compostos denominado “Base Tcruzi” e 

realizados ensaios in silico para avaliar o potencial do banco de moléculas em estudo como 

candidatos a fármacos. Três ensaios virtuais foram realizados: a determinação das propriedades 

farmacocinéticas, a determinação da similaridade química e docking frente ao alvo validado para 

atividade tripanocida, a GAPDH. Os compostos mais eficientes mostraram potencial para futuras 

otimizações, pois apresentam propriedades físico-químicas dentro das características fármaco-

similares e mostraram-se ativas, inclusive com eficiência melhor que a do padrão benzonidazol. 

Com os resultados dos ensaios in silico foi possível concluir que em Base Tcruzi existem 56 

moléculas com propriedades moleculares otimizadas e que tem potencial como candidatas a agentes 

antichagásicos. 

 

Palavras-chave: doença de Chagas; fármacos; In silico; Base Tcruzi. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Chagas disease originates from the protozoa Trypanosoma cruzi. It has been causing great damages 

to population and it is now spreading throughout non-endemic regions such as United States, 

Europe and Japan. The treatment is carried through the use of two medications (nifurtimox and 

benznidazole) that have shown serious side effects and low efficiency. The main goal of this 

research is to contribute to the search of new bioactive chemicals for contribute to the treatment of 

Chagas disease. For this purpose compound database denominated 'Base Tcruzi' has been built and 

experiments 'in silico' were carried out in order to evaluate the potential of the molecules being 

studied as candidates to drugs. Two virtual experiments were done: determination of the 

pharmacokinetic features, determination of the chemical similarity and the docking to the validated 

target to execute the trypanocidal activity, the GAPDH. The most efficient compounds showed an 

potential to optimizations in the future, with properties drug like and were more active than the 

benznidazole standard. With the results from the 'in silico' screening, it was possible to come to the 

conclusion that in 'Base Tcruzi' there are 56 molecules with optimized molecular properties and 

have outstanding potential as candidates to antichagasic agents. 

 

Key words: Chagas disease; drugs; In silico; Base Tcruzi. 
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1INTRODUÇÃO  

A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, que 

é transmitido ao hospedeiro humano através do vetor hematófago conhecido como Triatoma 

infestans (SOUZA; NAKAMURA; CORRÊA, 2012). As quimioterapias atuais para a prática 

clínica são benzonidazol e nifurtimox. Os medicamentos são predominantemente ativos 

durante a fase aguda da doença. Porém, os efeitos colaterais adversos destes fármacos, tais 

como a intolerância digestiva e dermatológica, têm sido implicados na adesão ao tratamento 

(MEJIA-JARAMILLO et al, 2012). 

O desenvolvimento de novos fármacos para a quimioterapia da doença de Chagas 

não é prioridade para as indústrias farmacêuticas, pois envolve alto custo de investimento e a 

falta de um mercado potencial e seguro em desenvolvimento já que a doença afeta, 

principalmente, as áreas menos favorecidas da sociedade. Por isso, a grande necessidade de 

pesquisas envolvendo o desenvolvimento de novos fármacos no combate à doença de Chagas. 

Os grandes problemas enfrentados na busca de um fármaco eficiente para o tratamento da 

doença de Chagas são o ciclo biológico complexo que o parasita possui, envolvendo três 

formas distintas: epimastigota, tripomastigota e amastigota. O outro grande problema está 

relacionado com as cepas testadas, pois algumas são mais resistentes aos fármacos usados. 

Portanto, estas diferenças devem ser analisadas, porque podem resultar em diferentes 

mecanismos de ação e defesa (SOUZA; NAKAMURA; CORRÊA, 2012). 

O principal objetivo deste trabalho foi de contribuir para a descoberta de novas 

substâncias químicas bioativas de interesse e importância ao tratamento da doença de Chagas. 

Para isso, foi construído um banco de dados de compostos denominado “Base Tcruzi” e foram 

realizados ensaios in silico que são descritos neste trabalho com a finalidade de avaliar o 

potencial do banco de moléculas em estudos como candidatos a fármacos: a determinação das 

propriedades farmacocinéticas, a determinação da similaridade química e docking frente ao 

alvo validado para atividade tripanocida, a GAPDH.  

A elaboração dessa dissertação obedece aos padrões preestabelecidos pelo 

Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Ceará, bem como as 

regras e normas básicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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2REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

2.1.Doença de Chagas 

A doença de chagas é uma doença tropical negligenciada encontrada 

principalmente nos países da América Latina. Mas, devido aos movimentos migratórios de 

pessoas provenientes das regiões endêmicas para não endêmicas, esta doença está sendo 

espalhada pelo mundo (COURA; VIÑAS, 2010). A Figura 1 ilustra estes movimentos 

migratórios. A doença de Chagas é clinicamente curável se o tratamento for iniciado 

precocemente. Segundo a organização mundial da saúde (WHO, do inglês, World Health 

Organization) (2016), 7 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na América 

Latina, estão infectadas com Trypansosoma cruzi (T. Cruzi), o parasita que causa a doença de 

Chagas. Esta doença é transmitida aos seres humanos principalmente por vetores, 

denominados Triatoma infestans, pelo contato com fezes ou urina destes triatomíneos.  

 

Figura 1 - Rotas de migração da América Latina e estimativa do número total de pessoas 

infectadas em países não endêmicos. 

 

FONTE: COURA, J. R. V., P. A. Chagas disease: a new worldwide challenge. Nature, v. 

465, n. 7301, p. S7, 2010. 

 

O agente causador desta doença é o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, da 

ordem cinetoplastida, família trypanosomatidae e gênero trypanosoma (FONSECA, 2011). 

Como apresentado na figura 2, o ciclo biológico do parasita envolve dois hospedeiros, um 

vertebrado e o outro invertebrado. Nos hospedeiros vertebrados são encontradas duas formas 

evolutivas diferentes; as formas amastigotas (intracelulares) e as formas tripomastigotas 
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(extracelulares e infectantes). Já nos hospedeiros invertebrados são encontradas duas formas 

evolutivas, a epimastigota e a forma tripomastigota metacíclica (GOULART, 2012).  

Seguindo o ciclo biológico natural do Trypanosoma cruzi, os tripomastigotas 

metacíclicos, eliminado nas fezes e na urina do inseto vetor durante ou após o repasto 

sanguíneo, penetram pelo local da picada e interagem com as células da pele ou das mucosas. 

As formas tripomastigotas metacíclicos, que são infectivas, mas não proliferativas, 

transformam-se em amastigotas que então se multiplicam por divisão binária simples. Assim, 

ocorre a diferenciação dos amastigotas em tripomastigotas que são liberados no meio 

extracelular. Estes tripomastigotas podem invadir outras células ou serem ingeridos pelo 

triatomíneo durante o repasto sanguíneo, levando ao estágio do ciclo que ocorre no 

hospedeiro invertebrado. O tripomastigota se transforma em epimastigota e se multiplica por 

divisão binária no intestino médio. Na parte terminal do intestino, o epimastigota se 

transforma em tripomastigotas metacíclicos. Se esses parasitas alcançarem a corrente 

sanguínea de um hospedeiro vertebrado, o ciclo começa novamente (BERMUDEZ et al, 

2016) (GOULART, 2012). 

 

Figura 2- Ciclo biológico do Trypanosoma cruzi. 

 

Fonte: Adaptado de Clayton, J. Chagas disease 101. Nature, v. 465, n. 7301, p. S5, 2010. 
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A transmissão do T. cruzi também pode ocorrer por meio de transfusão de sangue. 

Até recentemente, essa questão só era evidente na América Latina, mas com o aumento da 

emigração de pacientes com doença de Chagas para países não endêmicos, surgiram novos 

cenários globais para esse mecanismo de transmissão (COURA, 2015).  

A doença de Chagas se divide nas fases aguda e crônica. A fase aguda acontece de 

1 a 2 semanas após o parasita ter entrado na circulação sanguínea, tendo duração de 4 a 8 

semanas. Essa fase pode não ter sintomas ou pode causar febre, depende da quantidade de 

parasitas no sangue e também do sistema imunológico do hospedeiro (MENEZES et al., 

2015) (AVELAR, 2014). A regressão da fase aguda é espontânea em 90% dos casos, mesmo 

quando não existe tratamento. Isso dificulta o diagnóstico durante esta fase da doença, sendo 

possível somente através de análise microscópica direta do sangue (AVELAR, 2014). 

Com a regressão da fase aguda, ocorre a transição para a fase crônica, onde o 

parasita adota principalmente sua fase intracelular. Esta fase da doença é caracterizada pelo 

equilíbrio entre a resposta imune do indivíduo e o dano causado pelo parasita. Em 70% dos 

casos, o paciente pode desenvolver uma forma indeterminada da doença onde não há quadro 

clínico. Nos outros 30% dos casos, os pacientes desenvolvem a fase sintomática. As fases 

sintomáticas levam até 30 anos para se desenvolverem e o tipo de órgão afetado depende da 

cepa do protozoário que causa a infecção. A destruição do tecido e a perda da função do órgão 

terão o mecanismo de lesão tecidual semelhante, independente do órgão atingido. Nesta fase, 

o diagnóstico é realizado através da determinação da presença e quantificação de anticorpos 

produzidos contra o parasita (ABAD-FRANCH et al., 2013) (AVELAR, 2014). 

A doença de chagas foi descrita pelo médico sanitarista, Carlos Chagas e até o 

momento não existe um fármaco totalmente eficiente para o tratamento da doença (AVELAR, 

2014). A quimioterapia atual para esta doença envolve duas drogas, nitrofuranos (nifurtimox) 

ou nitroimidazóis (benzonidazol) apresentados na figura 3 e 4, respectivamente. Os efeitos 

colaterais são variados e freqüentes para os dois fármacos (MORENO-VIGURI et al., 2016). 

O Nifurtimox causa anorexia, perda de peso, náusea, vômito, desconforto 

abdominal, dor de cabeça, mudança de humor, mialgia, neuropatia periférica, perda de 

memória recente e leucopenia. Os efeitos colaterais podem ser amenizados pelo uso de outros 

fármacos, mas, mesmo assim, o índice de desistência do Nifurtimox é de 40% dos pacientes. 

Por isso a produção do Nifurtimox foi descontinuada e ele não está disponível para os países 

da América do Sul. 
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Figura 3- Representação estrutural do nifurtimox. 

 

 

 

 

 

 

 

O Benzonidazol causa dermatite alérgica, neuropatia periférica, anorexia e perda 

de peso, náusea e vômito, leucopenia e trombocitopenia. O tratamento com benzonidazol tem 

uma taxa de desistência de 7 a 12%. A grande quantidade de efeitos colaterais, a alta taxa de 

desistência do tratamento e a ineficácia terapêutica, são a razão para a busca por novos alvos 

terapêuticos para a doença de Chagas. Várias estratégias terapêuticas estão sendo estudadas 

com o objetivo de obter fármacos eficazes no tratamento da doença de Chagas sem haver 

muitos efeitos colaterais (BERN, 2011). 

 

Figura 4- Representação estrutural do benzonidazol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Química Medicinal 

 A Química Medicinal é uma disciplina baseada em aspectos das ciências 

biológicas, médica e farmacêutica. O objetivo dessa disciplina é englobar a descoberta, o 

desenvolvimento, a identificação e a interpretação do modo de ação dos compostos 

biologicamente ativos a nível molecular e a construção das relações entre a estrutura química 

e a atividade farmacológica. As etapas da química medicinal são a descoberta, otimização e 

desenvolvimento do protótipo (KHAN; DEIMLING; PHILIP, 2011). 
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A descoberta é a etapa destinada à escolha do alvo terapêutico, útil para o 

tratamento de determinada patologia. A otimização compreende o melhoramento da estrutura 

do protótipo. Isto ocorre através de modificações planejadas com o auxílio de técnicas 

definidas que identificam os diferentes níveis de contribuição farmacofórica, visando o 

aumento da potência, seletividade, diminuição da toxicidade e adequação aos parâmetros do 

perfil farmacocinético que são absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade 

(ADMET). O desenvolvimento do protótipo tem a finalidade de aperfeiçoar as suas 

propriedades ADMET, de modo a viabilizar seu uso clínico (LIMA, 2007). O objetivo 

principal da Química Medicinal é a programação e o desenvolvimento de fármacos que 

exerçam funções biológicas para combater as doenças em seres humanos (KHAN; 

DEIMLING; PHILIP, 2011). 

O processo de descoberta de um medicamento demanda tempo e investimento. O 

gasto é de milhões de dólares ao longo de anos de pesquisa e desenvolvimento de um 

fármaco. O grande índice de insucesso no desenvolvimento de fármacos e o alto investimento 

requerido gerou um interesse por novas tecnologias adequadas para contribuição efetiva no 

processo de otimização de candidatos a fármacos, reduzindo os gastos e o tempo (DIMASI; 

HANSEN; GRABOWSKI, 2003). 

A descoberta e o desenvolvimento de fármacos são divididos em duas grandes 

fases: (I) a fase pré-clínica definida pela descoberta de fármacos e (II) a fase clínica, definida 

pelo desenvolvimento dos fármacos (LOMBARDINO; LOWE, 2004). Na fase da descoberta, 

as pesquisas são direcionadas para identificação e otimização das moléculas capazes de 

representar novas entidades químicas (NCE, do inglês New Chemical Entities) com 

capacidade de desenvolvimento clínico (GUIDO; ANDRICOPULO; OLIVA, 2010). 

A fase pré-clínica inicia com uma necessidade terapêutica já que uma doença 

pode ter vários alvos terapêuticos que podem ser combatidos de diversas formas. Os alvos 

terapêuticos diferem entre si quanto à efetividade e complexidade, e muitas vezes podem ter 

efeitos sinérgicos ou antagônicos quando avaliados em conjunto. A fase clínica é divida em 

quatro etapas: Fase I, onde é realizada uma avaliação prévia do perfil farmacocinético da 

molécula e da toxicidade em um pequeno grupo de voluntários sadios; Fase II avalia eficácia 

da substância frente à enfermidade e também a segurança em curto prazo; Fase III avalia a 

eficácia, a segurança, faz o estudo das propriedades ADMET, mas agora em um número 

elevado de indivíduos, além disso, são analisados os principais efeitos adversos e a influência 

das características dos pacientes (idade, gênero, peso, etnia, etc.) na intensidade do efeito; Por 

fim a Fase IV começa os estudos de vigilância pós-comercialização que tem o objetivo de 
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buscar eventos adversos poucos frequentes e não esperados (AVELAR, 2014). A figura 5 

ilustra todas essas etapas. 

 

Figura 5- Ilustração do processo de desenvolvimento de um fármaco, demonstrando as fases 

pré-clínicas e clínicas. 

 

Fonte: Adaptado de LOMBARDINO, J. G.; LOWE III, J. A. The role of the medicinal 

chemist in drug Discovery - Then and now. Nature Reviews Drug Discovery., v. 3, n. 10, p. 

853-862, 2004. 

 

O fármaco é um composto químico que afeta os processos vitais, usado para 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças. Ele passa por uma série de ocorrências 

complexas para chegar ao seu local de ação com concentração adequada. Como mostra a 

figura 6, essas ocorrências são divididas em três fases: farmacêutica, farmacocinética e 

farmacodinâmica. 
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Figura 6- Fases importantes da ação dos fármacos. 

Fonte: PEREIRA, D. G. Importância do metabolismo no planejamento de fármacos. Química 

Nova, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 171-177, 2007.  

 

Na fase farmacêutica, ocorre a desintegração da forma de dosagem e dissolução 

da substância ativa. Os fármacos são manipulados de diversas formas e administrados por vias 

diferentes. Ambas influenciam a sua biodisponibilidade. As vias de administração são 

classificadas em parenteral, a qual o fármaco, ao ser introduzido no organismo, não passa pelo 

trato gastrointestinal e a enteral em que o fármaco passa pelo trato gastrointestinal 

(PEREIRA, 2007).  

A fase farmacocinética envolve os processos de absorção, distribuição, 

metabolismo, excreção e toxicidade, como mostra a figura 7. Esta fase tem um impacto sobre 

o efeito farmacológico, pois os processos de ADMET são determinantes para concentração e 

o tempo consumido das moléculas do fármaco no seu local de ação.  

A fase farmacodinâmica compreende o mecanismo de ação dos fármacos. As 

pesquisas de fármacos centralizam suas buscas nesta fase. Porém, muitos compostos que 

mostram um bom desempenho nos testes in vitro não apresentam boa atividade em animais. 

Esta falha de correlação ligada a problemas farmacocinéticos dos compostos, como baixa 

biodisponibilidade, duração de ação, ou a presença de metabólitos ativos, pode levar a 

programas clínicos mal-sucedidos. A previsão dos processos de ADMET no início da 

pesquisa é bastante importante, pois o aperfeiçoamento destas propriedades é fundamental na 

seleção de compostos candidatos com maiores probabilidades de não serem abandonados na 

fase clínica (PEREIRA, 2007).  

Para prever uma boa biodisponibilidade foram elaboradas algumas propriedades 

usadas para a filtragem de bases de dados no início do processo de planejamento de fármacos. 

Estas propriedades deram origem à “regra dos 5”. Esta regra define a probabilidade de 

candidatos a fármacos apresentarem baixa absorção e permeabilidade quando: Peso molecular 

for maior de que 500, log P (lipofilia, coeficiente de partição) for maior do que 5, houver mais 

do que 5 doadores de ligação de hidrogênio (HD) e quando houver mais do que 10 grupos de 
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receptores de ligação de hidrogênio (HR) (LIPINSKI et al, 2012). Esta regra é umas das mais 

usadas mundialmente na organização de bases de dados contendo moléculas com 

propriedades adequadas de ADMET.  

 

Figura 7- Representação esquemática da absorção do fármaco, distribuição e eliminação. 

 

Fonte: Adaptado de: Wermuth, C. G. The Practice of Medicinal Chemistry, 3 ed. Londres: 

Academic Press, 2008. 

 

2.3.Ensaios Virtuais 

Para realização de um ensaio virtual é preciso, primeiramente, construir um banco 

virtual de compostos. A construção de um banco de dados é feita a partir de compostos que já 

existem, ou seja, que já foram sintetizados. Dessa forma, uma biblioteca de compostos é 

gerada para um determinado alvo (MILLER, 2002). Com o banco de dados construído, é 

importante utilizar filtros moleculares que excluam substâncias inadequadas para ensaios in 

vitro e in vivo, como por exemplo, que são conhecidas por serem tóxicas; que tendem a 

formar agregados; que possuem propriedades físico-químicas indesejáveis (regras dos cinco 

de Lipinski) (LIPINSKI, 1997). 

Existem várias bases de dados virtuais de moléculas. O SciVerse Scopus é um 

exemplo disso. É um banco de dados de resumos e citações de artigos para jornais e revistas 
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acadêmicos que abrange cerca de 20 mil títulos de mais de 5.000 editoras internacionais. É 

propriedade da Elsevier, que é uma das mais antigas e conceituadas casas editoriais do mundo 

nas áreas de Ciência, Tecnologia e Áreas da Saúde.  

A triagem virtual utiliza métodos computacionais, também conhecidos pelo termo 

“in silico”, que auxiliam na seleção de compostos orgânicos promissores como ligantes de 

alvos terapêuticos de interesse (RODRIGUES et al., 2012). Os ensaios virtuais têm como 

objetivo complementar etapas realizadas in vitro (BAJORATH, 2002), já que o processo de 

descoberta de compostos que apresentam atividade biológica, reduz os custos e aumenta a 

probabilidade de descobrir compostos bioativos, acelerando o processo de desenvolvimento 

de novos fármacos (KLEBE, 2006).  

Os ensaios virtuais que têm ganhado destaque são os que predizem propriedades 

farmacocinéticas. O objetivo dessas estratégias é reduzir e melhorar as coleções de compostos 

para serem utilizados em ensaios in vitro, testando apenas os compostos mais ativos e 

biodisponíveis por via oral (DE WATERBEEMD; GIFFORD, 2003). 

A similaridade química se tornou muito freqüente em ensaios virtuais baseados na 

estrutura do ligante. Sabe-se que compostos similares apresentam maior probabilidade de 

apresentarem atividade biológica semelhante. O composto de referência é o que apresenta 

atividade biológica conhecida. Assim, cada composto é comparado com uma coleção virtual 

gerando uma pontuação da similaridade (HERT et al., 2004).  

A triagem virtual baseada em ligantes pode ser mensurada por métodos 

topológicos (2D) ou que utilizam superposição (3D). Os métodos (2D) são mais rápidos que 

os (3D)  pois os métodos de superposição levam em consideração as conformações que 

podem ser adotadas pelos compostos bem como a forma molecular (GOULART, 2012) 

(RODRIGUES et al., 2012).  

O programa VolSurf (do inglês, VOLume and SURface) é um processo 

computacional que produz e explora o espaço físico-químico de uma molécula a partir de 

mapas 3D de energias de interação entre a molécula e sondas químicas (GHARAMALEKI et 

al., 2015). O conceito básico de VolSurf é comprimir as informações presentes em mapas 3D 

em alguns descritores numéricos que são simples de entender e de interpretar. Calcular 

propriedades moleculares pela energia de interação do campo molecular 3D (MIF - do inglês, 

Molecular Interaction Field) é uma nova ferramenta que correlaciona estrutura molecular 3D 

com propriedades físico-químicas e farmacocinéticas. Os MIF podem ser vistos como uma 

matriz 3D, na qual os elementos são as forças atrativas e repulsivas entre um padrão de 

interação, uma sonda química virtual e um alvo (CRUCIANI; PASTOR; GUBA, 2000).   
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A interação das moléculas de um fármaco com membranas biológicas é um 

reconhecimento tridimensional medido por propriedades de superfície (SANTORO et al., 

2016). O campo de força GRID é uma das ferramentas computacionais mais usadas para 

mapear as superfícies moleculares dos fármacos e macromoléculas. Ele é capaz de calcular 

energicamente interações locais favoráveis em torno de uma molécula alvo e uma sonda 

(CRUCIANI et al., 2000). Através do movimento da sonda ao longo da superfície da 

molécula alvo, o GRID produz um campo de interação molecular tridimensional que mapeia 

as forças químicas existentes entre a sonda e a molécula (SANTORO, 2007). 

As sondas mais usadas para simular as interações entras as moléculas e a 

menbrana biológica são as sondas de água, hidrofóbicas e de oxigênio carbonílico (chamadas 

de OH2, DRY e O, respectivamente). A sonda OH2 é utilizada para simular os processos de 

solvatação e dessolvatação, a sonda DRY  e a sonda O simulam interações entre os grupos 

apolares e polares, respectivamente, da membrana biológica. As interações entre as sondas e 

as moléculas geradas são utilizadas para estudos relacionados com propriedades 

farmacocinéticas ou com atividade biológica (GHARAMALEKI et al., 2015) (SANTORO et 

al., 2016). 

Os descritores físico químicos podem ser obtidos em duas fases. Na primeira fase, 

o campo molecular 3D é gerado pela interação das sondas com a molécula alvo (pelo 

procedimento GRID), e na segunda fase o cálculo dos descritores é feito a partir dos mapas 

3D resultantes da primeira fase. 

 Descitores mistos consideram as interações hidrofílicas e lipofílicas. O descritor 

de balanço hidrofílico-lipofílico representa a razão entre as regiões hidrofílicas e lipofílicas. O 

momento Anfifílico (A) é o vetor que aponta do centro do domínio hidrofóbico para o centro 

do domínio hidrofílico. O comprimento do vetor é proporcional à força do momento anfifílico 

e determina a habilidade do composto em permear a membrana (OPREA; ZAMORA; 

UNGELL, 2002).  

Ao relacionar os descritores 2D obtidos pelo programa Volsurf com propriedades 

farmacocinéticas, é possível identificar padrões físicos químicos significativos que estão 

associados a estas propriedades, gerando modelos qualitativos e quantitativos entre as 

estruturas e as propriedades de um conjunto de compostos (CRUCIANI et al., 2000). Existem 

modelos qualitativos de permeação no banco de dados do programa Volsurf que podem 

predizer propriedades farmacocinéticas de novas entidades químicas.  

Um dos modelos é o de permeação da barreira hemato-encefálica (BBB, do inglês 

Blood-Brain Barrier). A penetração da barreira BBB é bastante complexa, pois depende de 
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diversos fatores e o transporte através dela pode ocorrer de diversas formas. Dos fármacos 

desenvolvidos pelas companhias farmacêuticas, somente 5% chegam ao cérebro, de modo que 

a busca por compostos capazes de atravessar a barreira que restringe o acesso ao cérebro, 

barreira hemato-encefálica, é extremamente relevante. Uma das funções da BBB é permitir 

que oxigênio, glicose e outros metabólitos existentes no sangue, alcancem o cérebro e o 

sistema nervoso central (SNC). Para construção deste modelo foram obtidos dados de 

permeação para 313 moléculas e relacionados com os descritores Volsurf (gerados pelos 

campos de interações moleculares entre as moléculas e as sondas DRY, OH2 e O) através de 

uma análise de regressão dos mínimos múltiplos parciais (PLS, do inglês Partial Least 

Square). O modelo gerado separa os compostos que apresentam elevada permeação em (BB 

+), os que tem uma permeação moderada (BB?) e os que não tem nenhuma permeação (BB-). 

Dessa forma, este modelo possui caráter qualitativo, onde as projeções de novas moléculas 

rendem informações sobre a capacidade de permear esta barreira (CRUCIANI; PASTOR; 

GUBA, 2000) (CRIVORI et al., 2000). O ensaio atribui um perfil correto para 90% dos 

compostos. Estes ensaios virtuais desenvolvidos têm tido várias aplicações a diversas classes 

de compostos de várias origens, na busca de moléculas candidatas a fármacos (ARVIDSON et 

al., 2008) (SCHUTTE et al., 2006) (XU et al., 2006). 

Caco2 é uma linhagem de células, obtida a partir de células de carcinoma colorretal 

humano. Um conjunto de células Caco2 foi utilizado para gerar um modelo in vitro 

desenvolvido para a avaliação da absorção oral de vários compostos de diversas classes 

químicas nos seres humanos. Estes modelos foram otimizados visando avaliar a 

permeabilidade destas substâncias com a mucosa intestinal do homem porque as culturas de 

células Caco2 mimetizam adequadamente as características das células intestinais. O ensaio in 

silico Caco2 avalia a permeabilidade das substâncias perante as membranas intestinais 

considerando permeação passiva e ativa. Caco2 é um modelo qualitativo e no programa 

computacional utilizado, tem implementado uma base de dados de 751 compostos 

diversificados estruturalmente que permeiam ou não as membranas intestinais. Utilizando a 

técnica quimiométrica PLS, o programa produz uma correlação entre a capacidade de 

permeação dos compostos ensaiados e sua estrutura. A região do gráfico de PLS em que os 

compostos não mostram nenhuma permeabilidade é representada por pontos azuis e valores 

negativos, enquanto que valores positivos, representados por pontos vermelhos, indicam alta 

permeabilidade (CRUCIANI; PASTOR; GUBA, 2000) (CRUCIANI et al., 2000).  

O modelo de solubilidade (SOLY) é um modelo quantitativo para solubilidade 

termodinâmica contendo 1028 estruturas químicas diversas. As estruturas são extraídas da 
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literatura e o conjunto de dados da solubilidade é produzido internamente. A solubilidade 

aquosa é reconhecida como uma propriedade molecular fundamental na ciência farmacêutica, 

pois a distribuição, entrega e transporte de medicamentos são altamente dependentes da sua 

solubilidade (GHARAMALEKI et al., 2015).  

O programa ROCS (Rapid Overlay of Chemical Structures) executa 

sobreposições baseadas em forma de confôrmeros de uma molécula candidata a uma molécula 

de consulta em uma ou mais conformações. O ROCS executa uma busca por similaridade em 

3D alinhando e superpondo compostos de um banco virtual com um composto de referência, 

obtendo a superposição máxima dos volumes moleculares, mostrados na figura 8. Este 

programa utiliza as funções de Gauss centradas nos átomos para permitir rápida maximização 

de sobreposição. A métrica utilizada pelo programa é a TanimotoCombo que realiza a 

pontuação dos compostos. Esta métrica é a soma das pontuações obtidas das funções 

ShapeTanimoto e ColorTanimoto, sendo que os valores se situam na faixa entre 0 e 2, sendo 2 

o valor máximo. A pontuação ShapeTanimoto é uma medida quantitativa para a sobreposição 

da forma de duas moléculas com os valores variando de 0 a 1, sendo 1 o valor máximo. A 

pontuação ColorScore é calculada de acordo com a sobreposição dos átomos de forma 

individual, sendo que os valores permanecem entre 0 e 1 (KIRCHMAIR et al., 2009) 

(NICHOLLS et al., 2010). 

 

Figura 7- Ilustração mostrando a superposição máxima do volume de dois compostos. 

 

Fonte: Adaptado de NICHOLLS, A. et al. Molecular Shape and Medicinal Chemistry: A 

Perspective. J. Med. Chem., v. 53, n. 10, p. 3863, 2010. 
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A docagem molecular é um método que prevê a conformação e a orientação 

(pose) preferencial de um ligante de acordo com as restrições do sítio de interação do alvo. A 

partir disso, a energia de interação é estimada e os ligantes são classificados quanto à sua 

afinidade com o alvo macromolecular (proteína, enzima, RNA, DNA, membranas, entre 

outros). Esse método é aplicado em diferentes estágios no processo de desenvolvimento de 

fármacos com o objetivo de cumprir três propostas principais: prever a pose de interação de 

uma molécula conhecida no sítio ativo da biomacromolécula, identificar novos ligantes 

usando o ensaio virtual e predizer a afinidade de ligação de compostos relacionados a partir de 

uma série de ligantes ativos (LEACH; SHOICHET; PEISHOFF, 2006).  

Extensas coleções de compostos, geralmente disponíveis comercialmente, são 

docadas na estrutura do alvo em estudo por um programa computacional de docagem 

molecular (KONTOYIANNI; MCCLELLAN; SOKOL, 2004). Cada composto é projetado 

em possíveis conformações e pontuado com base na sua complementaridade eletrostática 

hidrofóbica e estereoquímica com o alvo. Os ligantes com as melhores pontuações são 

selecionados para uma próxima etapa, que pode ser o ensaio experimental (SHOICHET, 

2004). 

 

3MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Revisão Bibliográfica. 

 

1-Inicialmente foi realizada uma busca de informações, utilizando uma ferramenta de busca 

SciFinder e Scopus, por compostos que apresentassem algum tipo de atividade biológica 

contra o T. cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. A palavra-chave “trypanosoma 

cruzi” foi utilizada para esta busca; 

 

2-A pesquisa foi realizada entre os anos de 2006 a 2014. 

 

Análise do banco de dados. 

 

3- O banco de dados obtido na pesquisa bibliográfica continha 982 compostos com atividade 

biológica (IC50) descrita contra o T. cruzi; 
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4-Os compostos obtidos com atividade biológica foram divididos para cada forma de vida do 

parasita (amastigota, epimastigota e tripomastigota); 

 

5-Os valores de IC50 foram convertidos em mol/L e a uma escala de pIC50, que é o logaritmo 

negativo do IC50, para melhor visualização e compreensão dos dados; 

 

6-Para os estudos computacionais (in silico), primeiramente as estruturas dos compostos 

identificados foram desenhadas e salvas em formato de arquivo Mol, SDF e smiles 

empregando o software MarvinSketch 5.0, onde foi gerado a estrutura bidimensional (2D) e 

tridimensional (3D); 

 

7-Posteriormente foram calculados os valores teóricos para doadores e aceptores de ligações 

de hidrogênio, peso molecular, logP (lipofilia) e área da superfície polar, baseando-se na 

metodologia de Lipinski. Estas regras permitem uma boa previsão do perfil de 

biodisponibilidade oral para novas moléculas; 

 

8-Obtenção de dados contendo propriedades físico-químicas e estruturais com o programa 

computacional Marvin Sketch, para as moléculas avaliadas;  

 

Ensaios Virtuais. 

Os ensaios virtuais foram desenvolvidos no Instituto de Química da USP em São Carlos 

(IQSC) no período de julho a dezembro de 2014, especificamente no NEQUIMED, cuja 

coordenação está sob a responsabilidade do Prof. Dr. Carlos Alberto Montanari. Os ensaios de 

docking foram realizados no IMed, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, no modo 

remoto através do programa computacional MobalXerm da Mobatek, personal Edition, v. 8.6. 

em SO Linux. 

 

1-Obtenção das estruturas moleculares tridimensionais (3D) utilizando o programa 

computacional OMEGA 2.5.1.4 da OpenEye Scientific Software. Este programa divide a 

molécula em fragmentos para depois serem geradas as conformações dessas frações e a 

molécula é reconstruída, mas dessa vez representada em 3D; 

 

2-Os cálculos dos campos de interações moleculares foram realizados através do campo de 

força GRID que determina os locais de ligação energicamente favoráveis em moléculas de 
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estrutura conhecida. As sondas químicas virtuais empregadas foram: DRY, H2O e O 

(Carbonila), usando o programa computacional Volsurf 1.0.7.l que tem como objetivo 

produzir e explorar o espaço físico-químico de uma molécula a partir de mapas em 3D de 

energias de interação entre a molécula e sondas químicas; 

 

3-Utilizando o programa Volsurf, a técnica quimiométrica PCA (Análise de Componentes 

Principais) que decompõe a matriz em duas matrizes menores, permite realizar análises e 

projeções do banco com todos os dados, foi aplicada a coleção de moléculas em estudo. A 

técnica quimiométrica PLS também é utilizada em alguns dos ensaios in silico realizados, 

como por exemplo, no estudo das propriedades moleculares de absorção visando avaliar 

algumas características farmacocinéticas como a capacidade de permeabilidade das moléculas 

estudadas. Os modelos gerados foram BBB, Caco2 e Soly. 

 

4-Com o banco virtual finalizado, foram geradas multiconformações de cada uma das 

moléculas do banco de dados. Para cada molécula ocorreu a geração de 200 confôrmeros, 

utilizando o programa OMEGA e partindo destes confôrmeros gerados, o programa 

computacional ROCS 3.2.1.4 foi utilizado. Ele é utilizado para superpor e pontuar as 

sobreposições entre as formas moleculares e dos átomos da coleção virtual de compostos com 

as moléculas referências. Para isso, todos os compostos foram utilizados como referência, um 

por vez e sobrepondo as demais, obtendo várias planilhas com informações sobre as 

sobreposições; 

 

5-Visualização dos resultados da sobreposição estrutural do ROCS através do programa 

computacional VIDA v4.3.0.4: OpenEye Scientific Software. VIDA é um programa gráfico 

projetado para visualizar, gerenciar e manipular grandes conjuntos de informações 

moleculares; 

 

6-Construção das matrizes de similaridade para cada forma do T. cruzi (amastigota, 

epimastigota e tripomastigota) foi promovida com o programa ROCS para o estudo da 

similaridade química entre os dados do banco de moléculas e posterior análise de 

agrupamento; 

 

7-Docking frente à GAPDH. 
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Preparação de proteínas e ligantes. 

O estudo da atividade antichagásica foi realizado utilizando o alvo validado para atividade 

contra T. cruzi, a desidrogenase glicosomal gliceraldeído-3-fosfato (gGAPDH). Várias 

estruturas cristalográficas de GAPDH foram obtidas a partir do Protein Data Bank RCSB e 

analisadas quanto à resolução, a estrutura do inibidor cristalizado para a obtenção dos dados 

de raios-X e o tipo de organismo que foi utilizado na sua obtenção. A estrutura de raios-X da 

GAPDH de código PDB: 1K3T, com resolução de 1,95Ao, foi selecionada neste estudo. Nesta 

estrutura cristalográfica, o alvo se encontra complexado com chalepina, que é um produto 

natural isolado de Pilocarpus spicatus (PAVÃO et al., 2002). Dois resíduos de aminoácidos 

foram designados para o docking, devido às interações significativas formadas com os 

ligantes: Thr147 e His194. As melhores conformações foram sujeitos à inspeção visual com 

Molecular Operating Environment (MOE). Inibidores cristalizados, moléculas de água e 

outras moléculas coordenadas foram removidas. Os resíduos e os ligantes foram protonados 

(pH = 7,0) usando o algoritmo protonar 3D dentro do programa MOE. Empregou-se o modelo 

rígido para as estruturas das proteínas utilizadas. 

Protocolo Virtual. 

A triagem virtual baseada no docking molecular foi realizada com o software GOLD 5.1.0 

(COLE; NISSINK; TAYLOR, 2005), usando as opções default, a função GoldScore como 

critério de pontuação e 10 poses por estrutura molecular foram armazenados para posterior 

análise. O algoritmo de acoplamento foi fixado em iterações de 100 corridas por ligante. Para 

a validação do ensaio, os ligantes de todas as estruturas cristalográficas obtidas do PDB, 

foram removidos e re-docados nas estruturas das proteínas, segundo as condições citadas 

anteriormente e comparação com os dados relatados de pontuação de energia. O ensaio foi 

considerado adequado para valores de RMSD <1,00 A°. 

 

4RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa por compostos com atividade biológica comprovada contra o 

Trypanosoma cruzi forneceu 982 moléculas que foram submetidas à bioensaios, cujos dados 

foram implementados no banco denominado “Base Tcruzi”. Os testes biológicos foram 

descritos para as três formas parasitárias: epimastigota, amastigota e tripomastigota. A 

maioria se referia as formas epimastigota (não infectante) e tripomastigota (infectante) como 
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apresentado na tabela 1. Das 982 moléculas submetidas a ensaios biológicos, 64 compostos 

não especificaram a forma parasitária estudada. 

 

Tabela 1- Quantidade de compostos para os vários alvos contra T. cruzi para cada estágio de 

vida do parasita. 

Alvo Nº % 

Amastigotas 238 24,2 

Epimastigotas 343 34,9 

Tripomastigotas 337 34,3 

TOTAL 918 93,4 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A maioria dos compostos foi obtida por via sintética, como mostra a tabela 2, 

outra grande parte é proveniente das plantas, um pequeno número de compostos vindos dos 

produtos naturais marinhos e de outras fontes. 

 

Tabela 2- Vias de obtenção dos compostos identificados para os alvos contra T. cruzi. 

Tipo da fonte Nº % 

Produto natural vegetal 253 26 

Síntese 688 70 

Produto natural marinho 31 3 

Outras 10 1 
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TOTAL 982 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os compostos identificados foram agrupados em oito classes biossintéticas das 

quais uma, denominada Outras, contempla as substâncias cujas estruturas que não se inserem 

nas demais classes (Figura 9). Compostos alcaloídicos naturais com atividade comprovada 

contra T. cruzi, estão presentes em maior número (378), seguidos dos outros (derivados do 

ácido cinâmico, pironas, isoprenoides e dioxanos (285)), e quinonas (173). 

 

 Figura 8- Classes biossintéticas dos compostos implementados em Base Tcruzi. 

 Fonte: dados obtidos com MarvinSketch 5.0. 

 

Vários programas computacionais foram utilizados para obtenção de descritores 

físico-químicos e moleculares para o banco de moléculas estudado. Tais propriedades, como 

número de doadores e receptores de hidrogênio, LogP (que indica a lipofilia da molécula), 

área da superfície polar (TPSA) e massa molar são importantes para uma molécula candidata 

a fármaco. No gráfico da figura 10 está exposto o logP, os hidrogênios doadores e os 

hidrogênios receptores de todas as estruturas do banco.  

Analisando o gráfico, percebe-se que todas as moléculas apresentam o número de 

doadores e receptores de hidrogênio de acordo com os valores estipulados pela “regra dos 5”. 

Portanto essas moléculas, para este parâmetro, possuem maior probabilidade de terem boas 

interações no complexo do tipo fármaco-receptor, pois quanto maior o valor de logP mais 

hidrofóbico e lipossolúvel será o fármaco. Valores abaixo de 0 dificultam a permeação pela 
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membrana plasmática, enquanto que fármacos com logP maior que 5 podem ficar retidos na 

membrana, devido a sua alta lipossolubilidade. A figura 10 apresenta muitas moléculas com 

valores de logP entre 0 e 5, seguindo a “regra dos 5”, porém, existe um número significativo 

de substâncias que não estão de acordo com regra de Lipinski.  

 

Figura 9- Descritores fisico-químicos e moleculares dos compostos implementados em  

Base Tcruzi. 

Fonte: dados obtidos com MarvinSketch 5.0. 

 

A massa molar e a área da superfície polar são propriedades muito importantes 

para otimização da capacidade de um fármaco em atravessar células de vários meios 

biológicos. A massa molecular é outro parâmetro ligado ao fármaco que influencia no 

momento da absorção. Compostos com alto peso molecular (acima de 500 Daltons) 

atravessam a membrana com muita dificuldade, quanto menor a massa molecular mais 

facilmente o composto atravessa a membrana plasmática.  

Essas propriedades estão apresentadas no gráfico da figura 11. Observando este 

gráfico é possível perceber que muitas estruturas estão acima do limite para massa molar, 

principalmente. Enquanto que para a área da superfície polar a maioria dos compostos está de 

acordo com os valores preestabelecidos pela regra.  
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Figura 10- Descritores moleculares dos compostos implementados em Base Tcruzi. 

Fonte: dados obtidos com MarvinSketch 5.0. 

 

É possível concluir que as substâncias que ultrapassam os valores estipulados para 

o logP e massa molecular terão grande dificuldade em atravessar a membrana plasmática, pois 

estes parâmetros têm grande influencia na absorção do fármaco.  

Os resultados dos ensaios biológicos são expressos principalmente como IC50 ou 

% de inibição além de serem encontrados em várias formas de concentração. Todos os dados 

de IC50 obtidos na pesquisa foram convertidos em uma escala de pIC50 que é o logaritmo 

negativo do valor de IC50 em molar. Os compostos com pIC50 entre 4 e 7 e com logP entre 0 e 

5 foram selecionados para melhor análise e entendimento dos dados. O número de substâncias 

por classes foram comparadas com os valores de pIC50 e LogP, demonstrando que a classe 

dos alcalóides apresentam melhores resultados tanto para o pIC50 quanto para o LogP.  
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Figura 11- Comparação entre o N° de moléculas por classe biossintética, pIC50 e log P para 

os compostos implementados em Base Tcruzi. 

 

Fonte: dados obtidos com MarvinSketch 5.0. 

 

No gráfico da Figura 12, os melhores valores de pIC50 estão listados para cada 

classe de substâncias. Observa-se que o perfil obtido apresenta certa similaridade para todas 

as classes estudadas, com exceção dos flavonóides que proporcionalmente, apresentou melhor 

desempenho para os resultados dos ensaios biológicos. O intervalo de dados de pIC50 ocorreu 

entre 7,05 para lactona isolada da Goniothalamus e -0,54 para a diaril cetona, figuras 13 e 14 

respectivamente. O benzonidazol identificado como eficiente tripanossomicida, é utilizado 

como referência nos ensaios biológicos e apresenta pIC50 entre 4 e 5, indicando que várias 

moléculas presentes em Base Tcruzi apresentam potência significativamente maior contra o T. 

cruzi, se comparado ao padrão do benzonidazol.  
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Figura 12- Representação estrutural de 5,6-diidropiran-2-ona (maior valor de pIC50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Representação estrutural de 1-fenil-4-(3,4,5-trimethoxifenil)butano-1,4-diona 

(menor valor de pIC50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido ao alto número de moléculas implementadas em Base Tcruzi, foram 

selecionados apenas seis compostos de classes biossintéticas diferentes para representar o 

banco (TERP037, TERP038, LACT496, LACT497, CRSP681 e CRSP682), duas moléculas 

para cada forma de vida do parasita. Os valores obtidos para todas as propriedades físico-

químicas, moleculares, estrutura 3D da molécula, classe, dados de ocorrência botânica, além 

dos valores de IC50 para os ensaios encontrados na busca supracitada, estão apresentados 

(quadros 1 a 6).  
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ID: TERP037 

Substância: Quinonemethide 

Fonte: Maytenus ilicifolia (Celastraceae) 

Classe: Terpenos 

Fórmula molecular: C28H36NO3 

Peso molecular: 420,59 

Smiles: 

[H][C@]1(C)CC2[C@@](C)(CC[C@]3(

C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C

@]4(C)CC[C@@]23C)CC1=O 

 

Reference 

DOS SANTOS, V. A. F. F. M.; LEITE, K. M.; SIQUEIRA M. C.; REGASINI, L. O.; MARTINEZ, I.; 

NOGEUIRA, C. T.; GALUPPO M. K.; STOLF,  B. S.; PEREIRA, A. M. S.; CICARELLI, R. M.; 

FURLAN, M.; GRAMINHA, M. A. S. Antiprotozoal Activity of Quinonemethide Triterpenes from 

Maytenus ilicifolia (Celastraceae). Molecules., v. 18, n. 1, p.1053-1062, 2013. 

 

BASE TCRUZI 

logP: 

 

 

4,92 

 

Hidrogênios 

doadores: 

 

1 

 

 

 

Hidrogênios 

receptores: 

 

3 
 

 

 

 

 

 

Ic50 (µM):  
 

 

0,00025 

 

 

Violações: 

 

 

0 

 

TPSA: 
 

 

54,37 

Quadro 1- O composto TERP037 ativo para a forma epimastigota de T. cruzi. 
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As moléculas com os códigos TERP037 e TERP038, representadas nos quadros 1 

e 2 respectivamente, foram selecionadas com os melhores valores de pIC50 para a forma 

epimastigota. São dois integrantes da classe dos terpenos, um grupo de substâncias naturais 

bastante diversificados estruturalmente e que apresentam relevantes atividades 

farmacológicas. Estas moléculas apresentam todos os valores de acordo com os limites 

 

 

ID: TERP038 

Substância: Quinonemethide 

Fonte: Maytenus ilicifolia (Celastraceae) 

Classe: Terpenos 

Fórmula molecular: C29H38NO4 

Peso molecular: 450,62 

Smiles: 

[H][C@]1(CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4

=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(

C)CC[C@@]3(C)C2C1)C(=O)OC 

 

Reference 

DOS SANTOS, V. A. F. F. M.; Leite, K. M.; Siqueira M. C.; Regasini, L. O.; Martinez, I.; 

Nogeuira, C. T.; Galuppo M. K.; Stolf,  B. S.; Pereira, A. M. S.; Cicarelli, R. M.; Furlan, M.; 

Graminha, M. A. S. Antiprotozoal Activity of Quinonemethide Triterpenes from Maytenus 

ilicifolia (Celastraceae). Molecules., v. 18, n. 1, p.1053-1062, 2013. 

 

BASE TCRUZI 

logP: 

 

 

4,92 

 

Hidrogênios 

doadores: 

 

1 

 

 

 

Hidrogênios 

receptores: 

 

3 
 

 

 

 

 

 

Ic50 (µM):  
 

 

0,0003 

 

Violações: 

 

 

0 

TPSA: 
 

 

63,6 

Quadro 2- O composto TERP038 ativo para a forma epimastigota de T. cruzi. 
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estipulados para cada parâmetro pela regra de Lipinski. Conclui-se que estas substâncias têm 

boa probabilidade de terem uma absorção e permeação na membrana plasmática. 

 

 

 

 

 

 

ID: CRSP681 

Substância: Cercosporina 

Fonte: Mycosphaerella sp. 

Classe: Outros 

Fórmula molecular: C29H26O10 

Peso molecular: 534,517 

Smiles: 

COC1=C(C[C@H](C)O)c2c3C(C[C@H

](C)O)=C(OC)C(=O)c4c(O)cc5OCOc6c

c(O)c(C1=O)c2c6c5c34 

 

 

Reference 

MORENO, E.; VARUGHESE, T.; SPADAFORA, C.; ARNOLD, A. E.; COLEY, P. D.; 

KURSAR, T. A.; GERWICK, W. H.; CUBILLA-RIOS, L. Chemical Constituents of the New 

Endophytic Fungus Mycosphaerella sp. nov. and Their Anti-Parasitic Activity. Nat Prod 

Commun., v. 6, n. 6, p.  835–840, 2011. 

 

BASE TCRUZI 

logP: 

 

 

3,34 

Hidrogênios 

doadores: 
 

4 

 

Hidrogênios 

receptores: 
 

10 

 

IC50 (µM):  
 

 

1,08 

Violações: 

 

 

2 

 

TPSA: 

 

 

151,98 

 

Quadro 3 - O composto CRSP681 ativo para a forma epimastigota de T. cruzi. 
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As moléculas com os códigos CRSP681 e CRSP682, cujos dados estão nos 

quadros 3 e 4 respectivamente, foram selecionadas com os melhores valores de pIC50 para a 

forma amastigota. Essas estruturas são análogas as cercosporinas que são toxinas fúngicas que 

têm atividade citotóxica significativa (MORENO et al., 2011). Os dois compostos apresentam 

violações à regra dos cinco, com relação aos valores da massa molar e da área superficial 

polar. 

 

ID: CRSP682 

Substância: Cercosporina 

Fonte: Mycosphaerella sp. 

Classe: Outros 

Fórmula molecular: C37H34O14 

Peso molecular: 702, 665 

Smiles: 

COC1=C(C[C@H](C)OC(C)=O)c2c3C(

C[C@H](C)OC(C)=O)=C(OC)C(=O)c4

c(OC(C)=O)cc5OCOc6cc(OC(C)=O)c(C

1=O)c2c6c5c34 

 

Reference 

MORENO, E.; VARUGHESE, T.; SPADAFORA, C.; ARNOLD, A. E.; COLEY, P. D.; 

KURSAR, T. A.; GERWICK, W. H.; CUBILLA-RIOS, L. Chemical Constituents of the New 

Endophytic Fungus Mycosphaerella sp. nov. and Their Anti-Parasitic Activity. Nat Prod 

Commun., v. 6, n. 6, p.  835–840, 2011. 

 

BASE TCRUZI 

logP: 

 

 

2,74 

Hidrogênios 

doadores: 

 

0 

 

Hidrogênios 

receptores: 

 

10 

 

 

IC50 (µM):  
 

 

0,78 

 

Violações: 

 

 

2 

TPSA: 

 

 

176,26 

 

 

Quadro 4- O composto CRSP682 ativo para a forma amastigota de T. cruzi. 
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ID:  LACT496 

Substância: Goniothalamina 

Fonte: Goniothalamus 

Classe: Outros 

Fórmula molecular: C13H11FO 

Peso molecular: 218,07 

Smiles: 

Fc1ccc(\C=C\[C@H]2CC=CC(=O)O2)c

c1 

 

Reference 

DE FÁTIMA, A.; MARQUISSOLO, C.; DE ALBUQUERQUE, S.; CARRARO-ABRAHÃO, 

A. A.; PILLI, R. A. Trypanocidal activity of 5,6-dihydropyran-2-ones against free 

trypomastigotes forms of Trypanosoma cruzi., European Journal of Medicinal 

Chemistry., v. 41, n. 10, 1210–1213, 2006. 

 

BASE TCRUZI 

logP: 

 

 

3,36 

Hidrogênios 

doadores: 

 

0 

 

Hidrogênios 

receptores: 

 

1 

 

IC50 (µM):  
 

 

0,12 

Violações: 

 

 

0 

TPSA: 

 

 

26,3 

 

Quadro 5- O composto LACT496 ativo para a forma tripomastigota de T. cruzi. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02235234
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ID: LACT497 

Substância: Goniothalamina 

Fonte: Goniothalamus 

Classe: Outros 

Fórmula molecular: C13H11NO4 

Peso molecular: 245,23 

Smiles: 

[O][N+](=O)c1ccc(\C=C\C2CC=CC(=O

)O2)cc1 

 

Reference 

DE FÁTIMA, A.; MARQUISSOLO, C.; DE ALBUQUERQUE, S.; CARRARO-ABRAHÃO, 

A. A.; PILLI, R. A. Trypanocidal activity of 5,6-dihydropyran-2-ones against free 

trypomastigotes forms of Trypanosoma cruzi., European Journal of Medicinal 

Chemistry., v. 41, n. 10, 1210–1213, 2006. 

 

BASE TCRUZI 

logP: 

 

 

3,16 

Hidrogênios 

doadores: 

 

0 

 

Hidrogênios 

receptores: 

 

3 

 

IC50 (µM):  
 

 

0,09 

Violações: 

 

 

0 

TPSA: 

 

 

72,12 

 

Quadro 6- O composto LACT497 ativo para a forma tripomastigota de T. cruzi. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02235234


45 

 

As moléculas nomeadas LACT496 e LACT497, representadas nos quadros 5 e 6 

respectivamente, são as estruturas com os melhores valores de pIC50 para a forma 

tripomastigota. Essas substâncias pertencem à classe das estiril-lactonas, que foram isoladas 

de plantas do gênero Goniothalamus. Além da atividade antiparasitária contra T. cruzi, 

apresentam comprovada citotoxicidade e seletividade contra diversos tipos de células 

tumorais humanas (DE FÁTIMA et al. 2006). 

 

4.2. Ensaios in silico. 

Foram realizados três tipos de ensaios virtuais que estão descritos neste trabalho, 

com o objetivo de avaliar o potencial do banco de moléculas em estudos como candidatos a 

fármacos: a determinação das propriedades farmacocinéticas, a determinação da similaridade 

química e docking frente a dois alvos validados para atividade tripanossomicida.  

 

4.2.1.Determinação das propriedades farmacocinéticas. 

A farmacocinética compreende as diversas etapas que o fármaco deve percorrer 

através do sistema biológico, desde sua administração, passando pela circulação sistêmica 

para promover o efeito terapêutico desejado e finalizando com a excreção. Além dos modelos 

in vitro, métodos in silico são utilizados na predição de tais propriedades. Estes modelos são 

empregados na seleção de moléculas com potencial que são posteriormente avaliadas por 

outros ensaios aumentando, desta forma, a chance de sucesso na busca de novas entidades 

químicas (NCE, do inglês, New chemical entities). Estima-se que das NCEs em 

desenvolvimento clínico, 79% são eliminadas e destas, 39% por não apresentarem 

propriedades farmacocinéticas apropriadas (DIMASI; HANSEN; GRABOWSKI, 2003). 

O uso de ensaios in silico permite estudos das relações qualitativas e quantitativas 

entre a estrutura química e atividade farmacológica, gerando-se modelos estatísticos com base 

em descritores moleculares e físico-químicos. Estes descritores podem conter informações de 

natureza farmacocinética (ADMET), que relaciona as propriedades estabelecidas por relações 

estrutura-atividade com a atividade terapêutica estudada. Várias propriedades 

farmacocinéticas são de interesse na criação de modelos preditivos in silico de ADMET, entre 

as quais os modelos de permeabilidade Caco2, BBB e de solubilidade Soly, já descritos no 

capítulo 2. 

O pacote computacional VolSurf (Molecular Discovery) é um dos vários 

programas computacionais que são utilizados nos ensaios in silico. Através da estrutura 

molecular em 3D e de sondas virtuais que exploram o espaço físico-químico das moléculas, as 
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interações inter e intramoleculares são previstas e convertidas em descritores que por sua vez 

são associadas a características das moléculas como o tamanho, a forma, a polaridade, 

hidrofilicidade e hidrofobicidade. Os descritores podem ser calculados para moléculas 

pequenas, médias e grandes, inclusive fragmentos de DNA, peptídeos e proteínas. As técnicas 

quimiométricas inseridas no VolSurf, PLS, PCA (Análise de Componentes principais) e 

validação cruzada permitem a obtenção dos modelos que relacionam estes descritores a 

propriedades biológicas diversas, inclusive propriedades farmacocinéticas de permeabilidade 

como Caco-2, BBB e de solubilidade. As estruturas tridimensionais das moléculas são 

geradas e minimizadas para a obtenção das conformações energeticamente otimizadas. O 

Volsurf identifica desta forma, padrões físico-químicos relevantes que estão associados à 

propriedade estudada. As sondas químicas mais usadas pelo Volsurf listadas abaixo, simulam 

interações entre a molécula e a membrana biológica através de características adequadas. A 

figura 15 ilustra a interação entre os campos gerados pela sonda H2O sobre o flavonoide 7,3’-

dimetoxiluteolina. 

 

OH2 (Água)- simula o processo de solvatação; 

DRY (Hidrofóbica)- calcula a energia de interação hidrofóbica;  

O (Carbonila) - simula ligações de hidrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Campos gerados pela sonda H2O sobre o flavonoide 7,3’-dimetoxiluteolina. 

Representação de um campo favorável na região verde. 
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A capacidade de permeabilidade das moléculas contidas na base de dados gerada 

foi testada através dos modelos Caco2, BBB e Soly e os resultados são apresentados para cada 

forma do parasita: epimastigota, tripomastigota e amastigota. Os campos de interações 

moleculares foram gerados pelo programa GRID empregando três sondas químicas virtuais 

distintas: carbonila, DRY hidrofóbica e H2O com posterior análise através de técnicas 

quimiométricas.  

As figuras 16, 17 e 18 estão representando a projeção da capacidade de permeação 

das moléculas do banco Base Tcruzi (círculos amarelos) sobre o modelo Volsurf mundial 

através dos modelos BBB (a), modelo CaCO2 (b) e (c) modelo de Soly. Os Círculos azuis são 

os compostos que pertencem aos modelos não permeáveis e os círculos vermelhos são 

determinados, experimentalmente, como permeáveis. 

 

Forma Epimastigota 

Para a forma epimastigota, no modelo BBB, nota-se que nenhuma molécula apresentou 

permeabilidade apropriada. Talvez isso aconteça pelo fato do banco das moléculas terem 

muitas estruturas com grande massa molar (Figura 16). Já para o modelo CACO2, percebe-se 

que uma boa parte das moléculas apresentou uma boa capacidade de penetração nas células 

epiteliais. Permeabilidade intestinal é uma característica crítica que determina a taxa e a 

extensão de absorção humana. O modelo de solubilidade em água mostrou um pequeno 

número de moléculas com boa solubilidade. 
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Figura 15 - PLS score plot dos modelos para a projeção do banco de moléculas da forma 

epimastigota. (A) BBB, (B) Caco-2 células e (C) Soly. 

 

(A) 

 

 

(B) 
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(C) 
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Amastigota 

Para os modelos BBB e CaCo2, observa-se que um pequeno número de compostos 

apresentam permeabilidade apropriada. O modelo de Soly não resultou em uma boa 

solubilidade dos compostos. 

 

Figura 16- PLS score plot dos modelos para a projeção do banco de moléculas da forma 

amastigota. (A) BBB, (B) Caco-2 e (C) soly. 

 

(A) 
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(B) 

 

 

(C) 
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Tripomastigota 

Observa-se que um pequeno número de compostos apresenta relativa à boa permeabilidade na 

barreira hematoencefálica. O modelo de soly para esta forma também não proporcionou uma 

boa solubilidade dos compostos. 

 

Figura 17- PLS score plot dos modelos para a projeção do banco de moléculas da forma 

tripomastigota. (G) BBB, (H) Caco-2 e (I) Soly. 

 

(A) 
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(B) 

 

(C) 

 

Para as três formas parasitárias o resultado foi semelhante. O modelo BBB não 

resgatou, no banco de dados em estudo, nenhuma molécula com bom potencial para cruzar a 

barreira hemato-encefálica para as formas epimastigota, amastigota e tripomastigota. Já para o 

modelo Caco2, um número moderado de moléculas apresentou boa permeação intestinal para 
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as formas do parasita citadas. O modelo Soly identificou um pequeno número de estruturas 

com boa solubilidade em água. 

 

 

4.2.2.Estudo da similaridade química 

 

O método de similaridade química tem sido empregado como etapa auxiliar na 

gênese planejada de fármacos. Neste processo, moléculas com alto potencial são selecionadas 

a partir de banco de dados, com base em suas similaridades estruturais relativas aos 

compostos de atividade conhecida. O uso combinado de similaridade de forma e reatividade 

ao metabolismo oxidativo demonstrou que a análise comparativa de metabólitos, entre 

moléculas com elevado índice de similaridade, pode ser avaliada já nas fases iniciais dos 

projetos de busca de novas substâncias químicas bioativas. O método ROCS identifica a 

similaridade entre moléculas, com base em suas estruturas tridimensionais, associando os 

volumes moleculares a funções gaussianas e gerando equações matemáticas que permitem a 

sobreposição de volumes similares e, conseqüentemente, moléculas em banco de dados. Este 

programa foi utilizado para gerar e pontuar os alinhamentos de cada membro da coleção sobre 

as estruturas de referência. Os compostos foram pontuados usando a métrica de Tanimoto 

(ROCS, v. 2.3.1; Openeye Scientific Software: Santa Fe, NM, 2007). As substâncias mais 

potentes devem conter características estruturais que permitem identificar outros membros da 

coleção de compostos com potência significativa. A aplicação do ROCS ao banco Base Tcruzi 

indicou para os melhores resultados, compostos estruturalmente diversificados para cada 

forma de estágio de vida do parasita. Estes resultados são apresentados nas tabelas 3 a 5.  

A figura 19 simboliza os resultados das matrizes obtidas para cada forma do 

parasita geradas no programa ROCS. A linha diagonal verde representa os compostos que 

foram utilizados como referência um por vez e os quadrados verdes envoltos à diagonal são as 

sobreposições das formas moleculares e dos átomos da coleção virtual de compostos com as 

referências. 
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Figura 18- Print screening das matrizes obtidas no ROCS para cada forma do parasita.  

Sendo (I), (II), (III) respectivamente amastigota, epimastigota e tripomastigota. 

 

 

 A tabela 3 mostra as moléculas que apresentaram maior índice de similaridade 

(IS) para a forma epimastigota do parasita. Esse grupo resultou em doze compostos, obtidos 

via sintética, da classe dos triazóis (TRIA) que são compostos heterocíclicos com um anel de 

cinco membros e três átomos de nitrogênio. Os compostos desta classe são reconhecidos por 

apresentar atividade antiparasitária, mas também outras relevantes atividades farmacológicas 

tais como anticonvulsivante, antidepressiva, antioxidante, antiinflamatória, analgésica, 

antibacteriana, antifúngica, antiviral, antitumoral e anti-urease (KÜÇÜKGÜZEL; ÇIKLA-

SÜZGÜN, 2015). As substâncias apresentadas nesta tabela foram obtidas sinteticamente 

utilizando como material de partida, a piperina, extraída em alto teor de Piper nigrum com 

rendimentos entre 62-90% (FRANKLIM et al., 2013). 

. 
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Tabela 3- Moléculas de Base Tcruzi que apresentaram maior Índice de Similaridade  

(IS) para a forma epimastigota de T. cruzi. 

Código Substância-Estrutura pIC50 

TRIA039 

 

4,35 

TRIA040 

 

4,30 

TRIA041 

 

4,57 

TRIA043 

 

4,81 

TRIA044 

 

4,74 
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TRIA045 

 

4,41 

TRIA046 

 

4,40 

TRIA047 

 

4,45 

TRIA048 

 

4,29 

TRIA049 

 

4,39 
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TRIA050 

 

4,32 

TRIA051 

 

4,73 

 

Analisando a tabela 3 é possível notar que todas os compostos possuem os valores 

do pIC50 entre 4 e 5. As moléculas que merecem destaque por apresentarem maior valor de 

pIC50 são as TRIA043 e TRIA044. A diferença entre elas é que o substituinte da primeira 

estrutura é um grupamento hexil, enquanto na segunda estrutura tem-se um cicloexil. 

A tabela 4 mostra o grupo que apresentou maior índice de similaridade da forma 

amastigota. Este grupo é composto por vinte e três moléculas formadas por benzazepinas que 

são compostos de benzenos ligados a azepinas. As benzazepinas foram identificadas como 

novos e promissores agentes antiparasitários provavelmente atuando como inibidores da 

diidrofolato redutase de T. cruzi. Moléculas com núcleo hidro-1-benzazepinas já são 

conhecidas por serem biologicamente ativas atuando como potentes inibidores de quinases, 

como antiHIV e antipsicóticos (GÓMEZ-AYALA et al., 2010). 
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Tabela 4- Moléculas da Base Tcruzi que apresentaram maior Índice de Similaridade (IS) para 

a forma amastigota de T. cruzi. 

Código Substância-Estrutura pIC50 

BNZP942 

 

4,0 

BNZP943 

 

4,0 

BNZP944 

 

4,2 

BNZP945 

 

4,0 

BNZP946 

 

4,0 
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BNZP947 

 

4,3 

BNZP948 

 

4,0 

BNZP949 

 

4,0 

BNZP950 

 

4,0 

BNZP951 

 

4,0 

BNZP952 

 

4,3 
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BNZP953 

 

4,0 

BNZP954 

 

4,2 

BNZP955 

 

4,4 

BNZP956 

 

4,0 

BNZP957 

 

4,2 

BNZP958 

 

4,3 
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BNZP959 

 

4,0 

BNZP960 

 

4,0 

BNZP961 

 

4,0 

BNZP962 

 

4,0 

BNZP963 

 

4,0 

BNZP964 

 

4,0 
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Observando a tabela 4 pode concluir que todas as substâncias apresentam 

praticamente o mesmo de valor de pIC50. Isso se deve ao fato das estruturas serem muito 

semelhantes, as diferenças que existem entre elas não alteram significativamente o valor da 

potência. E para a molécula ser potente, é preciso q ela seja capaz de se ligar para formar o 

complexo fármaco-receptor e assim inibir o processo biológico.  

As moléculas de Base Tcruzi que apresentaram maior Índice de Similaridade (IS) 

para a forma tripomastigota foram integrantes de várias classes de substâncias, embora apenas 

os grupos, terpenoides e quinonas, foram selecionados para serem expostos na Tabela 5. Os 

diterpenos clerodânicos casearinas A (CASE004), B (CASE007), G (CASE005) e J 

(CASE006), isolados das folhas de Casearia sylvestris, apresentaram forte interação com a 

membrana plasmática de tripomastigotas de T. cruzi, com pIC50 significativos, se 

comparados com o padrão benzonidazol (entre 4 e 5) (BOU et al., 2014). 

 

Tabela 5- Moléculas de Base Tcruzi que apresentaram maior Índice de Similaridade 

Similaridade (IS) para a forma tripomastigota de T. cruzi. 

Código Substância-Estrutura pIC50 Fonte 

CASE004 

 

 

5,59 

Casearia 

sylvestris 

 

CASE005 

 

 

5,27 

Casearia 

sylvestris 
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CASE006 

 

 

6,03 

Casearia 

sylvestris 

 

CASE007 

 

 

 

5,57 

Casearia 

sylvestris 

 

QUIN0052 

 

4,97 Síntese 

QUIN0053 

 

4,49 Síntese 

QUIN0054 

 

5,09 Síntese 
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QUIN0055 

 

5,11 Síntese 

QUIN0056 

 

4,77 Síntese 

QUIN0057 

 

4,58 
Síntese 

 

 

 

Portanto, pode-se concluir que a identificação da similaridade estrutural de 

moléculas unida a outras técnicas, possibilita que a análise comparativa entre moléculas com 

elevado índice de similaridade, possa ser utilizada com sucesso em busca de novas 

substâncias químicas bioativas. 

 

4.2.3.Docagem molecular  

Os ensaios de docking permitem avaliar a força de ligação entre um inibidor 

(pequena molécula) na região do sítio ativo de um alvo molecular (macromolécula) que é 

relacionado ao agente causador de doenças e define o potencial da atividade em análise.  

A busca de substâncias químicas ativas de interesse para o tratamento da doença 

de Chagas, bem como o reconhecimento do padrão molecular dos compostos com ação 

antichagásica, constitui, portanto, uma necessidade eminentemente fundamental, pois esta 

enfermidade afeta milhões de indivíduos no mundo inteiro. Vários mecanismos de ação estão 
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sendo estudados e dentre eles, a inibição de enzimas da via metabólica glicolítica é um dos 

alvos de interesse. Esta inibição deve resultar na perda de energia necessária para a 

sobrevivência do T. cruzi. Dentre estas macromoléculas, a enzima glicossomal gliceraldeído 

3-fosfato desidrogenase (gGAPDH)Tc é um alvo macromolecular importante sendo 

empregada para a investigação de novos inibidores candidatos a agentes tripanossomicidas 

(VERLINDE et al, 2002; LEITÃO et al, 2004; MENEZES et al, 2003). 

 

Figura 19 - Representação tridimensional de GAPDH Tc, código PDB: 1K3T. 

 

Fonte: PDB (http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1K3T) 

 

Neste trabalho, o docking foi realizado utilizando como alvo validado para 

atividade contra T. cruzi, a desidrogenase glicosomal gliceraldeído-3-fosfato (gGAPDH, 

código PDB: 1K3T, fig. 20) com GOLD 5.1.0. Empregou-se o método de planejamento de 

fármacos baseado na estrutura do receptor (SBDD, do inglês, structure-based drug design) 

que utiliza a triagem virtual baseada no sítio ativo da enzima, com o objetivo de identificar em 

Base Tcruzi, características moleculares de compostos para atuar como agentes 

tripanossomicidas. O docking no sítio ativo da GAPDH resultou em bons resultados com 

pontuações superiores a 45,96 que foi a pontuação obtida nas mesmas condições de docagem, 

para a chalepina cristalizada no sítio ativo, utilizada como padrão nestes ensaios. A Tabela 6 
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apresenta os compostos integrantes da Base Tcruzi que apresentaram os melhores resultados 

no teste in silico realizado. 

 

 

Tabela 6 - As pontuações de acoplamento de resíduos específicos do sítio ativo da GAPDH 

(código PDB:1K3T), para os melhores ranquiados no docking de Base Tcruzi. 

Código Composto 
His194

Escore 

Thr167 

Escore 

IC50 

(μg/mL) 

AGEL334 

 

106.16 106.55 0,14 

AGEL327 

 

114.96 99.41 1,40 

AGEL330 

 

113.84 101.05 3,00 
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AGEL146 

 

112.96 99.42 0,31* 

AGEL145 

 

111.01 - ˂0,26* 

AGEL147 

 

109.20 - 1,90* 

AGEL326 

 

108.78 100.46 0,49 
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AGEL325 

 

104.29 97.03 ˂0,11 

AGEL337 

 

101.12 97.10 ˂0,12 

AGEL344 

 

- 98.35 2,20 

AGEL329 

 

- 97.21 0,81 

 

*Roggen et al, 2011. 

 

 As poses previstas e as interações entre dois bons inibidores da GAPDHTc obtido 

por docking (AGEL334 e AGEL325), utilizando os resíduos de aminoácidos His194 e Thr167 

(código PDB: 1K3T), são apresentadas nas figuras 21 e 22.  
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Figura 20- (a) Poses previstas para o inibidor AGEL334 no sítio ativo da GAPDHTc (b) 

Interações entre resíduos de aminoácidos His194 e Thr167 (código PDB: 1K3T), obtidos por 

docking com GOLD 5.1.0 (COLE; NISSINK; TAYLOR, 2005). 

 

 

Figura 21- (a) Poses previstas para o inibidor AGEL325 no sítio ativo da GAPDHTc (b) 

Interações entre resíduos de aminoácidos His194 e Thr167 (código PDB: 1K3T), obtidos por 

docking com GOLD 5.1.0 (COLE; NISSINK; TAYLOR, 2005). 
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 O docking com as 918 moléculas integrantes do banco Base Tcruzi indicou os 

alcalóides agelasinas como os que apresentaram melhor desempenho nesta triagem virtual. 

Agelasinas são alcaloides derivados de 7,9-dialquilpurinícos, encontrados em esponjas 

marinhas do gênero Agelas, que exibem uma variedade de efeitos farmacológicos tais como 

antimicrobiano (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, 

Candida krusei, C. albicans), antiprotozoário (Plasmodium falciparum, Leishmania infantum, 

Trypanosoma cruzi, T. brucei) e antitumoral (linfoma, mieloma, leucemia, renal). Os 

compostos selecionados foram capazes de estabelecer interações importantes com os resíduos 

de aminoácidos em cada ensaio de docagem molecular. Comprovou-se neste ensaio que o 

núcleo alcaloídico puriníco é importante para na inibição frente à GAPDHTc. 

 

5CONCLUSÕES 

A maioria dos compostos do banco de dados denominado “Base Tcruzi” foi 

obtido por via sintética e obedece a regra de Lipinski. A classe mais freqüente neste banco de 

moléculas são os alcalóides. É também nesta classe que estão os melhores valores 

encontrados para os descritores IC50 e logP. Pelo estudo realizado, pode-se concluir que o 

perfil obtido para os descritores obtidos, apresenta certa similaridade para todas as classes 

estudadas, com exceção dos flavonoides.  

A projeção do banco “Base Tcruzi” para os modelos de permeação BBB, Caco2 e 

Soly possibilitou predizer a capacidade das moléculas estudadas em permear estas barreiras. 

Portanto, é possível concluir que as três formas do parasita obtiveram moderada permeação 

intestinal (modelo Caco2), para o modelo BBB não houve molécula com potencial para cruzar 

a barreira hemato-encefálica e para o modelo Soly um pequeno número de moléculas 

apresentaram boa solubilidade em água. 

O estudo de similaridade química selecionou moléculas com alto potencial a partir 

do banco de dados baseados em suas similaridades estruturais. Para a forma epimastigota, as 

moléculas que apresentaram melhores valores do índice de similaridade pertencem a classe 

dos triazóis apesar de não terem os melhores valores de pIC50 e, portanto, não serem as 

moléculas que apresentam a melhor capacidade de inibir o parasita segundo o ensaio relatado 

na literatura. Hidro-1-benzazepinas, terpenoides e quinonas apresentaram maior Índice de 

Similaridade Similaridade (IS) em Base Tcruzi, respectivamente para as formas amastigotas e 

tripomastigotas.  
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Para o docking realizado nas 918 moléculas do banco “Base Tcruzi”, os alcaloides 

agelasinas, que representam 1,2% do banco, apresentaram melhor desempenho nesta triagem 

virtual. Os compostos selecionados foram capazes de estabelecer interações importantes com 

os resíduos de aminoácidos em cada ensaio de docagem molecular. Confirmou-se neste ensaio 

que o núcleo alcaloídico puriníco é importante para na inibição frente à GAPDHTc. 

Os compostos mais potentes mostraram excelente potencial para futuras 

otimizações, pois apresentam propriedades físico-químicas dentro das características fármaco-

similares e mostraram-se ativas, inclusive com eficiência melhor que a do padrão 

benzonidazol. Os ensaios in silico permitiram indicar em Base Tcruzi existem 56 moléculas 

com propriedades moleculares otimizadas e que tem potencial como candidatas a agentes 

antichagásicos. 
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