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RESUMO 
SEMIGHINI, E. P. Planejamento racional de inibidores da beta-secretase em mal 
de Alzheimer. 2013. 106f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

O Mal de Alzheimer é o maior causador de demência em idosos: acomete 10% da 
população mundial com idade em torno dos 65 anos e atinge cerca de 50% dos 
indivíduos com mais de 85 anos. A progressão dos sintomas da doença está 
associada a modificações estruturais nas sinapses colinérgicas em determinadas 
regiões cerebrais. A maior característica fisiopatológica do AD é a deposição de 
placas neuríticas extracelulares em áreas cerebrais relacionadas à memória, placas 
constituídas pelo peptídeo β-amiloide 40/42, que é formado pela clivagem da 
Proteína Precursora Amiloide, durante seu metabolismo pela via amiloidogênica, que 
começa com a enzima β-secretase. O objetivo do trabalho foi o planejamento e 
avaliação de novos inibidores de β-secretase. Para isso, foram utilizadas diferentes 
técnicas de modelagem molecular e planejamento de moléculas, tendo como base 
os inibidores da  β-secretase descritos na literatura cujas estruturas estão 
depositadas no PDB. Posteriormente, foi realizada a avaliação in vitro da atividade 
inibitória de algumas destas moléculas, onde observou-se que três são capazes de 
satisfatoriamente inibir a atividade da β-secretase na concentração de 1 µM. 

 
Palavras chave: Mal de Alzheimer, beta-secretase-1, planejamento racional de 
fármacos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Mal de Alzheimer 

 

 O Mal de Alzheimer (Alzheimer's Disease ou AD) é uma doença que está em foco no 

meio acadêmico e nas indústrias farmacêuticas, pois, mesmo sendo conhecido desde 1906, 

após descrição pelo patologista alemão Alois Alzheimer (SMITH, M. A. C., 1999; 

BERCHTOLD, N. C., 1998) e estudado com afinco há quase 70 anos (GUTIERREZ, L. J., 

2010; JIN, M., 2011), ainda não existe uma explicação definitiva acerca de sua patologia, e 

não há um tratamento eficaz para combatê-lo em seu cerne, que é a neurodegeneração causada 

pelo acúmulo de peptídeos β-amiloide 40/42 (Aβ) (JIN, M., 2011) nos neurônios 
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(principalmente os colinérgicos) do hipocampo, núcleo basal, córtex entorhinal e córtex 

associativo. Esta degeneração leva os pacientes a disfunções cognitivas, fisiológicas e 

comportamentais, perda de memória (FAGHIHI, M. A., 2008; DVIR, H., 2002), 

eventualmente incontinência, demência, acamação e morte nos estágios mais avançados 

(KOBAYASHI, D., 2008; CITRON, M., 2004; COLE, S. L. 2007, JAN, A., 2011). 

 A prevalência populacional do AD é de aproximadamente 1% abaixo da idade de 60 

anos, 10% até 65 anos de idade, 40 a 50% com mais de 85 anos de idade (XU, W., 2010 a) e a 

doença afeta um membro da família de pelo menos 10% da população mundial (VAN DER 

BEEK, E. M. 2008; JOHN, S., 2011). No Brasil, não existem dados objetivos em relação à 

epidemiologia do AD até o momento, mas, estima-se que, nos Estados Unidos, ocorreram 

cerca de cinco milhões de casos no ano de 2010 (BROOKMEYER, R., 1998) e de 12 a 29 

milhões de casos mundialmente (CITRON, M., 2004; COLE, S. L. 2007) 

 Com o crescente aumento da expectativa de vida da população mundial, associado ao 

aumento do número de casos da doença (JIN, N., 2011), o AD torna-se um sério caso de saúde 

pública e de interesses financeiros coletivos. Estima-se que, mundialmente, foram gastos 422 

bilhões de dólares no tratamento de demências em 2009 (KLAVER, D. W., 2010), sendo o AD 

a causa mais comum de demência senil (SAMBAMURTI K., 2011; BLOCH, L., 2009). 

O AD é caracterizado, microscopicamente, pela presença de placas amiloides 

extracelulares e emaranhados neurofibrilares intracelulares (Neuro Fibrilary Tangles, NFTs), 

associados à redução da eficiência e do número dos neurônios (principalmente os que usam a 

Acetilcolina como neurotransmissor) do Sistema Nervoso Central, causando o chamado 

“déficit colinérgico”
 
(SHINTANI, E. Y., 1997; DVIR, H., 2002). Desta forma, o aumento da 

capacidade de neurotransmissão colinérgica constitui atualmente o principal mecanismo de 

ação dos fármacos utilizados para o tratamento do AD. Esta abordagem ocorre através da 

inibição da enzima Acetilcolinesterase (AChE), que atua fisiologicamente nas sinapses dos 

neurônios colinérgicos para degradar o neurotransmissor Acetilcolina (ACh) após sua 

liberação e assim evitar que a neurotransmissão dure além do necessário. (DVIR, H., 2002), 

mas é uma abordagem paliativa, pois não interfere na progressão da doença. 

Embora o conhecimento neurofisiopatológico gerado até o momento seja inconclusivo 

em relação ao nível de participação da proteína Aβ na gênese do Mal de Alzheimer, existem 

fortes indícios de que a produção anormal de Aβ seja protagonista e/ou esteja diretamente 

relacionada ao desenvolvimento da doença (JENNINGS, L. D., 2008; LIU, W. W., 2007). 

A favor desta hipótese, conhecida como “Hipótese Amiloide”, sabe-se que os 

portadores da Síndrome de Down (que possuem uma cópia extra do cromossomo 21, local do 
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gene APP, que codifica a Proteína Precursora Amiloide, APP) e famílias portadoras de 

mutações no gene APP (Mal de Alzheimer Familiar, FAD) apresentam altos níveis do 

peptídeo Aβ no Sistema Nervoso Central (SNC), e, em ambos os casos, incidência alta e 

precoce do AD. No FAD, há acúmulo do peptídeo Aβ anos antes do surgimento dos primeiros 

sintomas da doença, sugerindo que o Aβ é seu iniciador fisiopatológico, já que, as formas 

fibrilares e oligoméricas do Aβ, são neurotóxicas tanto in vitro como in vivo. (COLE, S. L. 

2007; JIN, M., 2011) 

A proteína Aβ tende a se agregar na forma de oligômeros, e estes, após serem 

excretados pelos neurônios, levam à formação das placas amiloides. Sabe-se que as placas 

amiloides afetam de sobremaneira a função neuronal e contribuem para a formação de lesões 

nas estruturas cerebrais (FUJIMOTO, T., 2000; LIU W. W., 2007; MEYER, E. P., 2008; 

FLIGHT, M. H., 2008), mas ainda não se sabe ao certo se o AD é causado diretamente pelas 

placas, pelo processo inflamatório decorrente do acúmulo de oligômeros de Aβ solúveis no 

citoplasma, pela indução da formação dos NFTs pelos oligômeros de Aβ (SELKOE, D. J., 

2004b), pelo acúmulo extracelular de Aβ na forma de placas, pelo estresse oxidativo causado 

pelo Aβ nas células, pela saturação das vias de excreção do Aβ (DEANE, R., 2008), por uma 

conjunção destes fatores ou alguma outra razão ainda desconhecida, mas que o Aβ está 

diretamente envolvido com a doença, não restam dúvidas (JIN, M., 2011). 

Em consequência do exposto anteriormente e da importância do Aβ apontada pela 

comunidade científica, nota-se um grande esforço no desenvolvimento de compostos 

químicos capazes de inibir as proteases responsáveis por sua produção, incluindo neste 

contexto a enzima β-secretase. (CITRON, M., 2004; COLE, S. L. 2007; FUJIMOTO, T., 

2000; GHOSH, A. K. 2008; HOOK, V., 2008) 

  

1.2 β-Secretase como alvo para o planejamento de potenciais fármacos para o 

tratamento do Mal de Alzheimer 

 

 A proteína β-secretase (Beta site APP Cleaving Enzime, ou BACE-1) é uma aspartil-

protease, assim como a Pepsina do suco gástrico, a HIV Protease e a Enzima Conversora de 

Angiotensina (ECA). A diferença é que a BACE-1 é ancorada à membrana lisossômica. A 

BACE-1 media a primeira clivagem da APP no resíduo 671, gerando o fragmento C-terminal 

C99 ligado à membrana, o qual é, posteriormente, clivado pela γ-secretase, resultando na 

liberação do peptídeo Aβ, na chamada via amiloidogênica, ilustrado na Figura 1. Em virtude 

das múltiplas funções celulares que a proteína γ-secretase assume, pode-se considerar que a 
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BACE-1 é um alvo molecular mais adequado para intervenção farmacológica (RAJENDRAN, 

L., 2008; HU, X., 2008), embora vários inibidores de γ-secretase já tenham sido 

desenvolvidos, com vários chegando à fase dois de testes clínicos, até o momento todos foram 

descontinuados devido aos efeitos adversos e/ou baixa atividade (IMBIMBO, B. P., 2008, 

GHOSH, A. K., 2012). 

 

Figura 1: Clivagem da proteína precursora amiloide e formação da placa amiloide na chamada via 

amiloidogênica. 

 

 

 A pepsina, a HIV Protease e a ECA indicam como é o mecanismo de ação da BACE-1, 

onde dois aspartatos (no caso da BACE-1, 32 e 228) catalisam a hidrólise de uma ligação 

peptídica (GOODSELL, D., 2009) e nos indica um ponto muito importante da BACE-1 para 

ser bloqueado, seu sítio ativo. A pepsina também mostra que a abertura e fechamento da “alça 

flap” (figura 2) é muito importante para permitir a entrada do substrato e a catálise, 

respectivamente (GORFE, A. A., 2005). A HIV protease e a ECA nos mostram que as aspartil 

proteases podem ser inibidas com sucesso in vivo, e que a ECA, enzima fundamental na 

regulação da pressão arterial, tem alta especificidade para seu substrato e provavelmente não 

será afetada pelos inibidores da BACE-1 (GHOSH, A. K., 2008), implicando em menos 

efeitos adversos, mesmo que isso possa ser interessante para o tratamento de pacientes com 

AD e Hipertensão, outra doença com alta incidência em idosos. 
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Figura 2: Sítio catalítico da BACE-1, mostrando a alça flap em uma estrutura complexada com ligante 

(2WF1, em azul) e uma estrutura sem ligante (2WGZ, em bordô).  

 

O grande interesse no estudo e na busca de inibidores efetivos da BACE-1 para 

intervenção terapêutica no AD se torna relevante pelo fato de não existir, até o presente 

momento, um tratamento farmacoterápico eficiente no combate à causa da doença. A 

possibilidade de planejar inibidores que tenham como alvo molecular a BACE-1 no AD pode 

ser nutrida pelo sucesso no desenvolvimento de fármacos contra outras aspartil-proteases, 

como a HIV protease (HONG, L., 2002) e a ECA (GHOSH, A. K., 2008). 

 As enzimas e fatores envolvidos na via amiloidogênica são apontados como principal 

causa do AD, atraindo grande interesse de pesquisadores e indústrias, em especial a BACE-1 

pois: 

 Ela protagoniza a etapa limitante da via amiloidogênica (RAJENDRAN, L., 2008; 

EDWARDS, P. D., 2007) 

 A γ-secretase também catalisa várias outras proteínas com papel fisiológico 

importante, como a Notch, Calderina-E, Nectina-1, Delta e Apolipoproteínas, o que 

pode gerar muitos efeitos colaterais (ALZHEIMERS DISEASE, 2010; ELVANG, A. 

B., 2009; WALSH, D. M., 2003; IMBIMBO, B. P., 2008) 

 Animais que tiveram removidos os genes que codificam a BACE-1 não apresentaram 

acúmulo de peptídeos Aβ (HU, X., 2008) e os que foram tratados com inibidores de 

Alça flap 
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BACE-1 apresentaram redução drástica dos níveis de Aβ em seus cérebros (GHOSH, 

A. K., 2008, GHOSH, A. K., 2012; HOOK, V., 2008) 

 A ausência da BACE-1 em camundongos Knock-out não mostrou inicialmente 

nenhum efeito deletério ou sistêmico (CITRON, M., 2004; BARROW, J. C., 2008; 

CAI, H., 2001; ROBERDS, S. L., 2001; TURNER, R. T., 2001; STOCKLEY, J. H., 

2007), fato contestado posteriormente por outros estudos, que mostram leve déficit 

cognitivo nestes animais devido baixa mielinização dos neurônios, indicando que a 

BACE-1 exerce algum papel no desenvolvimento e maturação do SNC (FAGHIHI, M. 

A., 2008), mas com pouca atividade no organismo adulto (CAI, H., 2001; GHOSH, A. 

K., 2008).  

  

 Sabe-se que a BACE-1 está envolvida no processamento de outras proteínas além do 

APP e sua inibição poderá causar efeitos adversos nos pacientes, mas, até o momento, não se 

sabe o alcance desta possibilidade se tornar realidade, mantendo assim a dúvida existente 

sobre a viabilidade desta enzima como alvo terapêutico no AD. Um dos fatores que pesam 

contra a atividade in vivo dos inibidores desenvolvidos até o momento é sua estrutura 

volumosa, o que dificulta sua permeação pela Barreira Hematoencefálica e consequentemente 

reduz sua efetividade (KLAVER, D. W., 2010; GHOSH, A. K., 2012). Esta característica 

estrutural foi considerada para a seleção de compostos neste trabalho.  

Além do APP, sabe-se que a BACE-1 também hidrolisa outras proteínas como a 

neuregulina, Klotho (BLOCH, L., 2009), sialil transferase e canais de sódio regulados por 

voltagem. 

Sabe-se também que a BACE-1 é conservada ao longo de vários organismos, um 

indicativo de que a enzima possui papel fisiológico além do relacionado ao AD, sendo mais 

um motivo para o desenvolvimento deste trabalho, e convergindo para a ideia de que os 

estudos com inibidores da BACE-1 devem ser conduzidos com cuidado, para evitar efeitos 

adversos que podem inviabilizar o uso destes inibidores como fármacos, porém, a literatura 

indica que a inibição parcial ou até mesmo total da BACE-1 é tolerada pelo organismo. 

(SAMBAMURTI, K., 2011; GHOSH, A. K., 2012) 

 Um efeito colateral da inibição da BACE-1 pode ser a remielinização de neurônios 

ocorrer de forma mais lenta após um trauma, devido ao envolvimento da BACE-1 no 

metabolismo da Neuregulina-1, uma citocina moduladora da mielinização dos neurônios que 

é encontrada em altos níveis na sua forma não processada nos animais que não possuem o 

gene que codifica a BACE-1, mas, outras enzimas também desempenham este papel, por isso 
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sua atividade , essencial para a plasticidade dos dendritos, não é cessada com a inibição da 

BACE-1. (HU, X., 2008)  

 

1.3 A Proteína Precursora Amiloide 

 

 O APP é um peptídeo encontrado na grande maioria das células de mamíferos, onde se 

especula que ele esteja envolvido em diversos processos celulares, como a inibição de Serina 

Treonina cinases, promoção do crescimento de células autócrinas, adesão entre célula e matriz 

extracelular e modulação do transporte axonal, (ROBERDS, S. L., 2001; SELKOE, J. D., 

1994, SELKOE, J. D., 2004 a), o que inviabiliza o uso de anticorpos contra o APP para o 

tratamento de AD, além de indicar que o bloqueio de uma das suas rotas metabólicas, não 

levará ao seu  acúmulo, que se sabe ser citotóxico (STOKIN, G. B., 2008). 

 O processamento neuronal do APP por secretases pode ser feito através de duas vias: a 

amiloidogênica (que produz os peptídeos Aβ 1-40 e 1-42, respectivamente com 40 e 42 

resíduos de aminoácidos), iniciado pela BACE-1, e a não amiloidogênica (que produz outros 

peptídeos que não os amiloides), iniciado pela alfa-secretase, sendo ambas as vias terminando 

em uma segunda etapa de catálise, realizada pela gama-secretase. 

 A figura 3 ilustra estas vias e mostra que, a inibição de uma delas, não acarretará o 

acúmulo de APP nos neurônios, ponto que poderia ser um sério revés no tratamento do AD, 

assim como aparenta ser a inibição da gama-secretase, que embora já tenha chegado às fases 

de estudos clínicos mais de uma vez, resultou em sérios efeitos adversos devido ao 

envolvimento da gama-secretase em diversas outras vias metabólicas, como por exemplo, o 

processamento da proteína neuromoduladora Notch. (THATHIAH, A., 2011; ELVANG, A. B., 

2009) 
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Figura 3: Representação da clivagem da proteína precursora amiloide nas vias não amiloidogênica 

(A) pela alfa-secretase e (B) amiloidogênica pela beta-secretase e subsequentemente gama-secretase 

[83]. 

 

1.4 O peptídeo beta-amiloide 

 

 O Aβ é um peptídeo cuja função biológica ainda não foi completamente elucidada. 

Sabe-se que em baixas concentrações aparenta ser um neuromodulador (WALSH, D. M., 

2003), mas em excesso, tende a acumular-se lentamente em formas oligoméricas no 

citoplasma, isso com grande antecedência ao surgimento das placas amiloide e da 

manifestação dos sintomas do AD. Este acúmulo é tóxico para os neurônios e pode levar a 

estresse oxidativo (GWON, A. R., 2010), inflamação das células gliais (WALSH, D. M., 

2003; SELKOE, J. D., 2004 a; LANZ, T. A., 2005), deformações nas sinapses, formação de 

NFTs e consequentemente a disfunção cognitiva, (WALSH, D. M., 2003; SELKOE, J. D., 

2004 a; SELKOE, J. D., 2004 b; ERIKSEN, J. L., 2007; JIN, N., 2011) sendo o uso de anti-

inflamatórios uma outra abordagem terapêutica indicada por estes artigos e em estudo por 

indústrias farmacêuticas. (CLINICALTRIALS.GOV, 2010) 

 O uso de anticorpos contra o Aβ propicia a remoção das formas oligoméricas e 

precipitadas, revertendo o quadro da doença em modelos animais, mas testes clínicos 
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apontaram aumento do índice de meningo-encefalite nos pacientes, com alguns óbitos, e por 

isso este tipo de procedimento foi suspenso para ser aprimorado (WALSH, D. M., 2003; 

SELKOE, J. D., 2004 a). Este fato corrobora a recente especulação de que o Aβ é  integrante 

do Sistema Imune Inato (SII), o responsável por evitar infecções no SNC causadas por 

diversos organismos patogênicos. Mesmo este estudo dizendo que a produção do Aβ pode ser 

iniciada por infecções e depois autoperpetuada pelo SII, ele levanta um sinal de alerta para 

possíveis efeitos indesejados da inibição da BACE-1, como o aumento da incidência de 

infecções cerebrais nos pacientes. (SOSCIA, S. J., 2010) 

 Provavelmente como mecanismo de defesa das células para sequestrar intermediários 

tóxicos da produção irregular de Aβ, estes oligômeros são excretados para o meio extracelular 

onde seu acúmulo acarreta a formação de núcleos amiloide, seguido rapidamente pela 

formação das placas amiloide ou placas senis em um processo termodinamicamente favorável 

(HAMMER, N. D., 2008), sendo esta uma das características microscópicas da doença 

observadas por Alois Alzheimer e apontadas como sua principal causa. (JIN, N., 2011) 

 Sabe-se que os oligômeros de Aβ induzem progressivamente e a longo prazo a 

fosforilação da proteína tau, uma proteína associada aos microtúbulos do citoesqueleto 

envolvida na plasticidade celular, apoptose celular e transporte axonal, induzindo 

consequentemente, a formação dos NFTs, outra característica patológica do AD mostrada na 

figura 4. Os NFTs são constituídos por tau hiperfosforilada, correlação compreensível devido 

ao papel que a proteína tau exerce na célula como um todo, indicando que a formação dos 

agregados pode ser um dos elos entre os peptídeos beta amiloide e o declínio da ação dos 

neurônios afetados pela doença. (JIN, M., 2011; JAN, A., 2011). No entanto, estes agregados 

aparecem em outras doenças que não possuem deposição amiloide há deposição amiloide sem 

a presença de NFTs em cérebros “normais”. (WALSH, D. M., 2003; SELKOE, J. D., 2004 a; 

SELKOE, J. D., 2004 b) 

 De Ferrari (DE FERRARI, G. D., 2001) demonstrou que a AChE induz a formação de 

fibras amiloides e durante a formação das fibrilas (na fase de nucleação), a AChE é 

incorporada por elas. O Aβ tem uma tendência a interagir com ambientes hidrofóbicos como o 

sítio aniônico periférico da enzima, sendo especulado que estas interações estabilizam a 

interação do Aβ com a AChE. Eles especularam (e observaram) que a ligação do Aβ na AChE 

cause a modulação da enzima, já que há uma certa oclusão do sítio aniônico periférico da 

enzima. 
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Figura 4: Representação da citopatologia do mal de Alzheimer, mostrando os agregados 

neurofibrilares (tangle), os oligômeros de peptídeos amiloides (Aβ) e as placas senis (amyloid plague) 

(SELKOE, J. D., 2004 a). 
 

 

1.5- Terapêutica Atual 

 

 Dentre os fármacos utilizados atualmente para o tratamento do Mal de Alzheimer estão 

Tacrina (Cognex®) e donepezil (Aricept®). Tacrina foi o primeiro inibidor de AChE 

licenciado pelo FDA (Food and Drug Administration) para o tratamento do mal de Alzheimer. 

Trata-se de um inibidor reversível, não competitivo e não seletivo para AChE, possuindo 

graus de inibição semelhantes para as enzimas AChE e butirilcolinesterase (BChE). O seu uso 

desencadeia efeitos colaterais hepatotóxicos e, dada sua baixa meia-vida plasmática (3-5 h), 
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há a necessidade do uso quatro doses diárias (120-160 mg/dia) de tacrina. (REICHMAN, W. 

E., 2003). O Donepezil, por sua vez, é o fármaco mais utilizado para o Mal de Alzheimer, 

representando aproximadamente 38% das prescrições. É um inibidor reversível, não 

competitivo e, ao contrário da tacrina, seletivo para AChE. Os efeitos colaterais 

proporcionados pelo seu uso são de natureza gastrointestinal, estando diretamente 

relacionados à dosagem administrada. Considerando-se a alta meia-vida plasmática de 

donepezil (70 h), uma dose diária deste fármaco (5-10 mg/dia) é suficiente para o tratamento. 

(REICHMAN, W. E., 2003) 

Outra abordagem utilizada atualmente na terapêutica contra o AD é o antagonismo de 

receptores NMDA (glutamato), um outro tipo de receptor presente nas regiões associadas às 

funções cognitivas e de memória, e que também é degenerado pela doença. No AD, 

antagonicamente à transmissão colinérgica, a transmissão glutamatérgica é exacerbada e o 

excesso de glutamato nas fendas sinápticas é neurotóxico devido a um alto influxo de íons 

Cálcio no neurônio. A Memantina mantém o receptor de NMDA bloqueado em seu estado de 

repouso, evitando assim o influxo excessivo de Cálcio, que é citotóxico. (FORLENZA, O. V., 

2005) 

 Embora os fármacos supracitados sejam utilizados para o tratamento do Mal de 

Alzheimer, seu mecanismo de ação os torna paliativos, já que eles não atuam na causa da 

doença, que é o processamento de APP pela via amiloidogênica. Sendo assim, este é um 

campo apontado por muitos pesquisadores e indústrias farmacêuticas como extremamente 

promissor, e a BACE-1 é a etapa limitante da produção do peptídeo β-Amiloide, peptídeo 

apontado como principal causador da doença, e cuja inibição da produção e/ou remoção não 

aparenta causar graves efeitos adversos em testes com animais, assim como reverte tanto o 

quadro patológico quanto o sintomático da doença. 

 Asai (2010) testou uma combinação simultânea de quatro fármacos em baixas doses - 

um coquetel, tal como é feito no tratamento de AIDS e Câncer, para reduzir os efeitos 

adversos causados por uma forte inibição de beta e gama secretases (um dos maiores 

empecilhos encontrados em testes in vivo com estes inibidores, dado que as duas proteínas 

possuem vários outros substratos além dos envolvidos no AD). Foi utilizado um inibidor de 

beta-secretase 1, um de gama-secretase, um anti-inflamatório não esteroidal (que tem efeito 

modulador de gama-secretase, reduzindo a formação de Aβ-42) e uma estatina (que reduz a 

produção de Aβ e ativa a via não amiloidogênica) em culturas de células, sendo observado 

uma grande redução dos níveis de Aβ sem alteração no processamento da Notch (que é 

substrato da gama-secretase) e com baixa toxicidade celular. 
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 Nota-se que, até o momento, não há nenhuma terapia que bloqueie o desenvolvimento 

e o progresso da doença, os fármacos utilizados tem como principal objetivo, reduzir o déficit 

cognitivo dos pacientes com Mal de Alzheimer. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados indicam que a metodologia in silico adotada neste trabalho é capaz de 

encontrar inibidores para a BACE-1 e assim, expandir tanto o conhecimento sobre esta 

proteína e sua via metabólica na patologia do Mal de Alzheimer, quanto indicar um novo 

caminho no desenvolvimento de um tratamento efetivo pra a doença. 

 Como perspectivas resultantes, tem-se os três compostos com atividade detectada, 

assim como os outros dois indicados com bom potencial para também serem ativos, iniciando 

cinco novas frentes de desenvolvimento de inibidores de BACE-1, onde experimentos podem 

ser realizados para avaliar a afinidade e o comportamento de cada um deles no sítio da 

BACE-1, assim como modificações estruturais podem ser exploradas para alterar suas 

propriedades farmacocinéticas e/ou toxicológicas, encaminhando-os para os testes clínicos.  
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