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RESUMO 

 

MEDEIROS, A. R. Estratégias em quimioinformática para uma série de 
compostos antichagásicos. 2022. 82 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 
 

A doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi. Estima-se que 6 a 7 milhões de pessoas sejam portadoras da 

doença e 75 milhões estejam sob risco de infecção. Os fármacos disponíveis para o 

tratamento da doença são o benznidazol e o nifurtimox, os quais apresentam alta 

toxicidade e baixa eficácia na fase crônica da doença. Neste cenário, o 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas se faz urgente. A cruzaína (EC 

3.4.22.51), principal cisteíno-protease do T. cruzi é um alvo molecular validado para a 

busca de novos fármacos para a doença de Chagas. Neste sentido, este trabalho tem 

como objetivo a otimização de uma série de inibidores da cruzaína através de 

estratégias em química medicinal baseadas tanto na estrutura do ligante quanto do 

receptor. As relações quantitativas entre estrutura e atividade (QSAR, na sigla em 

inglês para Quantitative Structure-Activity Relationships) e as interações 

intermoleculares enzima-inibidor foram investigadas através de métodos de QSAR 2D 

e 3D e de docagem molecular. Os melhores modelos de QSAR apresentaram alta 

robustez estatística e capacidade preditiva. Adicionalmente, os modelos 

bidimensionais AutoQSAR (r² = 0,89; q² = 0,90) e HQSAR (q² = 0,71; r²pred = 0,80) 

identificaram fragmentos moleculares altamente correlacionados com a atividade 

biológica. Por outro lado, os modelos tridimensionais CoMFA (q² = 0,72; r²pred =0,81) 

e CoMSIA (q² = 0,63; r²pred =0,73) revelaram características moleculares 3D que 

afetam significativamente a atividade dos inibidores. Por sua vez, os estudos de 

docagem molecular identificaram as principais interações responsáveis pelo 

reconhecimento molecular entre a cruzaína e a série de inibidores. As propriedades 

estruturais identificadas pelos modelos de QSAR mostraram alta complementaridade 

com os resultados dos estudos baseados na estrutura do receptor. Desta maneira, a 

integração entre os modelos de QSAR e os estudos de docagem molecular revelaram 

informações privilegiadas acerca da atividade biológica dos compostos e das 

interações enzima-inibidor. Este conhecimento contribui para o planejamento de 



novos inibidores da cruzaína e, portanto, para a descoberta de novos candidatos a 

fármacos para a doença de Chagas. 

 

Palavras-chave: QSAR. Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. Cruzaína. 

Planejamento de fármacos. 

  



 
 

ABSTRACT 

MEDEIROS, A. R. Chemoinformatics studies on a series of antichagasic 
compounds. 2022. 82 p. Dissertation (Master in Science) – Instituto de Física de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022 
 

Chagas disease is a neglected tropical disease caused by the protozoan Trypanosoma 

cruzi. From 6 to 7 million people are estimated to be affected by the disease and 75 

million are at risk of infection. The drugs available for the treatment of the disease are 

benznidazole and nifurtimox, which have high toxicity and low efficacy in the chronic 

phase of the disease. In this scenario, the development of new therapeutic alternatives 

is urgent. Cruzain (EC 3.4.22.51), the main cysteine protease of T. cruzi, is a validated 

molecular target for Chagas disease drug discovery. In this context, this work aims at 

the optimization of a series of cruzain inhibitors through ligand- and structure-based 

drug discovery and medicinal chemistry strategies. The Quantitative Structure-Activity 

Relationships (QSAR) and the enzyme-inhibitor intermolecular interactions were 

investigated using 2D and 3D QSAR and molecular docking methods. The best QSAR 

models showed high statistical robustness and predictive capability. Additionally, the 

two-dimensional AutoQSAR (r² = 0.89; q² = 0.90) and HQSAR (q² = 0.71; r²pred = 0.80) 

models identified molecular fragments highly correlated with the biological activity. On 

the other hand, the three-dimensional models CoMFA (q² = 0.72; r²pred =0.81) and 

CoMSIA (q² = 0.63; r²pred =0.73) revealed 3D molecular features that significantly affect 

the activity of the inhibitors. In turn, the molecular docking studies identified the main 

interactions responsible for the molecular recognition between cruzain and the series 

of inhibitors. The structural properties identified by the QSAR models showed high 

complementarity with the structure-based drug discovery studies. Thus, the integration 

between the QSAR models and the molecular docking results revealed privileged 

information about the biological activity of the compounds and the enzyme-inhibitor 

interactions. This knowledge contributes to the design of new cruzain inhibitors and, 

therefore, to the discovery of new drug candidates for Chagas disease. 

 

Keywords: QSAR. Trypanosoma cruzi. Chagas diseases. Cruzain. Drug development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A doença de Chagas  

 

A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase Americana, é 

causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A doença foi descrita em 1909 pelo 

sanitarista brasileiro Carlos Justiniano Ribeiro Chagas.1 Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), de 6 a 7 milhões de pessoas estão infectadas em todo o 

mundo, principalmente na América Latina, onde a doença é endêmica.2-3 Nas últimas 

décadas, devido à mobilidade populacional, houve um aumento do número de casos 

nos países da América do Norte, Ásia, Europa e Oceania, alterando o padrão 

epidemiológico da doença2,4 (Figura 1). Atualmente, cerca de 75 milhões de pessoas 

estão em risco de infecção pelo T. cruzi.2 

 

 
Figura 1 - Distribuição mundial de casos de infecção por Trypanosoma cruzi, na estimativa do ano de 

2018. 
Fonte: Adaptada de WORLD2 

 

No ano de 2005, a OMS reconheceu a doença de Chagas como uma doença 

tropical negligenciada (DTN). Estas doenças são associadas a condições 

socioeconômicas precárias em regiões onde não há acesso a água limpa, 

saneamento básico adequado ou infraestrutura para o descarte de resíduos 
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humanos.2-3 Segundo a iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi, 

na sigla em inglês para Drugs for Neglected Diseases Initiative), cerca de 14 mil 

pessoas morrem devido à doença de Chagas a cada ano.5 

O T. cruzi, causador da doença de Chagas, é transmitido aos seres humanos 

por diversos mecanismos, que são divididos em primários e secundários. Os 

mecanismos primários ocorrem por meio do inseto (vetor) transmissor, transfusão de 

sangue, transmissão oral e congênita.6 Insetos triatomíneos hematófagos são os 

vetores da transmissão do T. cruzi, sendo responsáveis por 80% das infecções 

registradas.7 Os triatomíneos são encontrados em quase toda a América Latina e são 

conhecidos popularmente por “barbeiros” no Brasil. A maioria dos casos da doença é 

atribuída a três espécies de insetos hematófagos: Rhodnius prolixus, Triatoma 

dimidiata, e Triatoma infestans.7-8  

No Brasil, a transmissão via oral representa quase a totalidade dos casos nas 

últimas décadas, sendo frequente na região da Amazônia e no estado do Pará. As 

ocorrências por via oral estão associadas ao consumo de caldo de cana e suco de 

açaí contaminados com parasitas provenientes do inseto vetor.8 Outros mecanismos 

de transmissão menos frequentes, considerados secundários, estão relacionados ao 

manuseio de animais infectados, acidentes laboratoriais, consumo de carne crua 

contaminada, transplante de órgãos de doadores infectados e transmissão sexual.6,9 

O T. cruzi apresenta um ciclo de vida complexo (Figura 2) que se inicia quando 

o inseto vetor se alimenta de sangue humano e libera excreções contendo 

tripomastigotas metacíclicos (1). Através do ferimento causado pela picada do inseto, 

os parasitas presentes nas excreções penetram no organismo do hospedeiro 

vertebrado. Os tripomastigotas invadem as células próximas ao local do ferimento (2), 

perdem o flagelo e se diferenciam em uma forma ovoide chamada amastigota 

intracelular (3). As amastigotas se multiplicam rapidamente por fissão binária, se 

convertem em tripomastigotas, e provocam a ruptura da célula hospedeira, ganhando 

acesso à corrente sanguínea (4). O protozoário se espalha pelo organismo, infectando 

novos tecidos. Os insetos são infectados quando se alimentam de sangue humano 

contendo grandes quantidades de tripomastigotas (ou sangue de outros vertebrados 

infectados) (5). No intestino do inseto, os tripomastigotas se transformam em 

epimastigotas (6). Após essa etapa, se multiplicam no intestino delgado do inseto (7) 

e se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos no intestino grosso do vetor (8). Os 
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tripomastigotas são liberados nas excreções do inseto quando este se alimenta do 

sangue de outro vertebrado, iniciando um novo ciclo de transmissão.3,10 

 

 

Figura 2 - Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. 
Fonte: Adaptada de CDC3 

 

A doença de Chagas é caracterizada por duas fases clínicas – a fase aguda e 

a fase crônica. A fase aguda possui duração de cerca de 2 meses e, na maioria dos 

casos, é assintomática ou oligossintomática, principalmente em adultos. Nesta fase, 

a doença não recebe atenção do paciente ou do agente de saúde, o que pode causar 

um desfecho fatal para 2 a 8% dos infectados. Nesta fase, a carga parasitária atinge 

o seu pico, o que facilita a identificação do parasita por exame de sangue.11-12 Os 

sintomas na fase aguda são leves e inespecíficos, tais como febre e mal-estar. 

Também incluem a formação de nódulo cutâneo ou edema palpebral.13 Em crianças, 

a fase aguda geralmente é sintomática, causando outras complicações e processos 

inflamatórios que envolvem o cérebro, o que pode levar à morte.11 

O T. cruzi é capaz de invadir e se replicar em diferentes tecidos do hospedeiro 

humano, o que ativa o sistema imunológico. Esta ativação do sistema imune reduz a 

carga parasitária e auxilia no controle da infecção.12-13 Dessa forma, o indivíduo entra 
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na fase crônica da doença, na qual muitas pessoas permanecem assintomáticas, 

porém, carregando o parasita pelo resto da vida.13 A fase crônica pode ser dividida 

em dois estágios. O estágio assintomático crônico, também chamado de 

indeterminado, pode durar décadas após a infecção, e o indivíduo é capaz de 

transmitir o parasita. Nesta fase, o sistema imune controla a carga parasitária e a 

infecção, porém não impede a progressão da doença.12 

O estágio crônico sintomático, por sua vez, se desenvolve em 10 a 40% dos 

infectados. Ao longo dos anos, estes pacientes evoluem para um quadro com 

manifestações clínicas como cardiomiopatia chagásica, aneurismas do ventrículo 

esquerdo com possibilidade de derrame, e ocorrências tromboembólicas.13 Os 

pacientes nesse estágio podem desenvolver patologias no trato digestivo, como 

megacólon e megaesôfago. Aproximadamente 10% dos pacientes neste estágio sofre 

com distúrbios digestivos, neurológicos ou ambos, enquanto 30% apresenta distúrbios 

cardíacos.12,14 Ao longo dos anos, os problemas decorrentes da arritmia cardíaca 

podem levar o paciente à insuficiência cardíaca ou à morte súbita.2,12   

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicado 

em 2018, a situação epidemiológica da doença de Chagas no Brasil corresponde a 

1,9 a 4,6 milhões de pessoas infectadas (de 1 a 2,4% da população).15 Segundo o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), ocorreram 380 novos 

casos confirmados e 4.391 óbitos devido à doença de Chagas em 2018.16 

O tratamento disponível para a doença de Chagas é limitado a apenas dois 

fármacos introduzidos entre as décadas de 1960 e 1970: o benznidazol e o nifurtimox 

(Figura 3). O benznidazol foi comercializado como Rochagan® pela Roche até 2003. 

Após este ano, a empresa cedeu ao governo brasileiro o direito de produção pelo 

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE). O nifurtimox é 

comercializado como Lampit® pela Bayer HealthCare.11,17 Ambos apresentam 100% 

de eficácia quando administrados no início da infecção, incluindo infecção congênita. 

Caso o tratamento seja introduzido tardiamente, a eficácia diminui 

significativamente.2,18-19  Na fase crônica, os percentuais de cura são inferiores a 

20%.11-12 Além da baixa eficácia na fase crônica, os dois fármacos apresentam 

elevada toxicidade, causando graves efeitos adversos.20  
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Figura 3 - Estruturas dos fármacos benznidazol e nifurtimox. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O benznidazol apresenta diversos efeitos adversos. As manifestações mais 

comuns são: dor de cabeça, febre, dores articulares e musculares, dermatite com 

erupção cutânea, distúrbios do sono, perda do paladar, dentre outras.11,18,20 As 

crianças apresentam menos efeitos adversos em comparação aos adultos.18,19 O 

nifurtimox apresenta efeitos adversos semelhantes aos do benznidazol, no entanto, é 

menos tolerado no trato digestivo, o que pode resultar em anorexia, perda peso e 

distúrbios psíquicos.11,13,18,21 O seu uso é indicado como alternativa em casos de 

intolerância ou ausência de resposta ao tratamento com o benznidazol.10,18-19 Um 

trabalho realizado pela DNDi nos anos de 2016 a 2018, avaliou novos regimes de 

tratamento que apresentaram eficácia comparável ao tratamento já utilizado, porém, 

com menos efeitos adversos. Este estudo ficou conhecido como BENDITA (sigla em 

inglês para Benznidazole New Doses Improved Treatment & Associations).22 No 

entanto, os diversos problemas associados à quimioterapia disponível 

frequentemente levam os pacientes à interromperem o tratamento.10,23 Neste 

contexto, o desenvolvimento de novos fármacos mais seguros e eficazes para a 

doença de Chagas é urgente. 

 

1.2 Cruzaína 

 

A cruzaína (EC 3.4.22.51) é a principal cisteíno-protease do T. cruzi e um alvo 

molecular validado para o planejamento de novos fármacos para a doença de 

Chagas.24 As proteases desempenham importantes funções em muitos processos 

fisiológicos ao clivar ligações peptídicas.25 Elas são divididas de acordo com o tipo de 

reação que realizam: as exopeptidases atuam nos aminoácidos das extremidades N-
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terminal (aminopeptidades) ou C-terminal (carboxipeptidades); as endopeptidases 

clivam ligações peptídicas internas. Uma outra classificação das proteases é baseada 

no grupo funcional presente no sítio ativo, o que leva a diferentes mecanismos 

catalíticos: serino-proteases, cisteíno-proteases, aspartil-proteases, metaloproteases, 

treonino-proteases e glutamato-proteases.25-26 

As proteases possuem diversas cavidades no seu sítio catalítico, as quais são 

denominadas subsítios.  Esses subsítios (representados pela letra “S”) apresentam 

especificidade e são capazes de acomodar a cadeia lateral dos resíduos de 

aminoácido do substrato (representados pela letra “P”). Os subsítios da enzima 

orientados para o N-terminal do substrato são numerados de S1 a Sn, e os resíduos 

de P1 a Pn. Já os subsítios orientados para o C-terminal são numerados de S1’ a Sn’, 

e os respectivos resíduos do substrato de P1’ a Pn’. O local do substrato que sofre a 

hidrólise enzimática define a posição de origem da numeração (Figura 4). Em última 

instância, é a estrutura do sítio ativo que determina quais resíduos do substrato serão 

acomodados em quais subsítios, definindo a especificidade da protease.25,26  

 

 

Figura 4 - Esquema de interação de uma protease com o substrato. Os subsítios são representados 
pela letra “S” e os resíduos de aminoácido do substrato são representados pela letra “P”. A 
ligação do substrato que sofre hidrólise está indicada pela seta. 

Fonte: Adaptada de TURK.26 

 

A cruzaína é expressa em todo o ciclo de vida do T. cruzi, sendo essencial para 

o desenvolvimento e diferenciação do parasita.24 A enzima também desempenha 

funções relacionadas à nutrição, invasão das células hospedeiras e evasão do 

sistema imunológico.27-28 A cruzaína pertence à família da papaína, sendo formada 

por dois domínios. Um deles é constituído predominantemente por hélices-α, 

enquanto no outro predominam as folhas-β antiparalelas (Figura 5). O sítio catalítico 
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da enzima é caracterizado pela presença de uma tríade catalítica formada pelos 

resíduos Cys25, His162 e Asn182, localizada na interface entre os dois domínios.29-30 

O processo catalítico envolve a transferência de próton da Cys25 para Hist162, o 

ânion tiolato ataca a carbonila formando um intermediário tetraédrico oxiânion, sendo 

estabilizado pelo resíduo Gln19. O fragmento N-terminal do peptídeo é liberado e o 

resíduo His162 permanece desprotonado. Durante o processo, um outro intermediário 

tioéster é formado, ligando o C-terminal do peptídeo ao tiol da Cys25. A hidrólise 

ocorre na ligação do tioéster, liberando o C-terminal do peptídeo e regenerando a 

enzima na sua forma ativa.30 

 

 

Figura 5 - Estrutura tridimensional da cruzaína (representação em fitas; PDB 3KKU 1,28 Å). Em roxo, 
está representado o domínio formado por hélices-α; em rosa, está representado o domínio 
formado por folhas-β. O sítio catalítico situa-se entre os dois domínios. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O sítio catalítico da cruzaína possui quatro subsítios denominados S1, S2, S3 

e S1’. O subsítio S2 é o responsável pela especificidade da enzima. Essa região é 

pouco exposta ao solvente, sendo delimitada pelos resíduos hidrofóbicos Met68, 

Ala138, Leu160 e Gly163. Estes resíduos atribuem especificidade para interação com 

grupos que apresentam características hidrofóbicas. O subsítio S1 é formado pelos 

resíduos Gln19, Gly23, Cys25, Ser64 e Leu67. O subsítio S3 comporta os resíduos 
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Ser61, Ser64, Gly65, Gly66 e Leu67. Finalmente, o subsítio S1’ é formado pelos 

resíduos Asp161, His162, Asn182 e Trp184.31-32 A Figura 6 ilustra a estrutura da 

enzima com destaque para os quatro subsítios. 

 

Figura 6 –  Estrutura da cruzaína (representação em fitas e superfície; PDB 3KKU 1,28 Å) com 
destaque para os subsítios S1, S2, S3 e S1’. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A cruzaína é um dos alvos moleculares mais explorados no planejamento de 

novos fármacos para a doença de Chagas. Estudos estruturais, bioquímicos e 

farmacológicos in vitro e in vivo demonstraram a essencialidade da enzima para a 

sobrevivência do T. cruzi e a validaram como alvo molecular para o planejamento de 

fármacos.27-28 Desta forma, diversas classes químicas têm sido exploradas no 

planejamento de inibidores da cruzaína, por exemplo, os benzimidazóis, vinilsulfonas, 

chalconas, imidazóis, fluorometilcetonas, e imidas cíclicas.28,33 Além da cruzaína, 

existem outros alvos que são utilizados na busca por novos fármacos como, por 

exemplo, enzimas que atuam na biossíntese de esteróis, na via glicolítica, DNA 

topoisomerase, dentre outras.11  Neste contexto, entender como as características 

estruturais de inibidores da cruzaína determinam a atividade biológica e a interação 

com o sítio ativo da enzima é fundamental para o planejamento de novos candidatos 

a fármacos para a doença de Chagas. 
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1.3 Estratégias em química medicinal e planejamento de fármacos  

 

A descoberta de novos fármacos é um processo complexo, longo e envolve 

altos investimentos. A integração de conhecimentos vindos de diferentes disciplinas 

tem resultado em uma melhor compreensão das bases moleculares das doenças e 

no desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes e seguras.34 Neste 

contexto, a Química Medicinal tem papel central na pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) de fármacos. É uma área multidisciplinar que engloba diversas outras 

disciplinas como a Química Orgânica, Bioquímica, Biotecnologia, Informática, Biologia 

Molecular, Biologia Estrutural, dentre outras.35-36 De acordo com a União Internacional 

de Química Pura e Aplicada (IUPAC, na sigla em inglês para International Union of 

Pure and Applied Chemistry), a Química Medicinal é uma disciplina que tem como 

objetivo a descoberta, invenção e preparação de moléculas bioativas com aplicação 

terapêutica, assim como a interpretação do seu mecanismo de ação. Além disso, 

envolve estudos acerca do metabolismo e das relações entre estrutura química e 

atividade (SAR, na sigla em inglês para Structure-Activity Relationships). 

A descoberta de novos fármacos envolve o planejamento, síntese e avaliação 

de coleções de compostos em diferentes plataformas experimentais e 

computacionais. Abordagens computacionais têm contribuído significativamente para 

o planejamento de fármacos, seja para armazenar, organizar e analisar extensos 

conjuntos de dados. O planejamento de fármacos auxiliado por computador (CADD, 

na sigla em inglês para Computer-Assisted Drug Design) contribuiu para o 

desenvolvimento de ferramentas importantes em Química Medicinal, incluindo a 

análise de dados biológicos e químicos e a simulação de eventos moleculares 

relevantes para a ação de moléculas bioativas.37 No início da década de 1980 houve 

um enorme interesse  da indústria farmacêutica nas abordagens computacionais, fato 

que foi reportado por um artigo que foi capa da revista Fortune em 05 de outubro de 

1981, intitulado “A próxima revolução industrial: planejamento de fármacos por 

computador da Merck”.38-39 

 As abordagens em quimioinformática e modelagem molecular são geralmente 

utilizadas com as seguintes finalidades: 1) filtrar extensas bibliotecas de compostos, 

reduzindo-as a subconjuntos com propriedades específicas, os quais podem ser 

testados experimentalmente; 2) conduzir a otimização de séries de compostos em 

relação a suas propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas; 3) planejar novos 
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compostos utilizando informações de séries conhecidas ou informações estruturais 

sobre o alvo molecular.40  

Moléculas com atividade conhecida utilizadas em estudos computacionais 

podem ser produtos naturais ou moléculas sintéticas identificadas através de triagens 

experimentais. Geralmente, moléculas bioativas em fase inicial de desenvolvimento 

(hits) apresentam propriedades farmacodinâmicas (potência, afinidade e seletividade) 

e farmacocinéticas (ADME: absorção, distribuição, metabolismo e excreção), ou 

toxicidade que não são adequadas para um candidato a fármaco. Estes compostos 

iniciais passam por um processo de otimização de propriedades que culmina com a 

obtenção de compostos líderes. Estas moléculas, por sua vez, possuem propriedades 

adequadas para que o processo evolua em direção à obtenção de novos candidatos 

a fármacos ou novas entidades químicas (NCEs, na sigla em inglês para New 

Chemical Entities).34,41 

As estratégias em quimioinformática são classificadas em abordagens 

baseadas na estrutura do ligante (LBDD, na sigla em inglês para Ligand-Based Drug 

Design) e na estrutura do receptor (SBDD, na sigla em inglês para Structure-Based 

Drug Design). Dentre as abordagens LBDD, destacam-se os modelos de relações 

quantitativas entre estrutura e atividade (QSAR, na sigla em inglês para Quantitative 

Structure-Activity Relationships). Por outro lado, dentre as ferramentas em SBDD, a 

docagem molecular tem grande destaque.34,41–43  

A docagem molecular pode ser utilizada na predição da interação de complexos 

ligante-receptor e de suas respectivas interações intermoleculares.44-46 O processo 

inicia com uma varredura do espaço conformacional do ligante, ou em alguns casos, 

também do receptor. Diferentes tipos de busca conformacional estão disponíveis, por 

exemplo, os algoritmos genéticos. Este tipo de busca conformacional realiza 

operações de mutação e recombinação aleatórias que evoluem seletivamente para 

conformações de menor energia.45,47 Cada conformação do ligante é avaliada através 

de funções de pontuação que podem ser usadas para classificar relativamente os 

compostos que foram utilizados na docagem molecular. Considerando as 

características das abordagens LBDD e SBDD, fica evidente que a sua integração 

pode resultar em uma melhor compreensão dos aspectos que determinam a atividade 

de compostos bioativos, fornecendo informações úteis para sua otimização.48,95 
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1.4 Relações quantitativas entre estrutura e atividade (QSAR) 

 

Os métodos de QSAR tem o objetivo de identificar características estruturais 

que se correlacionam com a variação da atividade biológica (ou outra propriedade 

alvo) de uma série de moléculas.49,50 A construção de um modelo de QSAR requer 

um conjunto de dados, o qual é formado por uma série de moléculas com estrutura 

química definida e para o qual está associada uma propriedade alvo (atividade 

biológica ou outra propriedade). As estruturas dos compostos são convertidas em 

descritores moleculares, que, então, passam a ser denominados variáveis 

independentes, ao passo que a propriedade alvo é denominada variável dependente. 

Então, métodos matemáticos de regressão correlacionam variações nos descritores 

moleculares com variações na variável dependente.49 Alguns parâmetros foram 

definidos para assegurar a qualidade de modelos de QSAR, os quais devem: (i) utilizar 

variáveis dependentes definidas e algoritmos não ambíguos; (ii) apresentar um 

domínio de aplicabilidade e capacidade preditiva para um conjunto teste; e (iii) se 

possível, possibilitar uma interpretação mecanística.51 

Um marco histórico no desenvolvimento de modelos de QSAR ocorreu na 

década de 1940 com os estudos de Hammett que estabeleceram correlações entre 

substituintes de derivados do ácido benzóico e propriedades biológicas.52 Em 1963, 

Hansch e Fujita demonstraram que a atividade biológica poderia ser correlacionada 

de forma linear com diferentes parâmetros físico-químicos.53-54 Em 1964, o trabalho 

de Free e Wilson, reportou uma nova abordagem para descrever estruturas de 

compostos análogos utilizando equações matemáticas com o objetivo de correlacionar 

parâmetros estruturais e atividade biológica.55 Na década de 1970, Kubinyi apresentou 

um novo modelo que descrevia a dependência não linear entre atividade biológica e 

o carácter hidrofóbico de moléculas orgânicas.56-57 A partir destes estudos pioneiros, 

novas abordagens de QSAR foram desenvolvidas, principalmente quanto à geração 

de novos tipos de descritores moleculares e ferramentas para correlacioná-los a 

diferentes propriedades alvo.58,59  

Os modelos de QSAR podem ser classificados de acordo com o tipo de 

descritor molecular. Os métodos 1D se baseiam em propriedades moleculares como 

LogP, pKa, número de átomos, peso molecular, dentre outras. Já os métodos 2D 

utilizam parâmetros estruturais como fragmentos moleculares e conectividade.59 Os 

métodos de QSAR 3D, por sua vez, empregam descritores que dependem da 
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conformação tridimensional das estruturas como os campos moleculares de interação. 

As abordagens de QSAR 2D e 3D são as mais utilizadas, porém novas metodologias 

foram desenvolvidas, como o QSAR 4D, o qual gera descritores a partir da 

amostragem de conformações obtidas em simulações de dinâmica molecular.60 Nos 

modelos 5D, adiciona-se explicitamente a liberdade conformacional, permitindo várias 

representações dos ligantes.61 Ao se considerar, simultaneamente, vários modelos de 

solvatação, chega-se ao QSAR 6D.62 

 

1.4.1 Holograma QSAR (HQSAR) 

 

O holograma QSAR (HQSAR) é um método de QSAR 2D baseado na 

identificação de fragmentos subestruturais relevantes para a variação da propriedade 

alvo.63-65 O método de HQSAR requer as estruturas bidimensionais (2D) do conjunto 

de moléculas em estudo juntamente com os respectivos valores da variável 

dependente. Estas moléculas são fragmentadas e os fragmentos resultantes são 

distribuídos ao longo de uma sequência numérica denominada holograma 

molecular.66 Desta maneira, o holograma molecular carrega as informações 

estruturais das moléculas que compõem o conjunto de dados. Através de métodos 

matemáticos de regressão, os hologramas moleculares são correlacionados com a 

atividade biológica (propriedade alvo) do conjunto treinamento para gerar o respectivo 

modelo de HQSAR.67 Um dos métodos utilizados para correlacionar os dados é a 

regressão por mínimos quadrados parciais (PLS, na sigla em inglês para Partial Least 

Squares).64 A partir do modelo de HQSAR gerado, é possível predizer a atividade 

biológica dos compostos do conjunto teste, os quais não foram utilizados para a 

construção do modelo. Esta etapa é necessária para se verificar a capacidade 

preditiva do modelo gerado. Os modelos de HQSAR permitem uma análise dos 

padrões estruturais que mais afetam a propriedade alvo, por meio dos mapas de 

contribuição. Estes mapas consistem no uso de cores aplicadas a cada átomo ou 

fragmento molecular que indicam a contribuição de cada elemento estrutural para a 

atividade biológica. Vermelho e laranja refletem contribuições negativas, enquanto 

amarelo e verde indicam contribuições positivas.63-67 A Figura 7 apresenta o esquema 

geral do desenvolvimento de um modelo de HQSAR. 

No processo de desenvolvimento dos modelos de HQSAR, diversos 

parâmetros podem ser definidos para a geração dos hologramas moleculares: 
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distinção de fragmento, tamanho do fragmento e comprimento do holograma. A 

distinção dos fragmentos moleculares permite que estes sejam definidos a partir de 

diferentes características como: tipos de átomo (A); tipos de ligação (simples, dupla, 

tripla e aromática) (B); conectividade (C); átomos de hidrogênio (H); presença de 

centros quirais (Ch); e presença de átomos aceptores ou doadores de interação de 

hidrogênio (DA). O tamanho do fragmento define a quantidade máxima e mínima de 

átomos presentes no fragmento.66-67 O comprimento do holograma define a 

quantidade de compartimentos (bins) que serão usados para acomodar os 

fragmentos.67 No método HQSAR não há necessidade do cálculo de descritores físico-

químicos. É um método com menor custo computacional e complexidade, o que o 

torna facilmente aplicável a diversos conjuntos de dados.63 

 

Figura 7 - Diagrama que ilustra a geração de modelos de HQSAR. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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1.4.2 Análise comparativa dos campos moleculares (CoMFA) 

 

A Análise Comparativa dos Campos Moleculares (CoMFA, na sigla em inglês 

para Comparative Molecular Field Analysis) é um método de QSAR 3D baseado em 

campos moleculares de interação.68 São calculadas interações estereoquímicas e 

eletrostáticas entre os átomos das moléculas do conjunto de dados e uma sonda 

molecular nos vértices de uma grade reticulada. Os valores de energia calculado em 

cada interseção do retículo são, então, correlacionadas com a atividade biológica.66  

Para a geração de modelos CoMFA, os compostos do conjunto de dados 

devem ser alinhados estruturalmente no espaço Cartesiano.68,70 O alinhamento 

molecular pode ser realizado através de diferentes abordagens. A docagem molecular 

pode ser usada quando o alvo molecular é conhecido. Quando o alvo molecular não 

é conhecido, as moléculas podem ser alinhadas com base em uma subestrutura 

comum, ou em um farmacóforo.68 

Uma vez obtido o alinhamento molecular, as estruturas são inseridas em uma 

caixa tridimensional reticulada que engloba todas as moléculas. O espaçamento entre 

os vértices do retículo pode ser definido pelo usuário. Um átomo de prova é utilizado 

como sonda molecular, e os valores de interação estereoquímica através do potencial 

Lennard-Jones e eletrostáticos através do potencial de Coulomb são calculados em 

cada ponto da caixa reticulada. Esses valores são utilizados como descritores 

moleculares, os quais são calculados para todos os compostos. Após a geração dos 

descritores moleculares, estes são correlacionados com a atividade biológica por meio 

do método PLS (Figura 8).60 O resultado do modelo CoMFA pode ser interpretado 

visualmente por meio dos mapas de contorno, os quais são poliedros gerados no 

espaço 3D em torno das moléculas. Os mapas de contorno são representados por 

cores diferentes. O vermelho e o azul representam interações eletrostáticas, enquanto 

o verde e o amarelo representam interações estereoquímicas. A interpretação dos 

mapas de contorno gera informações que podem guiar a otimização da propriedade 

alvo e o planejamento de novos análogos.68-69 
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Figura 8 - Diagrama da geração de modelos CoMFA. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.4.3 Análise comparativa dos índices de similaridade molecular (CoMSIA) 

 

A Análise Comparativa dos Índices de Similaridade Molecular (CoMSIA, na 

sigla em inglês para Comparative Molecular Similarity Index Analysis) é outro método 

de QSAR 3D dependente de alinhamento molecular.70 O método pode ser 

considerado um desenvolvimento do CoMFA. Na análise CoMSIA, campos 

moleculares eletrostáticos, estereoquímicos, hidrofóbicos, e doadores e aceptores de 

interações de hidrogênio são considerados. A inclusão destes campos moleculares 

faz com que o método consiga diferenciar interações moleculares importantes para o 

reconhecimento fármaco-receptor. Diferentemente do CoMFA, a análise CoMSIA 

utiliza índices de similaridade como descritores moleculares, os quais são 

determinados pela interação entre a sonda virtual e as moléculas em cada interseção 

do retículo. Os índices de similaridade são calculados por meio de uma função 

gaussiana. Os mapas de contorno sugerem regiões do espaço 3D em que 

características físico-químicas específicas contribuem para aumentar ou diminuir os 

valores da propriedade alvo.69-70  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo desta dissertação de mestrado é a construção de modelos de QSAR 

2D e 3D e o estudo das interações intermoleculares entre a cruzaína e uma série de 

inibidores competitivos pertencentes à classe dos imidazóis. Os objetivos específicos 

incluem: 

 

• Padronização de um conjunto de dados apropriado para a construção 

de modelos de QSAR. 

 

• Geração de modelos de QSAR bi- e tridimensionais com alta 

consistência estatística e capacidade de predição empregando os 

métodos AutoQSAR, HQSAR, CoMFA e CoMSIA. 

 

• Verificação da capacidade de correlação dos modelos 2D e 3D para o 

conjunto treinamento e da capacidade preditiva para o conjunto teste. 

 

• Análise dos mapas de contribuição 2D (Canvas KPLS e HQSAR) e dos 

mapas de contorno 3D (CoMFA e CoMSIA) 

 

• Avaliação das interações intermoleculares entre a cruzaína e os 

inibidores do conjunto de dados 

 

• Integração das informações resultantes dos estudos em LBDD e SBDD   

e proposição de um esquema de SAR para a classe de inibidores da 

cruzaína investigada. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 O conjunto de dados 

 

O conjunto de dados utilizado é constituído por 37 inibidores da cruzaína 

reversíveis e competitivos, planejados a partir de um derivado imidazólico identificado 

através de triagens virtuais (Figura 9).71 Essas moléculas foram planejadas e 

avaliadas no Laboratório de Química Medicinal e Computacional (LQMC), da 

Universidade de São Paulo – USP, e sintetizadas no Laboratório de Química Orgânica 

Sintética (LQOS), da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Os valores de 

IC50 (concentração necessária para inibir em 50% a atividade enzimática) foram 

determinados por meio de ensaios enzimáticos com a cruzaína recombinante, 

variando de 120 ոM a 100 µM. Os valores de IC50 foram transformados em pIC50 (-log 

IC50) para converter os dados em uma escala apropriada para o desenvolvimento dos 

modelos de QSAR. Os valores de pIC50 apresentam uma distribuição que alcança 3 

ordens de magnitude, uma abrangência adequada para a construção de modelos de 

QSAR. Na Tabela 1, as estruturas dos compostos do conjunto de dados são 

apresentadas juntamente com os seus respectivos valores de pIC50. Como pode ser 

observado, o conjunto de inibidores da cruzaína apresenta diversas variações 

estruturais nas regiões do grupo fenila, fragmento espaçador e do grupo imidazol.71 

 

 

Figura 9 -  Estrutura do derivado imidazólico 14 identificado através de triagens virtuais e utilizado no 
planejamento do conjunto de inibidores da cruzaína. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 1 - Estrutura dos compostos do conjunto de dados e seus respectivos valores de pIC50. 

 
Composto 

 
Estrutura 

 
pIC50 

1* 

 

6,92 

2 

 

6,68 

3 

 

6,44 

4* 

 

6,39 

5 

 

6,30 

6 

 

6,30 

7 

 

6,28 

8 

 

6,24 

9* 

 

6,22 

10 

 

6,22 

11 

 

6,18 

(continua) 
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(continuação) 

Tabela 1 - Estrutura dos compostos do conjunto de dados e seus respectivos valores de pIC50. 

 
Composto 

 

 
Estrutura 

 
pIC50 

12* 

 

6,15 

13 

 

6,12 

14 

 

6,00 

15 

 

5,77 

16* 

 

5,74 

17 

 

5,74 

18 

 

5,70 

19 

 

5,60 

20 

 

5,55 

21* 

 

5,52 

(continua) 
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(continuação) 

Tabela 1 - Estrutura dos compostos do conjunto de dados e seus respectivos valores de pIC50. 

 
Composto 

 

 
Estrutura 

 
pIC50 

22 

 

5,51 

23 

 

5,49 

24 

 

5,49 

25* 

 

5,32 

26 

 

5,21 

27* 

 

5,21 

28 

 

4,11 

29 

 

4,00 

30* 

 

 
4,00 

 
 
 

(continua) 
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(conclusão) 

Tabela 1 - Estrutura dos compostos do conjunto de dados e seus respectivos valores de pIC50. 

 
Composto 

 

 
Estrutura 

 
pIC50 

31 

 

4,00 

32 

 

4,00 

33 

 

4,00 

34 

 

4,00 

35 

 

4,00 

36* 

 

4,00 

37 

 

4,00 

pIC50 = -log IC50; * Moléculas do conjunto teste. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2 Estratégia utilizada nos estudos LBDD e SBDD 
 

Inicialmente, o conjunto de dados foi empregado para construção dos modelos 

de AutoQSAR e seleção dos conjuntos treinamento e teste. Todos os modelos de 

QSAR foram desenvolvidos com a utilização dos mesmos conjuntos treinamento e 

teste. Em seguida, foram desenvolvidos os modelos de QSAR 2D e gerados os 

respectivos mapas de contribuição HQSAR e KPLS Canvas. A seguir, foram 

realizados estudos de docagem molecular para investigar as principais interações 

entre a cruzaína e os inibidores do conjunto de dados. Os resultados da docagem 



44 
 

molecular foram, adicionalmente, utilizados para se obter o alinhamento molecular 

necessário para os estudos de QSAR 3D. Foram construídos modelos de QSAR 3D 

com o uso dos métodos CoMFA e CoMSIA e gerados os mapas de contorno. As 

informações obtidas a partir dos estudos em LBDD foram analisadas de forma 

integrada aos resultados de docagem molecular. As figuras das moléculas foram 

geradas utilizando o software UCSF Chimera.96 

 

3.2.1 Preparação dos ligantes 

 

O programa Epik foi utilizado para a obtenção do estado de protonação em pH 

5,5 dos grupos ionizáveis dos ligantes.72 Para realização da docagem molecular, as 

representações 2D das moléculas foram convertidas em estruturas tridimensionais 

utilizando o programa LigPrep (Schrödinger, New York, EUA).73 As estruturas 3D dos 

ligantes foram minimizadas com o uso do campo de força OPLS3 (Schrödinger, New 

York, EUA) em solvente aquoso.74 

 

3.2.2 QSAR 2D 

 

3.2.2.1 AutoQSAR 

 

 A identificação da melhor combinação dos conjuntos treinamento e teste foi 

realizada com o uso do método de QSAR automatizado AutoQSAR (Schrödinger LLC, 

New York, EUA). O AutoQSAR gera automaticamente 497 descritores físico-químicos 

e topológicos, e diferentes tipos de fingerprint (linear, radial, dendrítico e 

molprint2D).75,76 Em seguida, as seleções randômicas para os conjuntos treinamento 

e teste foram submetidas aos seguintes métodos para se avaliar a robustez estatística 

e a capacidade de predição externa dos modelos gerados: (i) particionamento 

recursivo (RP, na sigla em inglês para Ensemble Recursive Partitioning); (ii) regressão 

por mínimos quadrado parciais do tipo Kernel (KPLS, na sigla em inglês para Kernel-

Based Partial Least Squares); (iii) regressão por mínimos quadrado parciais (PLS); 

(iv) regressão linear múltipla (MLR, na sigla em inglês para Multiple Linear 

Regression); (v) regressão por componentes principais (PCR, na sigla em inglês para 

Principal Component Regression); e (vi) naïve Bayes. Os modelos gerados foram 

avaliados pela função de pontuação (score) implementada no programa AutoQSAR.76 
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A porcentagem de compostos alocada para o conjunto treinamento variou de 70 a 

80% do conjunto total. O restante foi atribuído para o conjunto teste.75,77 

  

3.2.2.2 Canvas KPLS 

 

 A construção dos mapas de contribuição foi realizada por meio do programa 

Canvas com a utilização dos parâmetros utilizados para gerar o melhor modelo de 

AutoQSAR. Foi aplicado o método KPLS, os mesmos conjuntos treinamento e teste, 

a mesma impressão digital como descritor molecular e número de fatores (N).78,76 

 

3.2.2.3 Mapa de similaridade 

 

 Para analisar a similaridade dos compostos dos conjuntos treinamento e teste, 

foi construído um mapa de similaridade estrutural por meio da análise de componentes 

principais (PCA, na sigla em inglês para Principal Component Analysis). Foram 

utilizados como descritores moleculares, impressões digitais geradas pelo módulo 

UNITY do programa SYBYL 2.0.79 Em seguida, duas componentes principais foram 

extraídas como coordenadas iniciais para a construção do mapa. O coeficiente de 

Tanimoto foi calculado para se obter as distâncias entre as impressões digitais UNITY 

e originar os pontos no mapa de similaridade. Cada ponto representa um composto, 

e quanto mais próximos eles estão entre si, maior é a similaridade estrutural. As cores 

representam intervalos de pIC50.79 

 

3.2.2.4 Holograma QSAR 

 

 Os modelos de HQSAR foram construídos inicialmente a partir de fragmentos 

contendo de 4 a 7 átomos e os comprimentos de holograma padrão: 53, 59, 61, 71, 

83, 97, 151, 199, 257, 307, 353 e 401.80 Como critério de distinção de fragmentos, 

foram utilizadas diferentes combinações dos seguintes parâmetros: tipos de átomo 

(A), tipos de ligação (B), átomos de hidrogênio (H), conectividade (C) e quiralidade 

(Ch). Os modelos foram desenvolvidos usando a técnica de regressão PLS. O número 

ótimo de componentes e o coeficiente de correlação com validação cruzada (q2) foi 

determinado usando a técnica deixe-um-de fora (LOO, na sigla em inglês para Leave-

One-Out). O número ótimo de componentes foi usado para a geração do modelo com 
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todo o conjunto treinamento e para a determinação do coeficiente de correlação sem 

validação cruzada (r2).80 A técnica de embaralhamento progressivo (progressive 

scrambling) foi usada para estimar a suscetibilidade dos modelos a correlações ao 

acaso. A validação externa do modelo foi realizada pela predição da atividade dos 

compostos do conjunto teste e pelo coeficiente de correlação preditivo (r2
pred).81 Os 

mapas de contribuição foram gerados para o melhor modelo de HQSAR.  

 

3.2.3 Preparação da cruzaína 

 

A estrutura cristalográfica da cruzaína depositada no Protein Data Bank (PDB 

3KKU, 1,28 Å) foi utilizada nos estudos de docagem molecular.82 Com o auxílio do 

módulo Protein Preparation Wizard (Schrödinger, New York, EUA), os átomos de 

hidrogênio foram adicionados, as moléculas de água e o ligante foram removidos. O 

resíduo His162 foi mantido protonado e o resíduo Cys25 foi mantido 

desprotonado.71,83  

 

3.2.4 Docagem molecular  

 

Para a realização da docagem molecular, foi utilizado o programa GOLD 5.3 

(Genetic Optimization for Ligand Docking, Cambridge Crystallographic Data Centre).84 

O sítio de interação foi definido como uma esfera de 10 Å centralizada no átomo de 

enxofre do resíduo de aminoácido Cys25. Foi atribuída liberdade conformacional aos 

ligantes, enquanto a estrutura da cruzaína foi mantida rígida. Os operadores genéticos 

foram mantidos no modo automático com eficiência de 200%. O ligante cristalográfico 

foi utilizado como molécula de referência durante a amostragem conformacional dos 

compostos do conjunto de dados.71,84-85  

A função de pontuação GoldScore foi empregada para avaliar as conformações 

geradas pelo algoritmo genético. As soluções de docagem foram analisadas 

visualmente para verificar a complementaridade entre os ligantes e o sítio ativo da 

cruzaína e o padrão das interações de hidrogênio e hidrofóbicas.71,85 O método foi 

validado através da docagem molecular do ligante cristalográfico. A Figura 10 mostra 

a conformação do ligante obtida pela docagem molecular sobreposta à conformação 

cristalográfica (RMSD = 0,78 Å). As conformações de melhor pontuação foram 

utilizadas no alinhamento molecular para a geração dos modelos de QSAR 3D.87,89  
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Figura 10 -  Conformação do ligante observada na estrutura cristalográfica (verde) sobreposta à 
conformação obtida por docagem molecular (laranja). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2.5 QSAR 3D 

 

3.2.5.1 CoMFA e CoMSIA 

 

Para todos os modelos de QSAR 3D, as cargas atômicas parciais dos ligantes 

foram calculadas pelo método Gasteiger-Hückel.86 Para a modelagem CoMFA, as 

moléculas alinhadas foram posicionadas em uma grade virtual reticulada com 

espaçamento de 2 Å entre os vértices do retículo. Os descritores foram calculados de 

acordo com os parâmetros padrão do programa SYBYL 2.0, utilizando o campo de 

força Tripos e os potenciais de Lennard-Jones e Coulomb para as interações de van 

der Waals e eletrostáticas, respectivamente. Um átomo de carbono sp3 com carga 

líquida +1 foi usado como sonda molecular. O valor de corte para as interações 

moleculares calculadas entre a sonda e os ligantes foi de 30,0 kcal/mol.87  

Para a construção dos modelos CoMSIA, foram geradas grades reticuladas 

com diferentes espaçamentos (0,5 a 2 Å).88,90 Os índices de similaridade foram 

calculados com a função gaussiana padrão do programa e um átomo de carbono sp3 

com carga líquida +1 como sonda molecular. Foi usado o fator de atenuação padrão 

de 0,3 para a função gausiana.89  

O método do coeficiente do desvio padrão (SDC, na sigla em inglês para 

Standard Deviation Coefficient) de focalização de região foi aplicado a todos os 

modelos CoMFA e CoMSIA para eliminar descritores redundantes a aumentar o peso 

dos descritores mais relevantes.88,90 Os modelos foram validados através dos mesmos 
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procedimentos descritos para os modelos de HQSAR. Os melhores modelos CoMFA 

e CoMSIA foram utilizados na análise dos mapas de contornos 3D. 

 

3.3 Domínio de aplicabilidade 

 

A avaliação do domínio de aplicabilidade foi realizada para todos os modelos 

de QSAR de acordo com os princípios estabelecidos pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Oganization for Economic Cooperation 

and Development, OECD).51 Através do domínio de aplicabilidade, a incerteza 

associada à predição da variável alvo foi determinada com base na similaridade 

estrutural entre a molécula avaliada e os compostos utilizados na construção do 

modelo.91,94 Os domínios de aplicabilidade para todos os modelos de QSAR foram 

gerados usando a abordagem do gráfico da influência (leverage) versus os resíduos 

de Student (resíduos da atividade). As análises e os domínios de aplicabilidade foram 

gerados com o programa Chemoface.92 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Modelos de QSAR 2D 

 

4.1.1 AutoQSAR 

 

O conjunto de 37 inibidores da cruzaína foi submetido ao método de QSAR 2D 

AutoQSAR. Os resultados para os 11 melhores modelos são apresentados na Tabela 

2. A seleção dos compostos para o conjunto treinamento variou de 70 a 80% do 

conjunto de dados. Os melhores resultados (pontuação = 0,90; r2 = 0,89; e q2 = 0,90) 

foram obtidos quando 71 ou 72% das moléculas fizeram parte do conjunto 

treinamento. Em relação ao tipo de impressão digital, descritores do tipo dendrítico 

geraram os melhores resultados.  

 

Tabela 2 - Modelos de QSAR 2D obtidos pelo método AutoQSAR. 

Treinamento (%) Pontuação r2 SD q2 RMSE N Descritor 

70 0,85 0,85 0,40 0,82 0,37 2 Desc 

71 0,90 0,89 0,32 0,90 0,29 2 Dendrítico 

72 0,90 0,89 0,32 0,90 0,29 2 Dendrítico 

73 0,82 0,82 0,44 0,78 0,39 2 Desc 

74 0,82 0,82 0,44 0,78 0,39 2 Desc 

75 0,82 0,82 0,44 0,78 0,39 2 Desc 

76 0,81 0,81 0,43 0,78 0,40 2 Desc 

77 0,81 0,81 0,43 0,78 0,40 2 Desc 

78 0,81 0,81 0,43 0,78 0,40 2 Desc 

79 0,82 0,82 0,43 0,91 0,26 2 Desc 

80 0,82 0,82 0,43 0,91 0,26 2 Desc 

r2: coeficiente de correlação para o conjunto treinamento; SD: desvio padrão; q2 = coeficiente de 
correlação de predição para o conjunto teste (r²pred); RMSE: erro quadrático médio de predição para o 
conjunto teste; N: número de variáveis. 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Com base no melhor modelo obtido da Tabela 2, foram selecionados os 

inibidores para compor os conjuntos treinamento e teste para construção dos demais 

modelos de QSAR 2D e 3D. Os conjuntos treinamento e teste devem ser 
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representativos em relação a todo o conjunto de dados. Desta forma, a Figura 11a 

apresenta a distribuição da propriedade biológica para os conjuntos treinamento (72% 

dos compostos) e teste (28%), demonstrando que ambas as séries ocupam toda a 

faixa de valores da propriedade alvo. Já a Figura 11b, apresenta o mapa de 

similaridade estrutural, demonstrando que tanto o conjunto treinamento quanto o 

conjunto teste representam o espaço estrutural ocupado pelo conjunto de dados.  

 

 

Figura 11 - a) Distribuição da propriedade biológica para o conjunto de dados para os conjuntos 
treinamento e teste. b) Mapa de similaridade estrutural para o conjunto de dados. Os 
pontos em destaque correspondem aos compostos do conjunto teste. As cores 
representam diferentes faixas de atividade (pIC50): vermelho 4,0 – 5,06; ciano 5,07 – 6,12; 
magenta 6,13 – 6,92. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 3 exibe os valores experimentais de pIC50 e os valores preditos pelo 

melhor modelo de AutoQSAR, bem como os resíduos entre estes valores. A boa 

correlação entre os valores experimentais e preditos é ilustrada graficamente na   

Figura 12. Os dados gerados pelo melhor modelo de AutoQSAR demonstram a boa 

capacidade de correlação para o conjunto treinamento e capacidade de predição para 

novos inibidores da cruzaína estruturalmente relacionados ao conjunto de dados.  
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Tabela 3 - Valores de pIC50 experimentais e preditos para os modelos de QSAR 2D AutoQSAR e 
HQSAR. 

Compostos 
pIC50 

Experimental 

AutoQSAR HQSAR 

pIC50 
Predito 

Resíduo1 pIC50 
Predito 

Resíduo1 

1* 6,92 6,38 0,54 6,25 0,67 
2 6,68 6,06 0,62 6,90 -0,22 
3 6,44 6,27 0,17 6,02 0,42 
4* 6,39 5,98 0,40 5,96 0,43 
5 6,30 6,24 0,06 6,14 0,17 
6 6,30 6,30 0,00 6,49 -0,19 
7 6,28 5,85 0,43 5,93 0,35 
8 6,24 6,23 0,02 5,90 0,34 
9* 6,22 6,11 0,11 6,60 -0,38 
10 6,22 6,04 0,18 5,99 0,23 
11 6,18 6,36 -0,18 6,07 0,11 
12* 6,15 5,99 0,17 5,65 0,50 
13 6,12 5,95 0,18 5,93 0,19 
14 6,00 5,49 0,51 5,34 0,66 
15 5,77 6,19 -0,42 5,83 -0,06 
16* 5,74 6,10 -0,35 5,81 -0,06 
17 5,74 6,04 -0,30 5,93 -0,19 
18 5,70 5,53 0,17 5,91 -0,21 
19 5,60 5,99 -0,39 5,80 -0,20 
20 5,55 5,76 -0,20 5,92 -0,37 
21* 5,52 5,85 -0,33 5,82 -0,30 
22 5,51 5,78 -0,27 5,93 -0,42 
23 5,49 5,14 0,36 5,63 -0,14 
24 5,49 5,52 -0,03 5,44 0,05 
25* 5,32 5,56 -0,24 5,60 -0,28 
26 5,21 5,39 -0,19 5,39 -0,19 
27* 5,21 4,99 0,21 4,49 0,71 
28 4,11 4,80 -0,69 4,54 -0,42 
29 4,00 4,47 -0,47 4,21 -0,21 
30* 4,00 4,07 -0,07 3,90 0,10 
31 4,00 3,99 0,01 3,89 0,11 
32 4,00 3,95 0,05 4,08 -0,08 
33 4,00 4,17 -0,17 3,85 0,15 
34 4,00 3,79 0,22 3,95 0,05 
35 4,00 3,79 0,22 3,98 0,02 
36* 4,00 3,96 0,04 3,95 0,05 
37 4,00 3,87 0,13 4,01 -0,01 

1 Diferença entre os valores de pIC50 experimentais e preditos 
* Compostos do conjunto teste. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 12 -  Valores de pIC50 experimentais versus os valores preditos e estimados obtidos para o 
melhor modelo de AutoQSAR. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.1.2 HQSAR 

 

Os modelos de HQSAR foram desenvolvidos utilizando os conjuntos 

treinamento e teste definidos durante a construção dos modelos de AutoQSAR. 

Diversas combinações dos parâmetros de distinção de fragmentos (A/B/C/H/Ch) 

foram empregadas juntamente com diferentes tamanhos de fragmento e holograma 

molecular. A Tabela 4 apresenta os modelos iniciais gerados usando o tamanho de 

fragmento padrão (4–7). Em seguida, outros modelos foram gerados com o objetivo 

de se verificar a influência da variação do tamanho dos fragmentos na qualidade dos 

modelos Tabela 5. 
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Tabela 4 - Modelos de HQSAR gerados com o tamanho de fragmento de 4 a 7 átomos. 

Modelo 
Distinção de 
fragmento 

q2 RMSE r2 SEE HL N 

1 A/B/C 0,70 0,56 0,92 0,28 199 3 

2 A/B/C/Ch 0,70 0,56 0,92 0,28 199 3 

3 A/B/C/H 0,72 0,55 0,90 0,33 83 4 

4 A/B/C/H/Ch 0,72 0,55 0,90 0,33 83 4 

A: átomos; B: ligações; C: conectividade; H: átomos de hidrogênio; Ch: quiralidade; q2: coeficiente de 
correlação com validação cruzada (método “deixe um de fora”); RMSE: erro quadrático médio para o 
conjunto teste; r2: coeficiente de correlação para o conjunto treinamento; SEE: erro padrão de 
estimativa; HL: comprimento do holograma; N = número de componentes. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5 - Modelos de HQSAR gerados com o uso de diferentes tamanhos de fragmento. 

Modelo 
Distinção de 
fragmento 

Tamanho do 
fragmento 

q2 RMSE r2 SEE r2
pred HL N 

5 A/B/C 2–7 0,70 0,56 0,92 0,27 0,78 199 3 

6 A/B/C 3–7 0,71 0,55 0,92 0,28 0,80 199 3 

7 A/B/C/Ch 3–7 0,70 0,55 0,92 0,28 0,78 199 3 

8 A/B/C/H 2–6 0,76 0,51 0,90 0,33 0,67 83 4 

9 A/B/C/H/Ch 2–6 0,76 0,51 0,90 0,33 0,67 83 4 

A: átomos; B: ligações; C: conectividade; H: átomos de hidrogênio; Ch: quiralidade; q2: coeficiente de 
correlação com validação cruzada (método “deixe um de fora”); RMSE: erro quadrático médio para o 
conjunto teste; r2: coeficiente de correlação para o conjunto treinamento; SEE: erro padrão de 
estimativa; r2

pred = coeficiente de correlação preditivo; HL: comprimento do holograma; N = número de 
componentes. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com dados da Tabela 5, o modelo 6 (A/B/C, 3–7 átomos) apresentou 

a melhor capacidade preditiva para o conjunto teste (r2
pred = 0,80). Adicionalmente, o 

modelo 6 demonstrou boa capacidade de correlação, com e sem validação cruzada, 

para os dados do conjunto treinamento (q2 = 0,71 e r2 = 0,92). Considerando os dados 

da Tabela 5, foi realizado um teste de randomização dos dados para se avaliar a 

suscetibilidade do modelo 6 a correlações por chance. Este teste produziu um valor 

de Q² = 0,42, o que demonstra a robustez do modelo frente à randomização dos 

dados. Outro indicador que demonstra a estabilidade do modelo é a inclinação efetiva 

(dq²/dr²yy).93 Um valor de dq²/dr²yy = 1,01 foi gerado para o modelo 6, indicando sua 

estabilidade. A Tabela 3 lista os valores experimentais da atividade biológica e os 

valores preditos pelo melhor modelo de HQSAR, bem como os resíduos. A boa 

correlação entre os valores experimentais e preditos é ilustrada na Figura 13. Como 

pode ser observado, o modelo apresenta boa capacidade de correlação para os dados 

do conjunto treinamento e capacidade de predição para novos inibidores da cruzaína.  
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Figura 13 - Valores de pIC50 experimentais versus os valores preditos e estimados obtidos para o 

melhor modelo de HQSAR. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2 Modelos de QSAR 3D  

 

4.2.1 CoMFA e CoMSIA 

 

Para construção dos modelos de QSAR 3D (CoMFA e CoMSIA), os compostos 

foram previamente alinhados no espaço Cartesiano. O alinhamento molecular dos 

inibidores no sítio ativo da cruzaína mostra o mesmo padrão de interação para todos 

os compostos (Figura 14). A partir deste alinhamento molecular os modelos CoMFA 

e CoMSIA foram gerados utilizando os mesmos conjuntos treinamento e teste 

selecionadas pelo método AutoQSAR. 

Para todos os modelos CoMFA, o método do coeficiente do desvio padrão 

(SDC) foi aplicado para eliminar os descritores redundantes e aumentar o peso 

daqueles que contribuem significativamente para a variância da propriedade alvo. De 

acordo com os dados da Tabela 6, todos os modelos apresentaram indicadores 

estatísticos robustos tanto para o conjunto treinamento quanto para o conjunto teste. 

No entanto, os modelos com seis componentes (N = 6) foram superiores quanto à 

capacidade preditiva externa (r2
pred). Dentre estes, o modelo 2 apresentou resultados 

ligeiramente superiores considerando todos os indicadores, incluindo a capacidade 

preditiva externa (r2
pred = 0,81). O teste de randomização indica a robustez do modelo 
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contra correlações por chance (Q² = 0,52 e dq²/dr²yy = 1,09). Os valores experimentais 

e preditos de pIC50 para o melhor modelo CoMFA são apresentados na Tabela 7, e a 

correlação entre estes dados é ilustrada na Figura 15. Os dados demonstram que o 

modelo CoMFA tem boa capacidade preditiva para novos compostos estruturalmente 

relacionados ao conjunto de dados. 

 

 
Figura 14 -  Alinhamento molecular dos compostos do conjunto de dados realizado por meio da 

docagem molecular no sítio ativo da cruzaína. a) Estrutura da cruzaína (representação em 
fitas) em complexo com os ligantes alinhados no sítio ativo (representação em bastão); b) 
e c) Imagem aproximada do sítio ativo da enzima em complexo com os ligantes. (PDB 
3KKU 1,28 Å). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 6 - Modelos CoMFA obtidos através da variação do fator atribuído à focalização de região. 

Modelo w d q2 r2 SEE r2
pred F N S E 

1 0,3 2,0 0,730 0,926 0,277 0,703 96.085 3 0,451 0,549 
2 0,3 1,1 0,720 0,990 0,080 0,810 595.850 6 0,411 0,589 
3 0,5 1,1 0,719 0,994 0,088 0,807 513.454 6 0,411 0,589 
4 0,7 1,1 0,707 0,993 0,094 0,808 448.981 6 0,422 0,578 
5 0,9 1,1 0,697 0,991 0,104 0,810 360.611 6 0,436 0,564 

w: fator atribuído à focalização de região; d: espaçamento da grade; q2: coeficiente de correlação com 
validação cruzada (método “deixe um de fora”); r2: coeficiente de correlação para o conjunto 
treinamento; SEE: erro padrão de estimativa; r2

pred: coeficiente de correlação preditivo; F: teste-F; N: 
número de componentes; S: componente estereoquímico; E: componente eletrostático.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Tabela 7 - Valores de pIC50 experimentais e preditos para os modelos de QSAR 3D CoMFA e CoMSIA. 

Compostos 
pIC50 

Experimental 

CoMFA CoMSIA 

pIC50 
Predito 

Resíduo1 pIC50 
Predito 

Resíduo1 

1* 6,92 6,08 0,84 6,27 0,65 
2 6,68 6,67 0,01 6,53 0,14 
3 6,44 6,47 -0,03 6,46 -0,02 
4* 6,39 6,01 0,38 6,05 0,34 
5 6,30 6,32 -0,02 6,01 0,29 
6 6,30 6,42 -0,12 6,08 0,22 
7 6,28 6,28 0,00 6,21 0,07 
8 6,24 6,25 0,00 6,02 0,23 
9* 6,22 6,04 0,18 5,93 0,29 
10 6,22 6,19 0,03 6,16 0,06 
11 6,18 6,17 0,01 6,09 0,09 
12* 6,15 6,04 0,12 6,16 -0,01 
13 6,12 6,12 0,01 6,13 0,00 
14 6,00 5,78 0,22 5,85 0,15 
15 5,77 5,68 0,09 5,75 0,02 
16* 5,74 6,10 -0,36 6,04 -0,30 
17 5,74 5,79 -0,04 5,79 -0,05 
18 5,70 5,71 -0,01 5,79 -0,09 
19 5,60 5,67 -0,07 5,80 -0,20 
20 5,55 5,61 -0,05 6,03 -0,48 
21* 5,52 5,55 -0,03 5,87 -0,34 
22 5,51 5,56 -0,05 5,85 -0,34 
23 5,49 5,54 -0,04 5,66 -0,16 
24 5,49 5,39 0,10 5,62 -0,13 
25* 5,32 5,85 -0,53 5,88 -0,56 
26 5,21 5,11 0,10 4,87 0,33 
27* 5,21 4,64 0,57 4,26 0,94 
28 4,11 4,23 -0,12 4,31 -0,20 
29 4,00 3,98 0,02 3,99 0,01 
30* 4,00 3,91 0,09 4,18 -0,18 
31 4,00 4,03 -0,03 3,81 0,19 
32 4,00 3,98 0,02 3,95 0,05 
33 4,00 3,94 0,06 4,06 -0,06 
34 4,00 4,04 -0,04 4,23 -0,23 
35 4,00 3,96 0,04 3,82 0,18 
36* 4,00 3,80 0,20 4,55 -0,55 
37 4,00 4,06 -0,06 4,08 -0,08 

1 Diferença entre os valores de pIC50 experimentais e preditos 
* Compostos do conjunto teste. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 15 -  Valores de pIC50 experimentais versus os valores preditos e estimados obtidos para o 
melhor modelo CoMFA (modelo 2). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quanto aos resultados CoMSIA, todos os modelos gerados apresentaram bons 

indicadores estatísticos tanto em relação à capacidade de correlacionar os dados 

quanto à capacidade de predizer a propriedade alvo para novas moléculas (Tabela 

8). O modelo 2 apresentou a melhor capacidade preditiva (r²pred = 0,73). Quanto ao 

teste de randomização, valores de Q² = 0,48 e dq²/dr²yy = 1,10 demonstraram a 

robustez do modelo contra a ocorrência de correlações por chance. A Tabela 7 exibe 

os valores experimentais de pIC50 e os valores preditos para o melhor modelo 

CoMSIA, bem como os resíduos entre estes valores. A boa correlação entre os valores 

experimentais e preditos é ilustrada graficamente na Figura 16. 
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Tabela 8 - Modelos CoMSIA obtidos através da variação do fator atribuído à focalização de região. 

Modelos 1 2 3 4 5 

w 0,9 0,3 0,5 0,7 0,9 
d 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 
q² 0,600 0,630 0,640 0,646 0,642 
r² 0,991 0,960 0,956 0,951 0,945 

SEE 0,098 0,210 0,215 0,225 0,239 
r²pred 0,689 0,730 0,718 0,717 0,718 

N 5 3 3 3 3 
D 0,117 0,140 0,130 0,130 0,137 
A 0,210 0,240 0,252 0,262 0,273 
H 0,246 0,170 0,171 0,170 0,167 
S 0,125 0,110 0,114 0,120 0,124 
E 0,301 0,340 0,333 0,318 0,299 

w: fator atribuído à focalização de região; d: espaçamento da grade; q2: coeficiente de correlação com 
validação cruzada (método “deixe um de fora”); r2: coeficiente de correlação para o conjunto 
treinamento; SEE: erro padrão de estimativa; r2

pred: coeficiente de correlação preditivo; N: número de 
componentes; D: doador de interação de hidrogênio; A: aceptor de interação de hidrogênio; H: 
hidrofóbico; S: estereoquímico; E: eletrostático.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Figura 16 - Valores de pIC50 experimentais versus os valores preditos e estimados obtidos para o 
melhor modelo CoMSIA (modelo 2). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3 Interações intermoleculares e mapas de contribuição 2D 

 

Os melhores modelos de QSAR 2D (HQSAR e KPLS) foram utilizados para 

atribuir as contribuições dos fragmentos moleculares para a atividade biológica. Como 

o AutoQSAR não produz os mapas de contribuição, o melhor modelo AutoQSAR foi 

reproduzido utilizando o programa Canvas (método KPLS, descritores do tipo 
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dendrítico e N = 2). Os mapas de contribuição foram analisados em conjunto com o 

modo de interação dos compostos. 

Os estudos de docagem molecular para o composto que originou a série (14, 

pIC50 = 6,00) mostraram uma rede de interações de hidrogênio entre a amida e o 

grupo imidazol e os resíduos Gln19, Asp161 e Trp184 (Figura 17). O grupo fenila 

ocupa o subsítio S2, e a substituição da metila por halogênios como o iodo, bromo e 

cloro na posição meta, resultou em análogos mais potentes, como os compostos 3, 4, 

e 8 (pIC50 de 6,44, 6,39 e 6,24, respectivamente). A substituição por flúor, 

excepcionalmente, levou a uma diminuição da potência (15, pIC50 = 5,77). A Figura 

18 exibe os mapas de contribuição para os derivados halogenados. Os grupos amida 

e imidazol demonstraram contribuir positivamente para a atividade para os derivados 

3, 4, 8, e 15. Por outro lado, o anel fenila demonstrou contribuir de maneira neutra ou 

fracamente negativa para o composto 4, que possui o grupo bromo-fenila. Para os 

demais compostos ilustrados na Figura 18, o grupo fenila contribui de maneira neutra 

ou positiva para a atividade biológica. A ligeira diminuição de potência entre estes 

derivados halogenados (posição meta do grupo fenila) indica que o átomo de iodo 

apresenta o volume mais adequado para ocupar o subsítio S2. 

 

 

Figura 17 - Interação do composto 14 (átomos de carbono em verde) com o sítio ativo da cruzaína 
(átomos de carbono em cinza). As interações de hidrogênio estão representadas como 
linhas tracejadas. (PDB 3KKU 1,28 Å). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 18 - Mapas de contribuição HQSAR e KPLS para diferentes derivados halogenados. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca da posição do átomo de bromo de meta para as posições orto ou para 

levou a uma diminuição da potência, como pode ser observado para os análogos 20 

(pIC50 = 5,55) e 22 (pIC50 = 5,51, Figura 19). Os mapas de contribuição KPLS mostram 

a intensificação da contribuição negativa para os derivados orto- e para-substituídos 

em comparação ao análogo meta-substituído. Os mapas de contribuição HQSAR não 

identificaram essas mudanças como significativas para a variação da propriedade 

alvo. 
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Figura 19 - Mapas de contribuição HQSAR e KPLS para compostos que possuem o grupo fenila 
substituído por bromo em diferentes posições. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A substituição do grupo metil-fenila (14) por 1-bromo-naftila (1, pIC50 = 6,92) 

gerou o inibidor mais potente do conjunto de dados. O composto 1, cerca de oito vezes 

mais potente do que o derivado 14, além de interagir com os resíduos Asp161, Gln19 

e Trp184, também estabelece uma interação de hidrogênio com a Gly66 (Figura 20). 

O mapa de contribuição KPLS destaca o átomo de bromo e o oxigênio do grupo éter 

como contribuições levemente negativas. No entanto, o mapa de contribuição HQSAR 

destaca o bromo e o oxigênio como contribuições neutra e positiva, respectivamente. 

O oxigênio do grupo éter realiza uma interação de hidrogênio com a Gly66 localizada 

no subsítio S3, enquanto o grupo 1-bromo-naftila preenche o subsítio S2 (Figura 20). 

Estes resultados indicam que grupos mais volumosos ocupam o subsítio S2 de 

maneira mais produtiva, levando a inibidores da cruzaína mais potentes. 
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Figura 20 -  Mapas contribuição HQSAR e KPLS para o composto 1 e sua conformação (átomos de 
carbono em verde) no sítio ativo da cruzaína (átomos de carbono em cinza). As interações 
de hidrogênio estão representadas como linhas tracejadas. (PDB 3KKU 1,28 Å). 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

A Figura 21 mostra os mapas de contribuição HQSAR e KPLS para os 

compostos 6, 9 e 5 e suas respectivas conformações no sítio ativo da cruzaína. Os 

compostos 6 (pIC50 = 6,30) e 9 (pIC50 = 6,22) apresentam o grupo trifluorometil como 

substituinte no anel fenila nas posições meta e para, respectivamente (Figura 21a e 

Figura 21b). Os respectivos valores de pIC50 indicam, novamente, a posição meta 

como a mais favorável para atividade biológica. O grupo trifluorometil apresenta 

contribuições predominantemente positivas, como destacado pelos mapas de 

contribuição, o que é corroborado pela interação deste grupo com o subsítio S2. O 

composto 6 realiza interações de hidrogênio com os resíduos Gly66, Gln19, Asp161 

e Trp184, enquanto o composto 9 realiza as mesmas interações, com exceção 

daquela com a Gly66, o que pode estar associado com o ligeiro declínio da atividade 

biológica observada para este derivado. Por outro lado, o grupo nitrofenila presente 

no composto 5, demonstrou contribuir positivamente para a atividade biológica 

(Figura 21c). De acordo com os resultados de docagem molecular, o grupo nitro forma 

uma interação de hidrogênio com a Met68 no subsítio S2. A formação desta interação, 

no entanto, resulta em um ligeiro deslocamento do inibidor em direção ao subsítio S2, 

o que causa a perda do contato entre o grupo imidazol e o Trp184. 
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Figura 21 - Mapas contribuição HQSAR e KPLS e conformações dos inibidores 6, 9 e 5 (átomos de 
carbono em verde) no sítio ativo da cruzaína (átomos de carbono em cinza). a) composto 
6; b) composto 9; c) composto 5. As interações de hidrogênio estão representadas como 
linhas tracejadas. (PDB 3KKU 1,28 Å). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Modificações no fragmento espaçador entre a fenila e o imidazol também foram 

investigadas. A substituição do grupo éter (14) por uma amina resultou em aumento 

de potência (7, pIC50 = 6,28), resultado destacado pelo mapa de contribuição HQSAR 

(Figura 22a). A adição de um grupo carbonila levou a compostos menos potentes (18, 

pIC50 = 5,70; e 26, pIC50 = 5,21) como destacado pelos mapas KPLS. 

A extensão do grupo espaçador (12, pIC50 = 6,15) através da adição de uma 

carbonila causou uma diminuição da potência em relação ao composto 8 (pIC50 = 

6,39), efeito que pode ser observado nos mapas de contribuição KPLS (Figura 22b). 

 

 

Figura 22 - Mapas de contribuição HQSAR e KPLS. a) Substituições no espaçador com grupos amina, 
carbonila e amida; b) Adição de uma carbonila no espaçador em compostos contendo o 
grupo m-clorofenil. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Outro aspecto ressaltado pelos mapas de contribuição é a diminuição do 

tamanho do espaçador (29, pCI50 = 4,00), modificação que causou perda significativa 

de atividade. Esta redução pode estar associada à perda de diversas interações de 

hidrogênio bem como interações hidrofóbicas entre a cruzaína e o composto 29 

(Figura 23). Vale ressaltar a importância de grupo doadores de interação de 

hidrogênio no espaçador, o que é corroborado pela interação de hidrogênio realizada 

entre a amida e o resíduo Asp161. 
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Figura 23 - Mapas contribuição HQSAR e KPLS e conformação do inibidor 29 (átomos de carbono em 
verde) no sítio ativo da cruzaína (átomos de carbono em cinza). As interações de hidrogênio 
estão representadas como linhas tracejadas. (PDB 3KKU 1,28 Å). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Modificações no grupo imidazol resultaram em perda significativa de atividade 

biológica (Figura 24). Estas substituições demonstraram contribuir negativamente de 

forma generalizada. Estes resultados se devem à interação-chave que o grupo 

imidazol estabelece com o Trp184. Portanto, a presença do imidazol provou ser 

essencial para a manutenção da atividade inibitória contra a cruzaína. 
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Figura 24 -  Mapas de contribuição HQSAR e KPLS para compostos com modificações ou substituição 
do grupo imidazol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3.1 Mapas de contorno 3D 

 

Mapas de contorno 3D foram empregados para investigar os efeitos das 

características estereoquímicas, eletrostáticas, hidrofóbicas, e doadoras e aceptoras 

de interações de hidrogênio sobre a atividade dos compostos. Nos mapas de contorno 

estereoquímicos, poliedros verdes indicam regiões favoráveis para a atividade 

biológica, já os poliedros amarelos correspondem a regiões desfavoráveis. Nos mapas 

de contorno eletrostáticos, poliedros vermelhos indicam que grupos eletronegativos 

favorecem a atividade biológica, enquanto os poliedros azuis indicam que grupos 

eletronegativos são desfavoráveis para atividade biológica.  

A Figura 25 exibe os mapas de contorno CoMFA para o composto 14 (pIC50 = 

6,00). Como pode ser observado, contornos verdes se formaram em torno do anel 

fenila (Figura 25a), o que é condizente com o papel desempenhado por grupos 

volumosos na interação com o subsítio S2 (Figura 25b). Esta característica também 

foi destacada nos mapas de contribuição 2D. Por outro lado, os poliedros amarelos 

ao redor do fragmento espaçador indicam que a introdução de substituintes 

volumosos nesta região é desfavorável para a atividade dos compostos frente à 
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cruzaína. Grupos volumosos nesta região impedem a formação de interações de 

hidrogênio entre o ligante e os resíduos Gln19 e Asp161. Esses dois resíduos 

margeiam um canal relativamente estreito que conecta duas grandes cavidades 

formadas pelos subsítios S1' e S2 (Figura 25b). A presença de poliedros amarelos ao 

redor do grupo imidazol indica que grupos volumosos nesta região são desfavoráveis 

para a atividade dos inibidores. Além disso, os mapas eletrostáticos contêm poliedros 

vermelhos em torno do oxigênio do grupo amida e do nitrogênio do grupo imidazol, o 

que indica a importância da presença de dipolos negativos nessas regiões. Esses 

resultados são consistentes com a conformação do ligante no sítio ativo da enzima, 

que envolve interações entre o oxigênio do grupo amida e o nitrogênio do grupo 

imidazol e os resíduos Gln19 e Trp184, respectivamente. Adicionalmente, as áreas 

azuis próximas aos átomos de hidrogênio dos grupos amida e imidazol sugerem que 

o aumento da carga positiva nessas regiões poderia resultar no incremento da 

atividade biológica. 
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Figura 25 -  Mapas de contorno CoMFA. a) Mapas de contorno eletrostáticos e estereoquímicos em 
torno do composto 14. b) Conformação do composto 14 (átomos de carbono em verde) no 
sítio ativo da cruzaína (átomos de carbono em magenta). As interações de hidrogênio estão 
representadas como linhas tracejadas. (PDB 3KKU 1,28 Å). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os mapas eletrostáticos CoMSIA (Figura 26a) confirmam o importante papel 

do dipolo negativo no átomo de nitrogênio do grupo imidazol e da carga parcial positiva 

nos átomos de hidrogênio dos grupos amida e imidazol. Os mapas eletrostáticos 

também destacam a importância da carga parcial negativa em torno do grupo fenila, 

como ilustrado pela área vermelha ao redor do oxigênio do grupo éter. Este oxigênio 

demonstrou interagir com o resíduo Gly66 no subsítio S3 em diferentes compostos 

(Figuras 20 e 21a). Os mapas de contorno hidrofóbicos (Figura 26b) indicam que na 

região da fenila, que ocupa o subsítio S2, a presença de grupos hidrofóbicos é 

favorável para atividade (poliedros amarelos). Essa observação está de acordo com 
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o caráter majoritariamente hidrofóbico do subsítio S2. O poliedro amarelo próximo ao 

grupo imidazol indica que a presença de grupos hidrofóbicos é favorável nesta região. 

Os mapas de contorno referentes a aceptores e doadores de interação de 

hidrogênio são ilustrados nas Figuras 26c e 26d, respectivamente. Áreas ciano e 

púrpura próximas ao hidrogênio da amida e do nitrogênio do grupo imidazol mostram 

que os doadores de interação de hidrogênio são favoráveis e prejudiciais à atividade 

biológica, respectivamente (Figura 26d). Este resultado é condizente com o modo de 

interação do composto 14 (Figura 25b), que envolve uma interação de hidrogênio 

entre o grupo amida e o Asp161 e o nitrogênio do grupo imidazol atuando como 

aceptor. A importância do imidazol como aceptor de interação de hidrogênio também 

é destacada pelo poliedro magenta (Figura 26c). A interação do nitrogênio do anel 

imidazol com o Trp184 demonstrou ser relevante para a atividade biológica dos 

compostos. Essa interação pode ser responsável por estabilizar o grupo imidazol na 

interface entre os subsítios S1 e S1' que é extensa e muito exposta ao solvente. De 

modo geral, os mapas de contorno 3D identificaram características dos compostos 

que se correlacionam com os mapas de contribuição 2D.  Desta maneira, os modelos 

de QSAR 2D e 3D, assim como os estudos SBDD foram capazes de revelar aspectos 

relevantes para a atividade biológica da série de inibidores investigada. 



70 
 

 

Figura 26 - Mapas de contorno CoMSIA para o composto 14. a) mapas de contorno eletrostáticos; b) 
mapas de contorno hidrofóbicos; c) mapas de contorno relativos à presença de aceptores 
de interação de hidrogênio; d) mapas de contorno relativos à presença de doadores de 
interação de hidrogênio. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4 Domínio de Aplicabilidade 

 

Os resíduos de Student e a grandeza leverage são indicadores 

complementares utilizados para detectar outliers estruturais e de atividade em 

modelos de QSAR.95 O indicador leverage representa a influência de um composto na 

construção do modelo. Este parâmetro pode ser interpretado como a distância de um 

composto ao centro do conjunto treinamento em um espaço estrutural definido pelos 

descritores moleculares. Os resíduos de Student são definidos em unidades de desvio 

padrão em relação à média. Valores acima de ± 2,5 são usados para definir outliers 

relativos à atividade. Os compostos que influenciam de maneira significativa a 

construção dos modelos são chamados de outliers estruturais.93,95 
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Figura 27 - Domínio de aplicabilidade para os modelos de QSAR. a) AutoQSAR; b) HQSAR; c) CoMFA; 
e d) CoMSIA. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 27 mostra que os compostos 2 e 23 apresentaram valores de leverage 

superior ao limite estabelecido, isto é, os compostos tiveram grande influência na 

construção dos modelos, sendo considerados outliers estruturais. Observando as 

estruturas desses dois compostos, os substituintes do grupo imidazol são sistemas 

aromáticos, característica que os difere dos demais compostos do conjunto 

treinamento. Provavelmente, essa característica é a responsável pela alta influência 

destes compostos na construção dos modelos. No entanto, não foram detectados 

outliers de atividade nos domínios de aplicabilidade, o que demonstra a consistência 

estatística dos modelos. 
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4.5 Relações Estrutura-Atividade 

 

Considerando as informações obtidas a partir dos modelos de QSAR 2D e 3D 

e dos estudos SBDD, foi construído um esquema de SAR para o conjunto de dados. 

A Figura 28 ilustra graficamente estas relações usando como referência o composto 

14. 

 

 

Figura 28 - Esquema de SAR para o conjunto de dados (composto 14 como referência). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na região do anel fenila, grupos volumosos, hidrofóbicos e halogênios na 

posição meta são favoráveis para atividade biológica. Essa região interage com o 

subsítio S2 da cruzaína, o qual é majoritariamente hidrofóbico. Entretanto, grupos 

polares podem realizar interações de hidrogênio específicas neste subsítio. No 

fragmento espaçador, a introdução de uma carbonila próxima à fenila se mostrou 

desfavorável. Por outro lado, a carbonila da amida se mostrou importante como grupo 

aceptor de interações de hidrogênio. Além disso, o hidrogênio do grupo amida é 

essencial como doador de interações de hidrogênio. O grupo imidazol provou ser 

fundamental para a atividade biológica dos compostos. Sua substituição por outros 

grupos causou grande perda de atividade. Já a presença de grupos eletronegativos, 

hidrofóbicos e de aceptores de interação de hidrogênio se mostraram favoráveis nesta 

região das moléculas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Uma série de inibidores competitivos da cruzaína foi usada para desenvolver 

modelos de QSAR 2D e 3D. Foram utilizados os métodos bidimensionais HQSAR e 

AutoQSAR, e as técnicas tridimensionais CoMFA e CoMSIA. Modelos com alta 

capacidade de correlação para a série treinamento e capacidade preditiva para a série 

teste foram produzidos para todos os métodos de QSAR utilizados. Os resultados 

demonstram a utilidade dos modelos para o planejamento de novos derivados 

estruturalmente relacionados ao conjunto de dados. Além disso, os estudos LBDD 

identificaram características-chave dos compostos que foram examinadas de maneira 

integrada a estudos SBDD, o que forneceu detalhes importantes acerca do 

reconhecimento molecular entre a enzima e os inibidores. Essa estratégia revelou 

propriedades tanto bidimensionais quanto tridimensionais fundamentais para 

atividade dos compostos frente à cruzaína. O núcleo imidazol, ao interagir com o 

Trp184, provou ser essencial para a atividade. Este resultado demonstrou a 

importância de se estabelecer contatos polares na interface entre os subsítios S1 e 

S1', a qual é exposta ao solvente. Um fragmento espaçador com um comprimento de 

cinco átomos, dois aceptores e um doador de interações de hidrogênio provou ser a 

configuração ideal para esta região das moléculas. Esta configuração permite que os 

dois sistemas de anéis posicionados nas extremidades ocupem de maneira ideal os 

subsítios S1' e S2. Os resultados em LBDD e SBDD adicionalmente destacaram o 

papel essencial desempenhado por grupos volumosos para a interação com o subsítio 

S2. De forma geral, estes estudos identificaram aspectos moleculares fundamentais 

para o reconhecimento intermolecular entre esta classe de inibidores e a cruzaína. 

Estes resultados podem orientar novas investigações dedicadas ao planejamento de 

inibidores da cruzaína, contribuindo, desta forma, para a descoberta de candidatos à 

fármacos mais eficazes e seguros para a doença de Chagas. 

 

 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 
 

REFERÊNCIAS  

 

1 CHAGAS, C. Nova tripanozomiaze humana: estudos sobre a morfolojia e o ciclo 
evolutivo do Schizotrypanum cruzi n. gen., n. sp., ajente etiolojico de nova entidade 
morbida do homem. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 1, n. 2, p. 159-218, 
1909. 
 
2 WORLD HEALTH ORGANIZATION. American trypanosomiasis (Chagas 
disease). Disponível em: https://www.who.int. Acesso em: 20 mar. 2021.  
 
3 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Parasites - American 
Trypanosomiasis (also known as Chagas Disease). Disponível em: 
https://www.cdc.gov/parasites/chagas/. Acesso em: 25 abr. 2021 
 
4 SCHMUNIS, G. A.; YADON, Z. E. Chagas disease: a Latin American health problem 
becoming a world health problem. Acta Tropica, v. 115, n. 1-2, p. 14-21, 2010. 
 
5 DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITTIATIVE. Doença de chagas. 
Disponível em: https://www.dndial.org/doencas/doenca-chagas/. Acesso em: 20 mar. 
2021. 
 
6 COURA, J. R. The main sceneries of Chagas disease transmission. the vectors, 
blood and oral transmissions- a comprehensive review. Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz, v. 110, n. 3, p. 277-282, 2014. DOI: 10.1590/0074-0276140362. 
 
7 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Síntesis de evidencia: guía para 
el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Revista Panamericana 
de Salud Pública, v. 44, 2020. DOI: 10.26633/RPSP.2020.28. 
 
8 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Osvaldo Cruz. Portal da Doença de 
Chagas. Transmissão. Disponível em: http://chagas.fiocruz.br/transmissao/. Acesso 
em: 12 abr. 2021. 
 
9 GOMES, C. et al. American trypanosomiasis and Chagas disease: sexual 
transmission. International Journal of Infectious Diseases, v. 81, p. 81-84, 2019. 
DOI: 10.1016/j.ijid.2019.01.021. 
 
10 PÉREZ-MOLINA, J. A.; MOLINA, I. Chagas disease.  Lancet, v. 391, n. 10115, p. 
82-94, 2018. 
 
11 DIAS, L. C. et al. Quimioterapia da doença de Chagas: estado da arte e 
perspectivas no desenvolvimento de novos fármacos. Química Nova, v. 32, n. 9, p. 
2444-2457, 2009. 
 
12 CHATELAIN, E. Chagas disease research and development: is there light at the 
end of the tunnel?. Computational and Structural Biotechnology Journal, v. 15, p. 
98-103, 2017. DOI: 10.1016/j.csbj.2016.12.002. 
 
13 BERN, C. Chagas’ disease. New England Journal of Medicine, v. 373, n. 5, p. 



76 
 

456-466, 2015. 
 
14 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Osvaldo Cruz. Portal da Doença de 
Chagas. Doença. Disponível em: http://chagas.fiocruz.br/sessao/doenca/. Acesso 
em: 23 abr. 2021 
 
15 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Portaria nº 57, de 30 de outubro de 2018. Aprova o protocolo clínico 
e diretrizes terapêuticas da doença de chagas, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS.  Disponível em: 
http://conitec.gov.br/images/PCDT_Doenca_de_Chagas.pdf. Acesso em: 26 abr. 
2021  
 
16 BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
Dados epidemiológicos Sinan. Disponível em: 
http://portalsinan.saude.gov.br/dados-epidemiologicos-sinan. Acesso em: 10 abr. 
2021 
 
17 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Osvaldo Cruz. Portal da Doença de 
Chagas. Tratamento. Disponível em: http://chagas.fiocruz.br/tratamento/. Acesso em: 
10 fev. 2021. 
 
18 DIAS, J. C. P. et al. II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 
2015. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, p. 7-86, 2016. DOI: 
10.5123/s1679-49742016000500002 
 
19 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-
Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de vigilância em 
saúde, v. 3, p. 475-747, 2017. Disponível em: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-
content/uploads/2018/05/guia_Vigilancia_saude_volume_3.pdf. Acesso em: 26 abr. 
2021. 
 
20 MOLINA, I. et al. Toxic profile of benznidazole in patients with chronic Chagas 
disease: risk factors and comparison of the product from two different 
manufacturers. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 59, n. 10, p. 6125-
6131, 2015. 
 
21 OLIVERA, M. J. et al. Safety profile of nifurtimox and treatment interruption for 
chronic Chagas disease in Colombian adults.  American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene, v. 93, n. 6, p. 1224, 2015. 
 
22 DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITTIATIVE. O estudo BENDITA: 
briefing do estudo de Chagas BENDITA, 2019. Disponível em:  
https://www.dndial.org/wp-
content/uploads/2021/05/2page_BenditaStudyOverview_POR.pdf?x65733. Acesso 
em:  15 abr. 2021. 
 
23 COURA, J. R.; CASTRO, S. L. A critical review on Chagas disease 
chemotherapy. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 97, n. 1, p. 3-24, 2002. 
 

http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/guia_Vigilancia_saude_volume_3.pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/guia_Vigilancia_saude_volume_3.pdf


77 
 
 

24 FERREIRA, L. G.; OLIVA, G.; ANDRICOPULO, A. D. From medicinal chemistry to 
human health: current approaches to drug discovery for cancer and neglected tropical 
diseases. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 90, Suppl. 1, p. 645-661, 
2018. DOI: /10.1590/0001-3765201820170505. 
 
25 KULKARNI, N.; SHENDYE, A.; RAO, M. Molecular and biotechnological aspects of 
xylanases. FEMS Microbiology Reviews, v. 23, n. 4, p. 411-456, 1999. 
 
26 TURK, B. Targeting proteases: successes, failures and future prospects. Nature 
Reviews Drug Discovery, v. 5, n. 9, p. 785-799, 2006. 
 
27 DOYLE, P. S. et al. The Trypanosoma cruzi protease cruzain mediates immune 
evasion. PLoS Pathogens, v. 7, n. 9, p. e1002139, 2011. 
 
28 FERREIRA, L. G.; ANDRICOPULO, A. D. Targeting cysteine proteases in 
trypanosomatid disease drug discovery. Pharmacology & Therapeutics, v. 180, p. 
49-61, 2017. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2017.06.004. 
 
29 SAJID, M. et al. Cruzain. Advances in Experimental Medicine and Biology, v. 
712, p. 100-115, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4419-8414-2_7. 
 
30 DUSCHAK, V. G.; COUTO, A. S. Cruzipain, the major cysteine protease of 
Trypanosoma cruzi: a sulfated glycoprotein antigen as relevant candidate for vaccine 
development and drug target. a review. Current Medicinal Chemistry, v. 16, n. 24, p. 
3174-3202, 2009. 
 
31 GILLMOR, S. A.; CRAIK, C. S.; FLETTERICK, R. J. Structural determinants of 
specificity in the cysteine protease cruzain. Protein Science, v. 6, n. 8, p. 1603-1611, 
1997.  
 
32 BRYANT, C. et al. Novel non-peptidic vinylsulfones targeting the S2 and S3 
subsites of parasite cysteine proteases. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 
v. 19, n. 21, p. 6218-6221, 2009. 
 
33 MCGRATH, M. E. et al. The crystal structure of cruzain: a therapeutic target for 
Chagas' disease. Journal of Molecular Biology, v. 247, n. 2, p. 251-259, 1995. 
 
34 GUIDO, R. V.C.; ANDRICOPULO, A. D.; OLIVA, G. Planejamento de fármacos, 
biotecnologia e química medicinal: aplicações em doenças infecciosas. Estudos 
Avançados, v. 24, n. 70, p. 81-98, 2010. 
 
35 AMARAL, A. T. et al. A evolução da química medicinal no Brasil: avanços nos 40 
anos da Sociedade Brasileira de Química. Química Nova, v. 40, n. 6, p. 694-700, 
2017. DOI:10.21577/0100-4042.20170075. 
 
36 LAMPRIANOU, I.; ATHANASOU, J. A. Glossary of terms used. In: LAMPRIANOU, 
I.; ATHANASOU, J. A. (ed.).  A teacher's guide to educational assessment. 
Rotterdam: Sense Publishers, 2009. p. 343-348. 
 
37 SONG, C. M.; LIM, S. J.; TONG, J. C. Recent advances in computer-aided drug 



78 
 

design. Briefings in Bioinformatics, v. 10, n. 5, p. 579-591, 2009. 
 
38 VAN DRIE, J. H. Computer-aided drug design: the next 20 years. Journal of 
Computer-Aided Molecular Design, v. 21, n. 10, p. 591-601, 2007. 
 
39 GUND, P. et al. Three-dimensional molecular modeling and drug design. Science, 
v. 208, n. 4451, p. 1425-1431, 1980. 
 
40 SLIWOSKI, G. et al. Computational methods in drug discovery. Pharmacological 
Reviews, v. 66, n. 1, p. 334-395, 2014. 
 
41 GUIDO, R. V. C.; ANDRICOPULO, A. D. Modelagem molecular de 
fármacos. Revista Processos Químicos, v. 2, n. 4, p. 24-36, 2008. 
 
42 LIAO, C. et al. Software and resources for computational medicinal 
chemistry. Future Medicinal Chemistry, v. 3, n. 8, p. 1057-1085, 2011. 
 
43 CONGREVE, M.; ANDREWS, S. Perspective in medicinal chemistry: structure-
based drug design. Current Topics in Medicinal Chemistry, v. 17, n. 2, p. 93-94, 
2017. 
 
44 KITCHEN, D. B. et al. Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: 
methods and applications. Nature Reviews Drug Discovery, v. 3, n. 11, p. 935-949, 
2004. 
 
45 LIONTA, E. et al. Structure-based virtual screening for drug discovery: principles, 
applications and recent advances. Current Topics in Medicinal Chemistry, v. 14, n. 
16, p. 1923-1938, 2014. 
 
46 FERREIRA, L. G. et al. Molecular docking and structure-based drug design 
strategies. Molecules, v. 20, n. 7, p. 13384-13421, 2015. 
 
47 PICCIRILLO, E.; AMARAL, A. T. Virtual screening of bioactive compounds: 
concepts and aplications. Química Nova, v. 41,  n. 6, p. 662-677, 2018. 
 
48 RASULEV, B. Recent developments in 3D QSAR and molecular docking studies of 
organic and Nanostructures. In: LESZCZYNSKI, J. et al.  (ed.). Handbook of 
computational chemistry. Cham: Springer, 2016.  p. 2133 
 
49 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 
Introduction to (quantitative) structure activity relationships. Disponível em: 
https://www.oecd.org/env/ehs/risk-
assessment/introductiontoquantitativestructureactivityrelationships.htm. Acesso em: 
19 abr. 2021.   
 
50 EUROPEAN CHEMICALS AGENCY. QSAR models. Disponível em: 
https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-
animals/qsar-models. Acesso em: 20 mar. 2021. 
 
51 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

https://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/introductiontoquantitativestructureactivityrelationships.htm
https://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/introductiontoquantitativestructureactivityrelationships.htm


79 
 
 

OECD principles for the validation, for regulatory purposes, of (quantitative) 
structure-activity relationship models. 2004. Disponível em: 
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/37849783.pdf. Acesso em: 09 
Mar. 2022.  
 
52 HAMMETT, L. P. The Effect of structure upon the reactions of organic compounds. 
temperature and solvent influences.  Journal of Chemical Physics, v. 4, n. 9, p. 613-
617, 1936. 
 
53 TAVARES, L. C. QSAR: a abordagem de Hansch. Química Nova, v. 27, n. 4, p. 
631-639, 2004. 
 
54 HANSCH, C.; FUJITA, T. p-σ-π analysis. a method for the correlation of biological 
activity and chemical structure. Journal of the American Chemical Society, v. 86, n. 
8, p. 1616-1626, 1964. 
 
55 FREE, S. M.; WILSON, J. W. A mathematical contribution to structure-activity 
studies. Journal of Medicinal Chemistry, v. 7, n. 4, p. 395-399, 1964. 
 
56 BLANKLEY, C. J. Introduction: a review of QSAR methodology. Medicinal 
Chemistry, v. 19, p. 1-21, 1983. DOI: 10.1016/B978-0-12-695150-9.50005-2. 
 
57 KUBINYI, H.; KEHRHAHN, O. H. Quantitative structure-activity relationships. VI. 
non-linear dependence of biological activity on hydrophobic character: calculation 
procedures for bilinear model. Arzneimittel-Forschung, v. 28, n. 4, p. 598-601, 1978. 
 
58 CHERKASOV, A. et al. QSAR modeling: where have you been? where are you 
going to?. Journal of Medicinal Chemistry, v. 57, n. 12, p. 4977-5010, 2014. 
 
59 MYINT, K. Z.; XIE, X.-Q. Recent advances in fragment-based QSAR and multi-
dimensional QSAR methods. International Journal of Molecular Sciences, v. 11, n. 
10, p. 3846-3866, 2010. 
 
60 HOPFINGER, A. J. et al. Construction of 3D-QSAR models using the 4D-QSAR 
analysis formalism. Journal of the American Chemical Society, v. 119, n. 43, p. 
10509-10524, 1997. 
 
61 VEDANI, A.; DOBLER, M. 5D-QSAR: the key for simulating induced fit?. Journal 
of Medicinal Chemistry, v. 45, n. 11, p. 2139-2149, 2002. 
 
62 VEDANI, A.; DOBLER, M.; LILL, M. A. Combining protein modeling and 6D-QSAR. 
simulating the binding of structurally diverse ligands to the estrogen receptor. Journal 
of Medicinal Chemistry, v. 48, n. 11, p. 3700-3703, 2005. 
 
63 LOWIS, D. R. HQSAR: a new, highly predictive QSAR technique. Tripos Technical 
Notes, v. 1, n. 5, p. 17, 1997. 
 
64 HERITAGE, T. W.; LOWIS, D. R. Molecular hologram QSAR.  In: PARRILL, A. L.; 
REDDY, M. R. (ed.).  Rational drug design: novel methodology and practical 
applications. Washington: ACS, 1999. cap. 14, p. 212-225.  DOI: 10.1021/bk-1999-

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/37849783.pdf


80 
 

0719.ch014. 
 
65 DODDAREDDY, M. R. et al. Hologram quantitative structure activity relationship 
studies on 5-HT6 antagonists. Bioorganic & Medicinal Chemistry, v. 12, n. 14, p. 
3815-3824, 2004. 
 
66 ROY, K.; KAR, S.; DAS, R. N. Understanding the basics of QSAR for 
applications in pharmaceutical sciences and risk assessment. New York: 
Academic Press, 2015. 
 
67 SALUM, L. B.; ANDRICOPULO, A. D. Fragment-based QSAR: perspectives in drug 
design. Molecular Diversity, v. 13, n. 3, p. 277-285, 2009. 
 
 
68 CRAMER, R. D.; PATTERSON, D. E.; BUNCE, J. D. Comparative molecular field 
analysis (CoMFA). 1. effect of shape on binding of steroids to carrier proteins. Journal 
of the American Chemical Society, v. 110, n. 18, p. 5959-5967, 1988. 
 
69 PAULI, Ivani et al. Molecular modeling and structure–activity relationships for a 
series of benzimidazole derivatives as cruzain inhibitors. Future Medicinal 
Chemistry. v. 9, n. 7, p. 641-657, 2017. 
 
70 KLEBE, G.; ABRAHAM, U.; MIETZNER, T. Molecular similarity indices in a 
comparative analysis (CoMSIA) of drug molecules to correlate and predict their 
biological activity. Journal of Medicinal Chemistry, v. 37, n. 24, p. 4130-4146, 1994. 
 
71 SOUZA, M. L. et al. Discovery of potent, reversible, and competitive cruzain 
inhibitors with trypanocidal activity: a structure-based drug design approach. Journal 
of Chemical Information and Modeling, v. 60, n. 2, p. 1028-1041, 2019. 
 
72 SHELLEY, J. C. et al. Epik: a software program for pKa prediction and protonation 
state generation for drug-like molecules. Journal of Computer-Aided Molecular 
Design, v. 21, p. 681–691, 2007. DOI: 10.1007/s10822-007-9133-z. 
 
73 CHEN, I. J.; FOLOPPE, N. Drug-like bioactive structures and conformational 
coverage with the LigPrep/ConfGen suite: comparison to programs MOE and 
catalyst. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 50, n. 5, p. 822-839, 
2010. 
 
74 HARDER, E. et al. OPLS3: a force field providing broad coverage of drug-like small 
molecules and proteins. Journal of Chemical Theory and Computation, v. 12, n. 1, 
p. 281-296, 2016. 
 
75 DIXON, S. L. et al. AutoQSAR: an automated machine learning tool for best-practice 
quantitative structure–activity relationship modeling. Future Medicinal Chemistry, v. 
8, n. 15, p. 1825-1839, 2016. 
 
76 DUAN, J. et al. Analysis and comparison of 2D fingerprints: insights into database 
screening performance using eight fingerprint methods. Journal of Molecular 
Graphics and Modelling, v. 29, n. 2, p. 157-170, 2010. 



81 
 
 

 
77  SOUZA, A. S.; OLIVEIRA, M. T.; ANDRICOPULO, A. D. Development of a 
pharmacophore for cruzain using oxadiazoles as virtual molecular probes: quantitative 
structure–activity relationship studies. Journal of Computer-Aided Molecular 
Design, v. 31, n. 9, p. 801-816, 2017. 
 
78 MELLO-ROMÁN, J. D.; HERNANDEZ, A. KPLS optimization approach using 
genetic algorithms. Procedia Computer Science, v. 170, p. 1153-1160, 2020. DOI: 
10.1016/j.procs.2020.03.051. 
 
79 SYBYL-X. UNITY. Disponível em: https://www.certara.com/pressrelease/certara-
enhances-sybyl-x-drug-design-and-discovery-software-suite/. Acesso em: 10 mai. 
2022. 
 
80 SYBYL-X. HQSAR. Disponível em: https://www.certara.com/pressrelease/certara-
enhances-sybyl-x-drug-design-and-discovery-software-suite/. Acesso em: 10 mai. 
2022. 
 
81 GOLBRAIKH, A.; TROPSHA, A. Beware of q2!. Journal of Molecular Graphics 
and Modelling, v. 20, n. 4, p. 269-276, 2002. 
 
82 FERREIRA, R. S. et al. Complementarity between a docking and a high-throughput 
screen in discovering new cruzain inhibitors. Journal of Medicinal Chemistry, v. 53, 
n. 13, p. 4891-4905, 2010. 
 
83 MLADENOVIC, M. et al. On the origin of the stabilization of the zwitterionic resting 
state of cysteine proteases: a theoretical study. Journal of the American Chemical 
Society, v. 130, n. 27, p. 8696-8705, 2008. 
  
84 CAMBRIDGE CRYSTALLOGRAPHIC DATA CENTRE. GOLD: protein-ligand 
docking software. Disponível em: https://www.ccdc.cam.ac.uk/solutions/csd-
discovery/components/gold/. Acesso em: 20 abr. 2021. 
 
85 FERREIRA, R. S. et al. Synthesis, biological evaluation, and structure–activity 
relationships of potent noncovalent and nonpeptidic cruzain inhibitors as anti-
Trypanosoma cruzi agents. Journal of Medicinal Chemistry, v. 57, n. 6, p. 2380-
2392, 2014. 
  
86 CLARK, R. D. Boosted leave-many-out cross-validation: the effect of training and 
test set diversity on PLS statistics. Journal of Computer-Aided Molecular Design, 
v. 17, n. 2, p. 265-275, 2003. 
 
87 SYBYL-X. CoMFA. Disponível em: https://www.certara.com/pressrelease/certara-
enhances-sybyl-x-drug-design-and-discovery-software-suite/. Acesso em: 10 mai. 
2022. 
 
88 ALMEIDA, M. O. et al. In silico studies on the interaction between bioactive ligands 
and ALK5, a biological target related to the cancer treatment. Journal of 
Biomolecular Structure and Dynamics, v. 34, n. 9, p. 2045-2053, 2016. 
 



82 
 

89 SYBYL-X. CoMSIA. Disponível em: 
https://www.certara.com/pressrelease/certara-enhances-sybyl-x-drug-design-and-
discovery-software-suite/. Acesso em: 10 mai. 2022. 
 
90 SARAIVA, Á. P. B. et al. Molecular description of α‐keto‐based inhibitors of cruzain 
with activity against Chagas disease combining 3D‐QSAR studies and molecular 
dynamics. Chemical Biology & Drug Design, v. 92, n. 2, p. 1475-1487, 2018. 
 
91 WEAVER, S.; GLEESON, M. P. The importance of the domain of applicability in 
QSAR modeling. Journal of Molecular Graphics and Modelling, v. 26, n. 8, p. 1315-
1326, 2008. 
 
92 NUNES, C. A. et al. Chemoface: a novel free user-friendly interface for 
chemometrics. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 23, n. 11, p. 2003-
2010, 2012. 
 
93 SYBYL-X. Progressive scrambling. Disponível em: 
https://www.certara.com/pressrelease/certara-enhances-sybyl-x-drug-design-and-
discovery-software-suite/. Acesso em: 10 mai. 2022. 
 
94 GRAMATICA, P. Principles of QSAR models validation: internal and 
external. QSAR & Combinatorial Science, v. 26, n. 5, p. 694-701, 2007. 
 
95 FERREIRA, L. L. G.; ANDRICOPULO, A. D. Structure-based drug design. 
In:Burger's medicinal chemistry, drug discovery and development. 8th ed. New 
York: John Wiley & Sons, 2021.p 197-250. 
 
96 PETTERSEN, Eric F. et al. UCSF Chimera—a visualization system for exploratory 
research and analysis. Journal of Computational Chemistry. v. 25, n. 13, p. 1605-
1612, 2004. 


