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RESUMO 

 

AMARANTE, A. M.Estudo do recobrimento biológico de nanossuperfícies por 

modelagem computacional: aplicação no desenvolvimento de nanoimunossensores. 2019. 

172 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2019. 

 

Neste trabalho foram utilizadas técnicas de modelagem molecular computacional para 

descrever nanossuperfícies funcionalizadas com biomoléculas do sistema imunológico 

correlacionando resultados experimentais obtidos com o microscópio de força atômica, 

simulações de dinâmica molecular e dinâmica molecular direcionada. O objetivo principal 

proposto é avaliar as forças intermoleculares provenientes das interações antígeno-anticorpo 

(funcionalizados em nanossuperfícies) para aplicação no desenvolvimento de 

nanoimunossensores e detecção de doenças desmielinizantes, como a Neuromielite Óptica. A 

Neuromielite Óptica é uma doença inflamatória autoimune na qual o próprio sistema 

imunológico reage contra os nervos ópticos e a medula espinhal, causando lesão 

desmielinizante. Estudos na literatura estabeleceramo anticorpo anti-aquaporina4 como um 

importante biomarcador da doença. Neste contexto, um nanoimmunosensorvem sendo 

desenvolvido com a técnica de Microscopia de Força Atômica, o qual visa detectar o 

anticorpoanti-aquaporina4 no soro de portadores da doença. Tal estudo necessitou de uma 

nova abordagem computacional para a descrição de estruturas tridimensionais de anticorpos. 

Essa nova aproximação consistiu na aplicação de técnicas de computacionais de modelagem e 

engenharia molecular para a geração de modelos de anticorpos com base em sucessivas 

substituições dos resíduos componentes do sítio de interação com o antígeno. Testes 

realizados envolvendo modelos de anticorpos disponíveis em bancos de dados 

especializadosindicaram (48 ± 18) % e (65 ± 14) % de identidade das cadeias leve e pesada, 

respectivamente, entre os modelos gerados computacionalmente e as estruturas 3D reais de 

anticorpos. Por fim, para comprovar o funcionamento dos nanoimunossensores, foi 

desenvolvido um modelo estatístico para tratar e interpretar os dados experimentais. Este 

modelo foi eficiente para distinguir os pacientes soropositivos de sujeitos soronegativos para 

determinados biomarcadores relacionados à Neuromielite Óptica e a Esclerose Múltipla, 

fornecendo assim um novo e mais preciso processopara diagnóstico de doenças 

desmielinizantes. 

 

Palavras-chave: Modelagem molecular computacional. Atomic force microscope. Dinâmica 

molecular. Dinâmica molecular direcionada. Nanoimunossensor. 
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 ABSTRACT 

 

AMARANTE, A. M. Study of the biological coverage of nanosurfaces by computational 

modeling: application in the development of nanoimunosensors. 2019. 172 p. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2019. 

 

Study of the biological coverage of nanosurfaces by computational modeling: application in 

the development of nanoimunoresensors. In this work, computational molecular modeling 

techniques were applied to describe nanosurfaces functionalized with immune system 

biomolecules, correlating data from atomic force microscope experiments, molecular 

dynamics, and steered molecular dynamics simulations.  The main goal of this research was to 

evaluate intermolecular forces involved in the antigen-antibody interaction on the 

nanosurfaces during the development of nanoimmunosensors for demyelinating diseases 

detection, especially neuromyelitisoptica. The neuromyelitisoptica is an autoimmune 

inflammation in which components of the immune system respond against optical nerves and 

spinal cord, resulting in demyelinating lesions. In the literature, studies have established anti-

aquaporin 4 as an important biomarker for neuromyelitisoptica. Then, a nanoimmunosensor 

for anti-aquaporin 4 antibodies detection in neuromyelitisoptica patients’ serum via Atomic 

Force Microscopy is in development. This study requested a computational approach for 

describing the tridimensional structure of antibodies. The novel approach consisted of 

computer molecular modeling and engineering to perform successive substitutions in residues 

of the antigen interaction site. Tests carried out using antibody structures available in 

specialized data banks demonstrated the similarity of (48 ± 18) % and (65 ± 14) % for light 

and heavy chains, respectively, of the computationally generated models and experimental 3D 

structures of antibodies. Additionally, a statistical model was developed to prove the 

nanoimmunosensor sensing activity, which was useful to treat and interpret the experimental 

data. This statistical model was efficient to distinguish seropositive patients from seronegative 

subjects considering specific biomarkers related to neuromyelitisoptica and multiple sclerosis, 

providing a novel and more precise process for demyelinating disease diagnosis. 

 

Keywords: Computational molecular modeling. Atomic force microscope. Molecular 

dynamics. Steered molecular dynamics. Nanoimunosensor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento teórico de nanobiossensores baseados em pontas do microscópio 

de força atômica (AFM, do inglês Atomic Force Microscope) foi abordado neste trabalho pelo 

uso de técnicas de modelagem molecular computacional (MMC). Nanobiossensores são 

sensores biológicos com a sensibilidade e a seletividade na nanoescala (compreendidos na 

escala de 1-100 nm).(1) O nosso grupo de pesquisa (Grupo de Pesquisa em 

Nanoneurobiofísica, GNN) desenvolve diversas linhas de pesquisas que estudam interações 

proteína-ligantes e o desenvolvimento de “superfícies inteligentes” para a construção de 

nanobiossensores(2–6), baseados na detecção de forças moleculares por pontas AFM 

funcionalizadas.(7-8)Os nanobissensores começaram a ser desenvolvidospara a detecção do 

defensor químico Diclofop.(9) A modelagem do nanobiossensor foi realizada de maneira que 

a ponta do AFM, elemento sensor, foi funcionalizada com enzimas Acetil-coACarboxilase 

(ACC) (10) para a detcção do substrato funcionalizado com o Diclofop. Tal força foi calculda 

teoricamente por MMC e comparda a força de adesão medida experimentalmente, 

respondendo a questões, envolvendo nanobiossensores de ponta de AFM, não respondidas até 

o momento, como: (i) número de enzimas úteis na ponta do AFM que podem interagir com o 

substrato; (ii) o número de sítios ativos disponíveis; (iii) consequências da imobilização das 

enzimas e do substrato e; (iv) força de adesão teórica entre a ponta do AFM e o 

substrato.(11)Os modelos desenvolvidos nesta etapa foram cruciais para o desenvolvimento 

dos modelos de funcionalização propostos e que resultaram na publicação dos artigos 

intitulados: A new rigidenzymemodeland its application in nanobiosensordevelopment e A 

ComputationalProteinStructureRefinementof the YeastAcetohydroxyacidSynthase, publicados 

nos periódicos Journalof Molecular Graphics&Modelling e Journalof the 

BrazilianChemicalSociety, respectivamente, disponíveis nos ANEXOS A e B. 
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Os nanobiossensores empregados em nosso grupo de pesquisa, originalmente na 

detecção de contaminantes ambientais, deramorigemn ao estudo de doenças 

desmielinizantes1e(2–5,11–16), como a Neuromielite Óptica (NMO). A NMO é uma doença 

inflamatória autoimune na qual o próprio sistema imunológico reage contra os nervos ópticos 

e a medula espinhal do paciente.(17-18) Dados da literatura apontam para um papel central de 

anticorpos anti-aquaporina4 (anti-AQP4) no diagnóstico de tal patologia.(18-19) O anti-AQP4 

reconhece uma proteína dos canais de água nas terminações dos axônios dos astrócitos, a 

aquaporina4 (AQP4) e, em conjunto com as moléculas do sistema complemento, causa lesão 

desmielinizante e axonal, necrose, espessamento vascular.(20) Para o diagnóstico de doenças 

autoimunes desmielinizantes, e.g. a NMO e a Esclerose Múltipla (EM), as ferramentas mais 

utilizadas são a neuroimagiologia(21) e a análise do líquido cefalorraquidiano (LCR).(21) Em 

casos clássicos da NMO e EM, ambas as doenças têm distinção devido à diferença de 

sintomas, como neurite óptica aguda e mielite transversa que atingem pacientes portadores de 

NMO, mas raramente atingem os pacientes de EM, nos estágios iniciais da doença.(20) No 

entanto, quando se trata do progresso das doenças, há uma linha tênue para a distinção entre 

NMO e EM, uma vez que a síndrome de NMO pode ocorrer em ambas, ao ponto de a NMO 

ter sido considerada uma variante da EM por décadas.(22) Atualmente, para diagnóstico da 

NMO, além do quadro clínico, são realizados testes laboratoriais para análise da presença do 

anticorpo anti aquaporina-4 (anti-AQP4) no soro dos pacientes.(23) 

A obtenção de modelos 3D de estruturas de anticorpos, como as estruturas 

cristalográficas do banco de dados de proteínas (24–27), é fundamental para os cálculos de 

MMC, Docking Molecular, Dinâmica Molecular (DM) e a dinâmica molecular direcionada 

                                                           
1
Projetos aprovados:  

Desenvolvimento de Nanobiossensores para Estudo de Doenças Neurodegenerativas e Contaminantes Ambientais 

(Processo:302666/2012-5, Financiamento: CNPq) (2013-2016) 

Estudo de Doenças Neurodegenerativas usando Técnicas de Nanobiotecnologia: Mecanismos de Ação e Interpretação 

Neuropatológica (Processo: 23038006985201116, Financiamento: CAPES) (2013-2014) 
Desenvolvimento de Nanobiossensores para Estudo de Doenças Neurodegenerativas(Processo: 471632/2012-0 (Edital Universal) (2013)  

Desenvolvimento de Cantiléveres Inteligentes para Estudo de Doenças Neurodegenerativas (Processo: 483303/2011-9, Financiamento: CNPq) (2013) 
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(SMD, do inglês Steered Molecular Dynamics).(2-5,11-16) Normalmente, a estrutura é obtida 

por modelos de cristalografia de raios-X e de ressonância magnética nuclear (RMN) (28-29) 

Porém, apesar dos métodos experimentais em questão serem capazes de gerar um modelo 

tridimensional detalhado, preciso e total de biomoléculas, uma série de empecilhos pode 

dificultar e até inviabilizar a obtenção da estrutura tridimensional de interesse, sendo estes 

com relação ao tempo de análise (30-31), obtenção e purificação da macromolécula em 

estudo, cristalização e obtenção de cristais de qualidade para análise por cristalografia de 

raios-X, tamanho da molécula ou complexo molecular no caso de análise por RMN (32) e 

descrição das regiões de alças protéicas.(33-34) Dessa forma, ferramentas computacionais 

surgem como alternativas úteis e rápidas para descrição estrutural de biomoléculas, a 

considerar a grande evolução dos computadores ao longo das últimas décadas.(35) Desta 

forma, optou-se pela aplicação de técnicas de MMC para a obtenção da estrutura dos 

anticorpos, especialmente pela aplicação de métodos de engenharia molecular computacional. 

Neste protocolo, a modelagem da região fragmento ligador de antígeno (Fab, do inglês 

Fragmentwithspecificantigenbinding) da Imunoglobulina G (IgG) constitui a mais difícil de 

se prever, já que variam muito dentre os anticorpos e são específicas para prover a ligação 

com o antígeno.(30-31) 

Neste contexto, uma das propostas principais deste trabalho envolve a mutação e 

modelagem das seis alças de interação da IgG com o antígeno específico. Para isso foi 

desenvolvido uma metodologia que engloba técnicas de engenharia molecular computacional 

para a geração de modelos para anticorpos. Na literatura, autores como Loyauet al. 2015 (32), 

Choi e Deane 2011 (36), Kuroda et al. 2012 (30), Marks e Deane 2017 (37), Sevy e Meiler 

2014 (31), e Zhao 2018 (38), realizaram cálculos de engenharia molecular na estrutura de 

anticorpos já descritos, variando aminoácidos em posições específicas, principalmente quando 

se tratando da alça H3, das alças de interação com o antígenos, com a finalidade de obtenção 
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de uma nova estrutura de um anticorpo de interesse. Porém nenhum desses estudos fazem a 

previsão da estrutura de anticorpos partindo apenas da estrutura de epítopos de interesse, nem 

mesmo programas e servidores online como PredictionofImmunoGlobulinStructure(39-40), 

Rosetta(41), Biovia Discovery Studio (42) e StructuralAntibodyPrediction Server 

(SAbPred).(43)Dessa forma, a metodologia desenvolvida neste trabalho consiste em mutar as 

alças de interação da região Fab da IgG de acordo com a estrutura do antígeno de interesse. 

As mutações foram realizadas e analisadas de forma a selecionar complexos antígeno-

anticorpo cada vez mais específicos. O modelo foi capaz de prever a estrutura do anticorpo 

anti-AQP4, algo inédito na literatura. Dispondo de tal estrutura, as técnicas computacionais 

como a MMC, docking Molecular, DM e a SMD, permitiram abordar questões 

fenomenológicas que até o momento não eram solucionáveis de maneira geral, tais como: (i) 

MMC das nanossuperfícies (ponta de AFM e substrato) funcionalizadas (recobertas); (ii) os 

protocolos iniciais para os cálculos de forças de adesão entre as nanossuperfícies 

funcionalizadas. Os resultados provenientes dos protocolos desenvolvidos direcionaram e 

corroboraram os resultados experimentais, em parceria com as alunas de doutorado Ariana de 

Souza Moraes (Projeto FAPESP nº 2015/05283-6) e Pâmela Soto Garcia (Projeto FAPESP nº 

2014/21540-0). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Desenvolvimento de nanoimunossensores de AFM 

Os nanobiossensores desenvolvidos em nosso grupo de pesquisa são construídos 

utilizando o AFM.(2,11,13,15,44-45) O AFM é composto basicamente de uma sonda (ponta - 

tip), cerâmicas piezelétricas (scanners) para posicionar a amostra e realizar varreduras, 

circuitos elétricos de realimentação para controlar a posição vertical da sonda e um 

computador para mover os scanners de varredura, armazenar dados e convertê-los em 

imagens com software específico. No AFM, a amostra é varrida por uma ponta montada em 

uma mola. Os átomos da ponta interagem com aqueles da superfície, produzindo deflexão na 

mola devido às alterações causadas pelas forças de atração ou repulsão. 

Os componentes essenciais de um AFM, e da maioria dos microscópios de varredura 

por sonda, são uma cerâmica piezoelétrica (scanner), um cantilever com a ponta, detector, 

que mede as variações de posição e de intensidade da luz produzidas pelas deflexões do 

cantilever, sistema de realimentação (feedback) e um computador, que armazena e processa as 

diferentes deflexões da sonda, transformando-as em imagens topográficas da superfície (2D 

ou 3D), como mostra a FIG. 1.(46) 
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Figura1 – Diagrama esquemático do sistema de Microscopia de Força Atômica. 

Fonte: LEITEet al.(15) 

O AFM também é aplicável ao estudo de interações moleculares com resolução na 

ordem de 10
-12 

N sugerindo a possibilidade de medida de interações individuais usando a 

técnica de curva de força ou espectroscopia de força atômica.(45) Quando se determina a 

curva de força em função da distância em um local determinado da superfície da amostra, 

denomina-se espectroscopia de força local. A curva de força depende de vários parâmetros, 

como o material que constitui a ponta da agulha de prova e sua funcionalização, o tipo de 

superfície em estudo, as moléculas adsorvidas na superfície do material e o ambiente que 

envolve a superfície e a ponta. Mizesetal.(47) foram os primeiros a medir diretamente a 

variação espacial da adesão. Desde então, duas linhas principais têm caracterizado a pesquisa 

de curvas de força: (1) o estudo de diferentes interações em vários meios e (2) a “cartografia” 

de tais interações, traçado em curvas de força, a fim de distinguir materiais com diferentes 

propriedades físico-químicas (uma espécie de “espectroscopia” de superfície). A FIG. 2 

mostra uma curva de força típica, identificando suas regiões: A-B: a ponta do cantilever é 

induzida ao contato com a amostra; B-C: a ponta é pressionada contra a superfície da amostra 
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até a região C e o cantilever se curva para cima; C-D: o cantilever começa a entrar em 

equilíbrio com as forças de superfície; D-E: o cantilever sofre uma deflexão devido às forças 

de atração (adesão); E-F: no ponto E tem-se a ruptura da ponta com o substrato. No ponto G, 

o cantilever volta à sua posição inicial. A distância vertical F-G corresponde ao valor da força 

de adesão entre a ponta e a amostra (pontual) e; G-H: a ponta e a amostra já não estão mais 

em contato.(48-49) 

A detecção de forças interfaciais com resolução nanométrica é importante para 

entender, em nível molecular, fenômenos como fricção, lubrificação, adesão e fratura em 

interfaces, forças estruturais, estabilidade coloidal e sensoriamento. A resolução em força no 

AFM pode ser menor do que a magnitude da ligação química mais fraca (7), o que torna 

possível investigar interações moleculares individuais. Entretanto, grupos químicos 

específicos adsorvidos na ponta do AFM e interagindo com outras superfícies são ainda 

pouco definidos ou estudados e devem ser exploradas. 
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Figura2 – (A) Curva de força típica e (B) Diagrama esquemático do movimento vertical da ponta do 

AFM durante a aproximação e retração de uma curva de força. 

Fonte: Adaptada de BUTT(48);CAPPELLA.(49) 

O conceito de modificação química de sondas (8) torna o AFM sensível a interações 

moleculares de interesse.(50) Empregam-se, nesse caso, pontas funcionalizadas no estudo de 

forças especificas por meio de curva de força. Tais técnicas já são usadas para: (a) detectar 

forças entre diferentes grupos moleculares, (b) medir energia de superfície em escala 

nanométrica e (c) mapear a distribuição espacial de grupos funcionais e seu estado de 

ionização.(48) Na microscopia de força química, pontas funcionalizadas são usadas em 

espectroscopia de força e obtenção de imagem (contraste) de domínios químicos.(3,51-52) A 

funcionalização pode ser feita com monocamadas auto-organizadas de grupos tióis (-SH) 

orgânicos (53) funcionalizados sobre pontas recobertas com ouro (Au) ou de grupos silanos (-

SiOX) (54) depositados sobre pontas de silício. 

Os atuais nanobiossensores divulgados na literatura são usados no monitoramento de 

analitos e contaminantes ambientais de forma eficiente (1-4,11-12,55-57), porém nenhum 

trabalho faz menção à detecção de doenças autoimunes e neurodegenerativas(58-60), muito 

provavelmente devido a vários problemas experimentais associados com a perda de atividade 

biológica de anticorpos pós imobilização em superfícies sólidas. Existem diversas razões para 
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que isto ocorra e uma delas pode ser atribuída à orientação randômica de moléculas 

assimétricas nos suportes das superfícies utilizadas. 

2.2 Sistema nervoso central e doenças desmielinizantes 

 O sistema nervoso é um tecido que tem a função de regular e responder aos estímulos 

internos e externos do corpo, sendo responsável também por comandar todos os movimentos, 

voluntários ou involuntários.(61) O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso periférico 

e sistema nervoso central (SNC). Por sua vez, o SNC é composto pela medula espinal e 

encéfalo que são envoltos pelo LCR na coluna vertebral e caixa craniana.(62) No tecido 

nervoso encontram-se os neurônios, que são células especializadas responsáveis por transmitir 

impulsos nervosos pelo corpo. Os neurônios são compostos basicamente por um corpo celular 

e axônios, estes revestidos pela bainha condutora formada pela mielina.(62) A mielina, 

portanto, está presente em grande quantidade em regiões do encéfalo com grande quantidade 

de neurônios. Essas regiões são conhecidas como massa branca, sendo as regiões compostas 

predominantemente dos corpos celulares dos neurônios chamadas de massa cinzenta.(62-63) 

 A desmielinização ocorre quando as proteínas constituintes são reconhecidas como 

autoantígenos por anticorpos do sistema imunológico, em um processo inflamatório.(64) A 

perda da mielina leva a deterioração dos neurônios, células formadoras e ao redor, podendo 

ocorrer no SNC e periférico.(65) Esse estado está relacionado à diversas doenças autoimunes 

e neurológicas, como a NMO, EM e a encefalomielite aguda.(62,64-72) 
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2.3Neuromielite Óptica (NMO) e o marcador anti-AQP4 

A neuromielite óptica NMO é uma doença autoimune que afeta o Sistema Nervoso 

Central (SNC), causando lesão na medula espinhal e nervo óptico e, assim, cegueira e 

paraplegia. Hipóteses sugerem que a NMO seja mediada por anticorpos específicos contra 

aquaporina4 (AQP4), uma biomolécula específica que funciona como canal de entrada de 

água na estrutura dos astrócitos.(17-18) O anti-AQP4, desta forma, pode ser considerado um 

biomarcador específico para NMO (18-19) e sua detecção no soro de pacientes propicia o 

diagnóstico efetivo e tratamento precoce para evitar ou retardar possíveis reincidências. Os 

testes diagnósticos empregam diferentes técnicas, como a Imunofluorescência indireta (73,74) 

e ELISA (do inglês Enzyme-linkedImmunosorbentAssay) (75), possuem especificidade na 

faixa de 91 a 100%, no entanto, a sensibilidade de apenas 30% a 70% (18,23,76-78) para a 

detecção do anti-AQP4, o que dificulta o diagnóstico preciso da NMO. 

A identificação precoce da NMO é importante sob vários aspectos, dentre estes, pode-

se destacar: (i) A NMO é uma doença com prognóstico diretamente relacionado à gravidade 

das lesões e potencial de óbito (17,19,79); e (ii) a definição diagnóstica com um único 

episódio e detecção da IgG que atua como anticorpo anti-AQP4 é fundamental para proteger 

pacientes de próximos eventos por possibilitar tratamento adequado. Atualmente, apesar de 

avanços com os critérios de Wingerchuck(20) e dos revisados (23), bem como sobre a 

distinção clínica, laboratorial e de ressonância magnética da NMO, há certa confusão quanto 

ao diagnóstico diferencial entre NMO e EM, particularmente nas formas não típicas.(80) O 

tratamento destas doenças é distinto, sendo o da NMO com imunossupressores e anticorpos 

monoclonais (81–84), enquanto o da EM com imunomoduladores.(85) Pacientes com NMO 

confundidos com EM e submetidos a tratamento com imunomoduladores podem ter o 

agravamento da doença.(86)Os mecanismos moleculares que descrevem a NMO e a EM ainda 
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não estão bem estabelecidos e as ferramentas utilizadas no diagnóstico e tratamento não vêm 

fornecendo resultados promissores.(21,87-88) 

A fisiopatologia da NMO envolve o reconhecimento da AQP4, uma proteína dos 

canais de água (89-90) localizada nos astrócitos, por anticorpos específicos do próprio sistema 

imunológico, o anti-AQP4, e a ação das moléculas do complemento como ilustrado na FIG. 3. 

O reconhecimento do antígeno e a ação do complemento causam lesão desmielinizante, 

axonal e necrose, espessamento e hialinização vascular, aspectos que caracterizam a lesão na 

NMO.(22) Neste contexto, esta pesquisa fornece modelos descritivos dos sistemas em 

questão, bem como irá auxiliar no desenvolvimento de metodologias para diagnosticar a 

NMO, correlacionando resultados experimentais com modelos teóricos desenvolvidos. 
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Figura3 – Esquema representativo do mecanismo de ação da neuromielite óptica. 

Fonte: Adaptada de WINGERCHUKet al. (22) 

Experimentos adicionais realizados tiveram como base a detecção do 

anticorpoantiGlicoproteína oligodendrocítica da mielina (MOG, do inglês 

myelinoligodendrocyteglycoprotein) MOG, pois se acredita que os mesmos podem induzir 

desmielinização na matéria branca e cinzenta, causando inflamação no SNC.(61,67) O papel 

dos anticorpos contra a MOG na EM também é um modelo instrutivo para a avaliação de 

anticorpos em qualquer doença autoimune humana.(67,91-92) Segundo Lampasona e 

colaboradores (93), o anticorpo anti-MOGestá ligado à extensa desmielinização, tanto na EM 

quanto em outras doenças, e outros estudos relataram a presença do anti-MOG no soro e LCR 

de pacientes com EM.(94) O papel da anti-MOG no início da EM ainda é desconhecido. 

Ainda não se sabe se eles estão presentes desde o início da doença ou desenvolvida mais tarde 

durante o curso da EM.(95) Neste contexto, o experimento foi conduzido de forma que o 
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epítopo MOG92-106 foi utilizado como sensor para detectar o anticorpo anti-MOG, agindo 

como biomarcador de desmielinização em pacientes com EM. 

2.4Simulações deDinâmica Molecular (DM) 

2.4.1DM e potenciais envolvidos 

A DM é uma poderosa e versátil ferramenta da MMC, cuja aplicabilidade se mostra 

adequada ao estudo de macromoléculas biológicas. Os métodos experimentais em geral são 

capazes de mensurar propriedades resultantes da soma de todos os possíveis microestados 

entrópicos e energéticos que um conjunto de moléculas pode ocupar.(96) Entretanto, mesmo 

com a constante evolução de metodologias experimentais, há a necessidade da utilização de 

modelos teóricos para previsão de propriedades e compreensão, em nível molecular, dos 

experimentos.(3) Sendo assim, o comportamento dos parâmetros experimentais pode ser 

usado para validar as médias obtidas pelas metodologias teóricas, sendo desenvolvidas para 

realizar predições a cada sistema relacionado.(97-99) 

A DM aproxima os átomos para esferas dotadas de carga com posições definidas por 

um conjunto de potenciais. Sendo assim, a estrutura molecular é descrita por potenciais 

lineares (Vd), angulares (V) e torcionais (Vφ), que visam a reprodução das interações ligadas 

das moléculas a serem simuladas. As interações não ligadas, ou intermoleculares, são 

descritas pelos potenciais de Lennard-Jones (VLJ), ou van der Waals, e de Coulomb (VC), o 

que permite obter uma expressão da energia potencial total do sistema (Vtotal). O somatório 

dos potenciais ligados e não ligados compõe o campo de força do sistema (Equação 1), que 

depende somente das posições atômicas.(98,100) Os parâmetros que descrevem as energias 

potenciais podem ser obtidos por cálculos teóricos ou técnicas experimentais, como 

cristalografia de raios-X, espectroscopia de infravermelho,dentre outras.(101) 

Vtotal = Vligados + Vnão ligados   =  Vd  +  V  +  Vφ  +  VLJ  +  VC  (1) 
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Em outras palavras, as moléculas são descritas a partir de um modelo de esferas 

dotadas de cargas ligadas por “molas” devidamente calibradas, de modo que estas possam 

descrever as vibrações de ligações químicas e as barreiras energéticas torcionais e angulares 

que simulam o comportamento da molécula a ser mimetizada.(98) O somatório dos potenciais 

ligados e não ligados compõe o que é denominado campo de força do sistema. Cada função de 

energia potencial visa a descrever um comportamento estrutural característico da molécula. 

O estudo mais aprofundado destaetapa resultou na publicação do capítulo de livro 

intitulado Modelagem Molecular Aplicada a Nanobiossistemas, do livro Nanociência & 

Nanotecnologia: Princípios e Aplicações (Grandes Áreas da Nanociência e suas Aplicações), 

pela editora Elsevier, disponível no ANEXO C. Este capítuloaborda a aplicação da DM e a 

MMC na modelagem de biomoléculas e suas devidas aplicações. 

2.4.2 Minimização de energia  

Um passo importante que faz parte dos cálculos de DM é a minimização de energia 

dos sistemas. Em um sistema real a configuração e conformação das moléculas levam ao 

estado de menor energia. Na DM a conformação das moléculas é descrita pelos parâmetros de 

campo de força. Seu conhecimento é importante, pois a estrutura, principalmente as proteínas, 

tem grande efeito em suas interações e função na natureza. Tais interações incluem o 

alongamento ou compressão das ligações (interações ligadas) além das interações não ligadas. 

Desta forma as contribuições das energias potenciais descritas no campo de forças possuem 

um ponto de equilíbrio (estado de menor energia), aproximadas por um poço potencial 

harmônico, levando-se em consideração as interações ligadas (FIG. 4). 
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Figura 4 – (A) Estados de compressão, equilíbrio e alongamento para moléculas ligadas. (B) Potencial 

harmônico aproximado para interações ligadas. 

Fonte: SHATTUCK. (102) 

 O programa GROMACS 4.5.4 (103-104)possui três algoritmos de minimização: 

steepestdescent, conjugategradients e bfgs (limited-memoryBroyden-Fletcher-Goldfard-

Shannoquasi-Newtonianminimizer).(104-105) 

2.4.3 O RMSD como uma forma de análise 

 Alguns dos principais parâmetros utilizados para avaliar a evolução do sistema são 

energias de interação, gráfico de Ramachandran (que avalia a conformação das proteínas em 

termos da variação conformacional das cadeias principais) ligações de hidrogênio, pontes 

salinas e o RMSD (raiz quadrada do desvio quadrático médio, do inglês Root Mean Square 

Deviation) (FIG. 5). Destes o RMSD é o parâmetro mais importante indicador da flutuação 

média dos resíduos que compõem a macromolécula, sendo fundamental na análise da 

estabilidade dos sistemas citados nesta pesquisa. O RMSD mostra a flutuação ocorrida na 

posição dos átomos da estrutura em relação à estrutura inicial, sendo a medida do quanto os 

átomos de macromolécula variaram no tempo da simulação (97), gerando um gráfico que, 

quando o sistema se estabiliza, aproxima-se de uma reta horizontal. 
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Figura 5 – RMSD de duas diferentes estruturas, para uma DM de 10000 ps. A curva na cor vermelha 

indica uma estrutura mais estável, dentro do tempo de simulação, enquanto a curva na cor 

preta indica uma estrutura menos estável, para o mesmo tempo de simulação. 

Fonte: Adaptada de FRANCAet al. (3) 

2.5 Dinâmica Molecular Direcionada (SMD) 

Introduzido por Izrailev em 1997 (106), a SMD foi inspirada pelo uso da técnica de 

AFM, usada para estudar propriedades de ligação de biomoléculas e suas respostas à 

engenharia externa.(107-108) Com esta metodologia estuda-se a dinâmica de eventos de 

ligações não covalentes em sistemas biomoleculares e suas propriedades elásticas, em escalas 

de tempo abrangidas por DM, tipicamente em nanossegundos. A SMD aliada às metodologias 

mencionadas anteriormente possibilitará a correlação entre dados computacionais obtidos para 

nanossistemas com as curvas de força dos experimentos de AFM. 

A aplicação da SMD pode ser mediada por dois protocolos: no primeiro, uma força 

constante de extensão ou deslocamento é aplicada a um ou mais átomos, e esta é então 

monitorada ao longo da trajetória dinâmica; no segundo, uma velocidade constante é aplicada 

aos átomos mencionados anteriormente e um potencial harmônico é utilizado para induzir o 

movimento ao longo de uma determinada coordenada.(106) A FIG 6A mostra um típico 
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evento experimental de estiramento molecular com velocidade constante. Este método vem 

sendo usado pelo nosso grupo de pesquisa e pode ser reproduzido, com suas devidas 

limitações, utilizando o segundo protocolo de aplicação da SMD, conforme citado 

anteriormente. Ressalta-se que os sistemas a serem estudados estão relacionados com o 

mecanismo de interação entre enzima-inibidores e antígeno-anticorpos, mediadas por pontas 

de AFM funcionalizadas (FIG 6B). 

 

 

 

 

 

Figura6 – (A) Representação esquemática sem escala do cantilever de AFM exercendo uma força em 

uma molécula alvo. A SMD é capaz de simular experimentos de AFM. (B) Esquema do 

sistema para investigações das interações enzima-inibidores e antígeno-anticorpos. 

Fonte: Adaptada de FRANCA et al. (14). 

No caso de complexos proteína-ligante, segundo Izrailev(106,107), uma forma de se 

aplicar forças externas é direcionar o ligante para um ponto no espaço aplicando um potencial 

harmônico para que o mesmo seja removido do complexo. Por exemplo, assumindo uma 

única coordenada de reação x (Equação 2), e um potencial externo, sendo k a rigidez do 

sistema de retenção, x0 a posição inicial do ponto de apoio e velocidade v, a força externa 

exercida sobre o sistema pode ser expressa com a Equação 3.(14,106-107) 

V = k·(x - x0-vt)
2
/ 2       (2) 

F = k·( x0 + vt - x)       (3) 

Esta força medida corresponde a uma molécula sendo “puxada” por uma mola com constante 

elástica k. A FIG. 7 mostra um exemplo de aplicação de uma força externa em uma molécula 

numa direção pré-estabelecida, provocando sua remoção do complexo. 
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Figura 7 – Remoção de uma molécula ligante a partir da cavidade de ligação de uma proteína. A força 

(representada por uma seta) aplicada ao ligante (representada em esferas de van der Waals) 

leva a sua dissociação do complexo proteína-ligante.(14,106) 

Fonte: Adaptada de FRANCAet. al.(14) 

2.6Docking Molecular 

A metodologia de docking molecular consiste em prever a orientação preferencial de 

uma molécula em relação à outra quando estas formam um complexo estável.(109) Na maior 

parte das vezes, uma molécula maior é escolhida como receptora e uma molécula menor como 

ligante. A molécula ligante pode ser um fármaco, um antígeno ou alguma molécula específica 

na qual se deseja estudar sua interação com determinada molécula receptora.(109) Este 

processo de reconhecimento molecular é regido por uma série de combinações e efeitos 

entrópicos ∆Se entálpicos∆H. Esses efeitos são previstos pela da energia livre de ligação de 

Gibbs (∆Glig) (Equação 4).(110) 

∆Glig = ∆H − T∆S = RTlnki      (4) 

sendo∆H a variação da entalpia, T a temperatura, ∆S a variação da entropia e kium parâmetro 

experimental. 

 Entre os algoritmos utilizados para os cálculos de docking molecular destacam-se os 

algoritmos genéticos. Estes são algoritimos evolucionários pertencentes a uma classe de 
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métodos estocásticos de otimização global. Esses algoritmos são algoritmos evolucionários, 

inspirados no processo biológico de evolução das espécies e na teoria da sobrevivência do 

mais apto de Darwin.(111-112) Em outras palavras, são algotritmosinspirados no processo de 

evolução das espécies e na teoria da sobrevivência do mais apto.(113) Os algoritimos 

genéticos são aplicados principalmente a simulações com ligantes contendo graus de 

liberdade e rotação. Cada geração de uma nova população é obtida por troca de “genes” (no 

caso informações) entre dois indivíduos geradores, proporcionando mudanças aleatórias nos 

valores dos genes transmitidos, ou seja, transmitindo informações. O processo vai se 

repetindo ao modo que a população evolua para soluções (ou configurações) mais favoráveis, 

até ser parado por intermédio de um critério pré-estabelecido.(109) Atualmente, o programa 

AutoDock utiliza um algoritmo evolucionário chamado Lamarckiano.(114) Neste algoritimo, 

cada geração de uma porção da população é escolhida ao acaso para a busca local, assim o 

indivíduo escolhido substitui o anterior, fazendo uma alusão à teoria da hereditariedade de 

características de Lamarck.(114-115) 

2.7 Cálculos de potenciais eletrostáticos e energia de ligação 

A energia de ligação está envolvida na quebra ou na formação de ligações químicas 

provenientes das interações moleculares. No contexto da DM, as contribuições majoritárias 

das interações são feitas por cargas eletrostáticas.(116,117) Com isso, a avaliação do potencial 

eletrostático, ou seja, a distribuição de cargas de um sistema é importante para mostrar as 

regiões interativas do mesmo. Este parâmetro varia conforme as condições termodinâmicas do 

meio, podendo ser representado de maneira similar à densidade eletrônica.(118) Em 

simulações de sistemas moleculares e imobilização de biomoléculas em superfícies 

funcionalizadas, o potencial eletrostático é útil no entendimento de interações 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/energia-ligacao.htm
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intermoleculares (3) e permite a representação visual das regiões com cargas elétricas 

diferentes ao longo da superfície de biomoléculas. 

Uma das formas de se calcular a energia livre de ligação em MMC é utilizando um 

ciclo de energias, como mostrado na FIG 8. 

 

 

 

  

 

 

Figura 8 – Ciclo de energia livre de ligação. 

Fonte:BAKER.(119). 

O ciclo de energia livre de ligaçãoΔbG(FIG. 8)mostra a ligação em termos de energias 

livres de transferência, de um ambiente dielétrico homogêneo (interações são descritas pela 

Lei de Coulomb) para um ambiente dielétrico não homogêneo, com constantes dielétricas 

internas (representado na cor verde) e externas (representado na cor ciano) diferentes. A 

energia livre de ligação (ou dissociação) é calculada na Etapa3 (FIG. 8), de acordo com a 

Equação 5:(119) 

ΔbG=−Δ3G=Δ4G−Δ1G−Δ2G    (5) 

O método mais geral para calcular as energias livres de ligação ΔΔbGconsiste em 

dividiras energias em dois componentes:energia de solvatação ΔΔsG e energia 

coulombiana(eletrostática) ΔΔcG (Equação 6): 
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ΔΔbG=ΔΔsG+ΔΔcG      (6) 

Para calcular a contribuição da energia total de solvataçãoΔΔsG (etapas 4 e 2 no ciclo 

de energia livre da FIG 8), basta calcular as energias de solvação para o complexo e os 

componentes isolados (proteína e ligante). A contribuição da energia de solvatação para a 

energia de ligação é calculada então de acordo com a Equação 7. 

ΔΔsG=Δ4G−Δ2G=ΔsGcomplexo−ΔsGmolécula1−ΔsGmolécula2  (7) 

Completando o ciclo de energia livre (Equação 222), a contribuição da energia 

coulombiana é calculada de forma análoga, calculando as energias do complexo e dos 

componentes isolados (Equação 8). 

ΔΔcG=−Δ1G=ΔcGcomplexo−ΔcGmolécula1−ΔcGmolécula2   (8) 

Cada uma das grandezas na equação é a soma de interações coulombicas entre todos 

os átomos da molécula (ou complexo) para um dielétrico em particular. A fim de combinar 

estas energias de ligação coulombiana com as energias de solvatação descritas acima, 

precisamos assegurar que constantes dielétricas consistentes sejam usadas.(119,120). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Caracterizar o recobrimento biológico de nanossuperfíciesenvolvidas em experimentos 

de AFM e desenvolver um novo protocolo para modelar anticorpos, auxiliando no 

desenvolvimento de nanoimunossensores para detectar biomarcadoires de doenças 

desmielinizantes, em especial a NMO. 

3.2 Objetivos específicos  

i. Aprimorar e desenvolver modelos para o recobrimento das nanossuperfícies 

funcionalizadas (pontas de AFM e substratos); 

ii. Desenvolver modelos de engenharia molecular e DM para modelar anticorpos; 

iii. Desenvolver modelos para o recobrimento das nanossuperfícies funcionalizadas com 

biomoléculas relacionadas a doenças autoimunes; 

iv. Mensurar as forças de interação (adesão) antígeno-anticorpo utilizando SMD e 

correlacionar os resultados da simulação com resultados experimentais de AFM. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 AFM parte experimental 

O fornecimento dsIgGsreferentes aos pacientes soropositivos para NMO foram 

purificadas e fornecidas pelo Dr. Luís AntonioPeroni, especialista na áre de imunologia e 

sócio da empresa P & D da Rheabiotech Desenvolvimento, Produção e Comercialização de 

Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP).  

Para os peptídeos, as pontas de AFM foram funcionalizadas com uma solução de 1-

etil-3- (3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC, 0,4M), e para a ativação dos grupamentos 

carboxílicos terminais que interagem com os grupamentos de amina do APTES, foi utilizada 

solução de N-Hidroxi-succinimida (NHS, 0,1M). Em seguida foi adicionado o 

polietilenoglicol (NH2 – PEG – COOH 2000 u e com concentração 0,01 μg.mL-1(121–123), 

Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, EUA). Durante o processo as moléculas foram lavadas 

com água MiliQ e adicionadas para imobilização em solução com peptídeos (0,1 μg.mL-1). 

 Para a imobilização das IgGsfoi utilizada uma solução de 30μL de proteína e água 

MiliQ (0,01 μg.mL-1), mantida por 2h em temperatura ambiente e as soluções foram limpas 

por três vezes com água e com 30 μL de solução de IgGs (56 μg.mL
-1

). 

4.2 MMC das biomoléculas envolvidas no imunonanobiossensor 

As estruturas das biomoléculas (proteínas e autoantígenos) foram obtidas com base em 

modelos experimentais de cristalografia de raios-X provenientes do repositório de estruturas 

tridimensionais de moléculas Protein Data Bank (PDB) (24) (3GD8 (124), 1IGY (125), 2R0Z 

(126), 1KC5 (127) e 3BKY (128)).Átomos de hidrogênio foram adicionados para criar um 

modelo atomístico fidedigno ao real, contendo todos os átomos explícitos para realizar 

cálculos de DM. 
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 Em condições ambientes, as nanossuperfícies (pontas de AFM e substrato), que podem 

ser compostas de silício (Si) ou nitreto de silício (Si3N4), sofrem oxidação completa ou 

parcial, formando grupos SiO2 na superfície e SiOH nas camadas mais externas, 

respectivamente. Estes grupos reagem fortemente com grupos silanos que são utilizados para 

funcionalização, como o 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) (FIG. 9A). O APTES (FIG. 9) 

é um linker comumente utilizado para fins de funcionalização de superfícies.(4-5,11,57) A 

extremidade –CH3 da molécula de APTES se liga ao óxido de silício que é formado nas 

nanossuperfícies do nitreto de silício (FIG. 9) (57,129), material que constitui a ponta do 

AFM e o substrato de mica (material predominante de silício, filossilicato, (130)). A outra 

extremidade da molécula de APTES se liga a um dos grupos -COOH distribuídos ao longo da 

superfície das proteínas ou nas moléculas a serem funcionalizadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 –  Descrição do processo de funcionalização da superfície de Si3N4 da ponta do AFM. (A) 

Molécula de APTES: uma extremidade –CH3 se liga ao óxido de silício e, na outra 

extremidade, uma amina primária (-NH2) permanece disponível para interação. (B) 

Superfície de Si3Ni4funcionalizada com APTES. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os parâmetros dosligantes APTES e dananossuperfície de Si3N4, tanto para a ponta 

quando para a superfície de mica (estrutura predominante de silício (material filossilicato) 

(130)), e a síntese in silico do peptídeo da AQP4 foram obtidos utilizando o 

programaORCA(131). As cargas atômicas parciaisdos ligantesforam determinadas 

usandoométodo deRESP (do inglês, RestrainedelectrostaticPotential)(132) no 
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programaNWChem.(133) Para a visualização e produção de imagens referentes a todos os 

sistemas foi utilizado o programa VMD (do inglês, Visual Molecular Dynamics) 1.9.1 (134) e 

todas as medições foram realizadas utilizando o programa Jmol 10.0.31.(135) 

4.3 Cálculos de docking Molecular 

Os cálculos de dockingforam conduzidos utilizando osepítopos de interesse (AKFRHD, 

HQLDPAFG, EPANPSEKNSPSTQYC e GTEKPLPVDM) como estrutura ligante acopladonas 

estruturas das IgGs modeladas2R0Z (126), 1KC5 (127) e 3BKY (128) e 3GD8 (124)), 

respectivamente, conforme será descrito detalhadamente no item 5.4, a fim de 

preverorientaçõesconformacionais favoráveis a seremutilizadas emsimulações de DM. O 

protocolo dedocking molecularempregado no presente trabalhopode ser descrito como:i) 

aplicação do método de Gasteiger-Huckel(136)implementado nasferramentas do programa 

Autodocking(114), para atribuição das cargas parciaisdo sistema; ii) avaliação da  

propensãode ligaçãoentre os ligantes estudados ea IgG por intermédio do programa 

AutoGriddentro das prováveis regiões de interação antígeno-anticorpo; e iii) aplicação do 

algoritmogenéticoLamarckiano(LGA) para pesquisaroespaçoconformacionaldascélulas 

unitárias. As posiçõesde encaixeforam cuidadosamente avaliadas segundo um desvio 

quadrático médio (RMSD)de0,2nm,utilizando asenergiasmais baixastotais. 

4.4 Cálculos de potenciais eletrostáticos e energias de ligação 

O protocolo empregado,que engloba as distribuições de cargas e energias de 

ligação,foram realizados com a aplicação do programa APBS (do inglês, Adaptive Poisson-

Boltzmann Solver).(120,137-139) Os dados sobre as estruturas das proteínas em solução 

aquosa foram obtidos usando constante dielétrica  = 78,54 para o solvente e  =2,00 para o 

soluto.(3) As especificações do solvente envolvem três parâmetros: tensão superficial 0,105 
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N/m, raio de corte de 1,4 nm e força iônica de 100 mM.(3) Os potenciais tridimensionais 

resultam de 129 pontos de rede nas direções de x, y e z. 

4.5 Modelagem da estrutura de anticorpos por MMC (Protocolo desenvolvido) 

4.5.1 MMC completa das alças dos anticorpos 

A estrutura da IgG subtipo 1 foi modelada de forma genérica, sendo construída a partir 

da estrutura PDB ID: 2R0Z (126) disponível no repositório de estruturas tridimensionais de 

moléculas PDB. As alças CDRs que compõe a região Fab de ligação foram divididas em 

pares de resíduos separados por aminoácidos glicina, para conferir espaço físico para 

conformação e modelagem do sítio de ligação. A FIG. 10A mostra a estrutura inicial 

modelada de acordo com o comprimento e número de resíduos, sendo que a alça H3 foi 

modelada com 2 divisões (representadas na cor azul), cada uma com um par de aminoácidos 

cada, separadas por glicinas (as quais serão denominadas divisões glicina, representadas na 

cor vermelho). A alça H2 foi modelada com 4 divisões, contendo cada uma um par de 

aminoácidos separados por divisões glicina, enquanto a alça L3 foi modelada contendo 3 

divisões. As demais alças, H1, L1 e L2 foram modeladas com 3 divisões. Na base de cada 

alça também foram atribuídas divisões glicina (representadas na cor vermelho). Cada divisão, 

contendo um par de aminoácidos, possuem 20x20 combinações possíveis (correspondentes 

aos 20 aminoácidos), totalizando 400 mutações cada. Em sequência o epítopo alvo, no qual se 

deseja modelar o anticorpo específico, é posicionado por cálculos de docking molecular. A 

estrutura inicial da FIG. 1x2A foi o ponto de partida para ser utilizada como input padrão do 

protocolo desenvolvido. O epítopo alvo, no qual se deseja modelar o anticorpo específico, é 

posicionado por cálculos de docking molecular (FIG. 10B). 
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Figura 10 – (A) Estrutura inicial da porção Fab da IgG, destacando as alças mutadas. Na cor azul são 

representadas as divisões das alças, cada divisão contendo 2 aminoácidos a serem 

mutados. São possíveis 400 mutações em cada divisão das alças (em azul). Na cor 

vermelho, são representados os aminoácidos glicina, inseridos por mutações pré-

estabelecidas. (B) Complexo inicial com epítopo alvo nposicionado por cálculos de 

docking molecular. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A primeira modelagem consiste na formação da melhor região de ligação com o 

epítopo, segundo ∆G de ligação, sendo modelada uma a uma cada alça, como descrito nos 

passos seguintes: 

Passo 1) Executar cálculos de docking e obter o melhor complexo ligando o epítopo. 

Passo 2) Mutar as 400 combinações para cada uma das alças, gerando 7200 novas estruturas 

(complexos). 

Passo 3) Executar 500 ps de cálculos de DM para cada uma das 7200 estruturas e obter o 

melhor complexo, analisando o menor valor da energia de ligação ∆G. 

 A segunda modelagem tem o objetivo de formar o melhor complexo antígeno-

anticorpo segundo ∆G de ligação. Para isso é necessário a nova divisão dos resíduos que 

compõem as alças de interação. A nova estrutura dividida de acordo com o comprimento e 

número de resíduos escolhidos, contendo um par de aminoácidos cada. As alças L1, L2, L3, 

(A) (B) 
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H1, H2 e H3 foram divididas da mesma maneira, contendo 5, 4, 5, 4, 7 e 4 divisões 

respectivamente. Cada divisão, contendo um par de aminoácidos, possuem 20x20 

combinações possíveis (correspondentes aos 20 aminoácidos), totalizando 400 mutações cada, 

totalizando 11600 estruturas. Desta forma as alças foram modeladas uma a uma como descrito 

nos passos seguintes: 

Passo 4) Mutar as 400 combinações para cada uma das alças, gerando 11600 novas estruturas 

(complexos). 

Passo 5) Executar 500 ps de cálculos de DM para cada uma das 11600 estruturas e obter o 

melhor complexo, analisando o menor valor da energia de ligação ∆G. 

 A partir dos passos apresentados, espera-se que o modelo obtido leve à formação do 

melhor complexo, segundo ∆G de ligação. Após a obtenção do melhor complexo, deve-se 

executar cálculos de DM a fim de refinar o modelo e eliminar possíveis repulsões estéricas no 

sistema (3,4) e novamente calcular ∆G de ligação. Vale ressaltar que os passos descritos 

podem sem repetidos livremente, observando também a funcionalidade da estrutura, 

dependendo do estudo realizado. 

4.5.2MMC do anticorpo anti-Aquaporina-4 (anti-AQP4) 

Na ponta do AFM são funcionalizados os peptídeos da AQP4. Tal estrutura foi obtida 

a partir da modelagem e adequação do arquivo PDB ID: 3GD8 (124) para o estudo 

computacional do recobrimento da superfície da ponta. Na FIG. 11, a sequência peptídica 

candidata a epítopo-alvo do anti-AQP4 também é destacada, formada pela sequência 

GTEKPLPVDM, de suma importância no funcionamento do imunonanossensor. 

A AQP4 possui papel crucial nas simulações, pois contém os epítopos-alvo da anti-

AQP4 com conformação nativa. Os peptídeos localizados em sua grande maioria no meio 



51 

' 

extracelular, ou seja, no domínio externo da proteína AQP4 (124,140), têm maior chance de 

funcionar como um epítopo-alvo (FIG. 11) dos anticorpos anti-AQP4. Segundo testes em 

nosso grupo de pesquisa (resultados ainda não publicados, obtidos em parceria com a Prof. 

Dra. Doralina Guimarães Brum Souza), o epítopo formado pelos resíduos GTEKPLPVDM 

obteve maior afinidade com anticorpos anti-AQP4 encontrados no soro de pacientes com 

NMO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Modelagem molecular da proteína AQP4, destacando um possível epítopo-alvo do 

anticorpo anti-AQP4. 

Fonte: Modelagem a partir do Arquivo PDB 3GD8.(124) 

 

 

4.6 Simulações de DM e SMD 

A estrutura do complexo peptídeo da AQP4 e IgG anti-AQP4 foi tomada como ponto 

de partida para os cálculos de DM e SMD. O sistemainicial para asimulação por SMD foi 

obtido a partir da trajetória deum sistemaequilibrado numa simulação de DM contendo o 

complexo mencionado, realizada para o tempo de 10 nanossegundos, pela aplicação do 

seguinte protocolo: (i) nanossistemasolvatado numa caixa com modelos de água do tipo SPC 

(do inglês single point charge) (141) com íons sódio e cloreto sendo adicionados para atingir 

a neutralidade de cargas; (ii) minimização de energia do sistema utilizando 10.000 passos do 

algoritmo steepestdecent(104); (iii) equilibração do sistema por meio de uma simulação de 

DM de 100 picossegundo com termalização gradativa de 0 a 310 K; (iv) simulação por DM 

de 10 nanossegundos, realizada em um ensemble isotérmico-isobárico (NPT) utilizando o 

algoritmo leapfrog(142) com um tempo de integração de 1femtosegundo; (v) controle de 
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temperatura em 310 K e pressão em 1 bar por intermédio do acoplamento do sistema ao 

termostato de Berendsen(143) e ao barostato de Berendsen(143); (vi) aplicação do algoritmo 

LINCS (144)para fixaros movimentos vibracionais do sistema; (vii) aplicação do raio de corte 

de 1,4 nm(4,14) para a caracterização das interações curto alcance de van der Waals e 

eletrostáticas; (viii) tratamento das contribuições eletrostáticas de longo alcance via campo de 

reação generalizada (145), com uma constante dielétrica  = 66. Todas as simulações foram 

realizadas utilizando os campos de força OPLS-AA e o programa GROMACS 4.5.4. 

 Os cálculos envolvendo a abordagem de SMD foram obtidos em parceria com a aluna 

de doutorado Jéssica Cristiane Magalhães Ierich (Processo FAPESP 2014/12082-4). As 

simulações foram realizadas para o sistema modelado considerando a porção variável do 

anticorpo (Fv) e o peptídeo imunogênico da AQP4. Os cálculos computacionais foram 

conduzidos no programa NAMD 2.12 (146) em campo de força CHARMM36 (147). O 

complexo Fv-peptídeo obtido foi inserido na caixa de simulação contendo moléculas de água 

TIP3P (148), com neutralização de cargas do meio pela adição de 11 contra-íons Cl- 

utilizando o programa Visual Molecular Dynamics – VMD (134). Após a preparação do 

sistema de simulação, este foi minimizado em ensemble NVT considerando: (i) 2fs de 

intervalo de tempo; (ii) 1,2 nm de distância de corte para cálculo das interações de curto 

alcance; e (ii) o formalismo de particle-meshEwald (PME) (149) para tratamento das 

contribuições eletrostáticas de longo alcance. O sistema minimizado teve sua temperatura 

gradativamente aumentada para 310 K em ensemble NPT com controle de pressão (1 bar) e 

temperatura (intervalos de adição de 62 K até atingir 310 K) pela aplicação do pistão e 

termostato de Langevin.(150)O trabalho mecânico realizado durante o processo de 

desacoplamento foi obtido integrando-se a força exercida sobre o sistema ao longo da 

coordenada z utilizada para definira via de extração do peptídeo da AQP4. A descrição básica 

deum nanossistemautilizado neste estudo é dada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Descrição dos sistemas simulados 

Nanossistema 
n

o
 de átomos de 

soluto 

n
o
 de 

íons 

n
o
 de moléculas de 

solvente 

n
o
 de resíduos de 

aminoácidos 

Força Iônica 

(mol/L) 

Peptídeo  182 6 1422 11 0,1 

IgG parte Fab 

e peptídeo 
6432 119 29683 440 

0,1 

Fonte: Nanossistemas modelados a partir dos Arquivos PDB: 3GD8 (124), 1IGY (125), 2R0Z (126), 

1KC5 (127) e 3BKY (128). 

4.7 A distribuição gama na interpretação dos experimentos 

A distribuição gama é uma família de distribuições contínuas de probabilidade que são 

dependentes de dois parâmetros.(151) É uma das mais gerais distribuições, pois diversas 

outras são casos particulares dela, como a exponencial e a qui-quadrado. Tem aplicações 

meteorológicas e na análise de tempo de vida de produtos.(152) A distribuição gama já é 

utilizada na interpretação dos experimentos, como os de AFM, pela natureza estatística de alta 

dispersão dos dados.(153–156) Além da distribuição gama, outras foram testadas sem ter sido 

obtida a mesma representabilidade, como a Normal, Log-normal, F de Snedecor, Cauch, 

Gumbel, Beta, Exponencial, Weibull, Rayleigh, Rice, entre outras. 

A Função Distribuição (f) e a Densidade de Probabilidade (F) são dadas nas Equações 7 

e 8 respectivamente: 

 

          (7) 

          (8) 

sendo que a Função Distribuição tem o aspecto geral mostrado na FIG. 12, 

Dependente dos parâmetros α e β. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_probabilidade
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Figura12 – Curvas características da distribuição gama, dependentes dos parâmetros α e β. 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Recobrimento das nanossuperfícies (nanobiossensor desenvolvido) 

5.1.1MMC da Funcionalização da ponta do AFM 

A nanossuperfície da ponta do AFM, representada na cor marrom na FIG. 13, foi 

modelada computacionalmente e funcionalizada com os peptídeos sintetizados 

GTEKPLPVDM representados na cor verde. As moléculas de APTES foram ligadas de forma 

covalente pelos grupos -COOH dos aminoácidos serina terminais dos peptídeos sintetizados, 

conforme discutido nos parágrafos anteriores. Desta forma, foi obtida uma representação 

computacional da ponta de AFM funcionalizada com peptídeos da AQP4, conforme 

evidenciado na FIGURA 13, sugerindo uma possível configuração para o recobrimento da 

ponta do AFM. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Ponta de AFM (em marrom) funcionalizada com APTES (em ciano) e peptídeos da AQP4 

(em verde). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.1.2 MMC da nanossuperfície do substrato (mica) 

O protocolo utilizado para a funcionalização das nanossuperfícies pode afetar o 

funcionamento do nanoimunossensor, podendo comprometer em 50% ou 100% as regiões de 
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interação da IgG com o antígeno (157) e proporcionando a detecção de forças interferentes 

não específicas do sistema. Para subsidiar a metodologia de funcionalização descrita, e a 

imobilização orientada das moléculas de IgG nas nanossuperfícies, foram realizadas medidas 

de curvas de força utilizando a imobilização não orientada e orientada das IgGs no 

substrato.(158) Neste contexto, a análise da rugosidade das superfícies é ums maneira de 

caracterizar a homogeneidade da funcionalização, devido à irregularidade topográfica da 

amostra.(159) A imobilização orientada das IgG apresenta uma superfície uniforme e 

consequentemente mais homogênea topograficamente.(159) Sendo assim a MMC das 

nanossuperfícies foi realizada de forma orientada utilizando a proteína A. 

Para a funcionalização do substrato foi necessário fazer uma estimativa da área 

ocupada pela proteína A íntegra e de como as moléculas da mesma se distribuem e se ligam 

na região Fc (constante) da IgG. A Fig. 14 mostra a MMC da IgGanti-fenobarbital interagindo 

com fragmentos da proteína A (representados na cor verde), de acordo com Deis et. al. 

2015.(160) Tendo em vista a indisponibilidade de dados na literatura a respeito da estrutura 

cristalográfica íntegra da referida proteína, houve a necessidade de predizer um modelo para a 

proteína A íntegra com base em dados provenientes da literatura e de bancos de dados 

específicos.(160) De acordo com Erickson (161), é possível estimar o volume de proteínas 

globulares tendo como ponto de partida sua respectiva massa molecular. Sendo a massa 

molecular da proteína A íntegra equivalente a 42 kDa, o volume estimado pode ser 

aproximado em 50,9 nm
3
.(161) Dado o volume estimado e sabendo que uma proteína A 

íntegra imobilizada em superfície pode se ligar a, no máximo, duas moléculas de IgG(160), 

uma possível estrutura para as proteínas ligadas à região Fc da IgG pode ser construída 

conforme representado na Fig. 14, na cor verde. 
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Figura 14 – MMC da IgG tipo 1. As cadeias leves estão representadas na cor púrpura e as cadeias 

pesadas, na cor rosa. Em verde estão os monômeros de proteínas A. (A) Interação entre 

monômeros de proteína A e IgG segundo dados cristalográficos. (B) Interação entre 

moléculas de proteína A íntegras e IgG segundo MMC. 

Fonte: Modelagem realizada a partir do Arquivo PDB 1IGY (125); 4ZNC (160) ; 4WWI.(160) 

 

 

As moléculas de IgG tipo 1 foram imobilizadas de maneira orientada na 

nanossuperfície modelada (FIG. 15). Considerando que a funcionalização do substrato é 

idêntica àquela realizada na ponta do AFM, as moléculas de APTES foram ligadas de forma 

covalente nos grupos -COOH presentes na nanossuperfície das proteínas A (162–165), 

auxiliando, assim, na construção do substrato a ser detectado, conforme representado na 

Figura 15. 
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Figura 15 – Nanossuperfície de mica (em marrom) funcionalizada com IgGs tipo 1 (em rosa e 

púrpura). Em verde estão os monômeros de proteínas A, utilizados para orientar a 

imobilização das IgGs. 

Fonte: Modelagem realizada a partir dos arquivos PDB 1IGY (125); 4ZNC (160);4WWI.(160) 

 

 

Desta forma, a imobilização das IgGs de forma orientada também foi caracterizada 

experimentalmente, mantendo as regiões variáveis e disponíveis para interações com os 

epítopos.(165) 

5.1.3 Análise experimental das nanossuperfícies funcionalizadas 

As medidas experimentais descritas neste item foram realizadas pela B. Sc. Ariana 

de Souza Moraes (Projeto FAPESP nº 2015/05283-6). A análise experimental da imobilização 

orientada e não orientada dasIgGs foi realizada com o anticorpoanti-atrazina.A imobilização 

orientada mostrou-se mais homogênea do que a imobilização não orientada, quando 

comparadas suas médias e os desvios das medidas (Fig. 16). 
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Figura 16 – Homogeneidade da imobilização orientada e não orientada. A imobilização orientada 

(vermelho) apresentou valores de rugosidade menores, ou seja, apresentou a superfície 

mais homogênea do que a imobilização não orientada (ciano escuro).Valores de 

rugosidade da imobilização aleatória: mica limpa, (0,23 ± 0,01)nm; mica com APTES, 

(0,24 ± 0,01)nm; mica com APTES e glutaraldeído, (0,25 ± 0,01)nm; IgG imobilizada, 

(0,43 ± 0,01)nm. Imobilização orientada: mica limpa, (0,24 ± 0,01)nm; com APTES, 

(0,24 ± 0,01)nm; proteína A, (0,13 ± 0,01) nm; IgG, (0,26 ± 0,01) nm. 

Fonte: Elaborada pela Srta. Ariana de Souza Moraes (Projeto FAPESP nº 2015/05283-6). 

 

 

Na imobilização não orientada a superfície permaneceu com a rugosidade inicial, em 

torno de (0,25 ± 0,01) nm, até a etapa de funcionalização comglutaraldeído. Na imobilização 

da IgG, a rugosidade aumentou para (0,43 ± 0,01)nm.Na imobilização orientada, a rugosidade 

inicial da superfície diminuiu para (0,13 ± 0,01)nm evidenciando uma superfície de proteínas 

A sem sítios remanescentes de APTES; após a imobilização da IgG, a rugosidade apresentou 

(0,27 ± 0,02)nm, tornando-se mais homogênea do que a imobilização aleatória. 

  



60 

5.2 Modelagem da estrutura de anticorpos por MMC (Protocolo desenvolvido) 

5.2.1 A importância dos modelos preliminares 

 Os primeiros modelos desenvolvidos, baseados em cálculos de docking molecular, 

tiveram como ponto de partida a idéia de engenharia molecular (33–35,39-41) e a ausência na 

literatura de programas computacionais que fossem capazes de fazer a previsão da estrutura 

de anticorpos partindo apenas da estrutura de epítopos de interesse.(42–46,166)Neste 

contexto, a execução do protocolo de dockingpermitiu a obtenção de uma estrutura prévia da 

IgG anti-AQP4, mostrada no APÊNDICE A. 

5.2.2 Estudo e validação do protocolo final desenvolvido 

Com base nos resultados dos modelos preliminares, o protocolo final desenvolvido, 

descrito no item 4.4.2, funciona de modo a modelar a estrutura da IgG inicial para modelar a 

estrutura específica do anticorpo, partindo apenas do input da sequência previamente 

fornecida de aminoácidos que compõe o epítopo. Sua estrutura genérica foi sintetizada in 

silico a partir da sequência antigênica fornecida. Após o fornecimento das sequências 

antigênica (FIG 17) foram realizadas as síntese e tais estruturas foram submetidas a 2 ns de 

DM. Os epítopo, nos quais se deseja modelar o anticorpo específico, foram posicionados nas 

estruturas genéricas de cada IGg por cálculos de docking molecular. 
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Figura 17 – Estrutura dos peptídeos AKFRHD, HQLDPAFG eEPANPSEKNSPSTQYC sintetizados 

in silico e representados em bastões (esquerda) e new cartoon (direita). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Após a execução dos cálculos de docking foi aplicado, a cada estrutura, o protocolo 

descrito no item 4.4.2.Para a reprodução do modelo, o protocolo foi aplicado três para a 

estrutura AKFRHD da FIG. 17.Foramcomparadas com suas respectivas estruturas e energias 

de ligação com a estrutura cristalográfica real, para qualforam realizadas as previsões 

mostradas nos Resultados 1, 2 e 3. Nota-se que as energias dos complexos previstos se 

assemelham à energia de ligação do cristal e outras energias descritas na literatura.(166) 

  

Peptídeo AKFRHD Peptídeo HQLDPAFG Peptídeo EPANPSEKNSPSTQYC 
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Resultado 1 

Antígeno 

AKFRHD semelhança 64% e 75% com cristal 2r0z; energia do complexo -68,5 kJ/mol 

Cadeia leve 
DVLMTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSIRPYRKWYWGPWYLQKPGQSPKLLARHKRVPVSGVPDRFSGSGSGTDFTLKI

SRVEAEDLGVYYCVAQWWDAGAVGAGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQN

GVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC 

Cadeia pesada 
QVTLKESGPGILKPSQTLSLTCSLSGFSLRTKGLGVGWDRQPSGKGLEWLVAWDAKRTYIRSEKLKSQLTISKDTSRNQ

VFLKITSVDTADTATYYCVRFRVDQRAYWVFAYWGQGTLVTVSAAKTTAPSVYPLAPVSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSG

SLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPR 

 

Resultado 2 

Antígeno 

AKFRHD semelhança 38% e 64% com cristal 2r0z; energia do complexo -46,2 kJ/mol 

Cadeia leve 
DVLMTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSIHDFCPPSWADWYLQKPGQSPKLLWPXGGTYDSGVPDRFSGSGSGTDFTLKIS

RVEAEDLGVYYCAYDGCKKLWSGAGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNG

VLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC 

Cadeia pesada 
QVTLKESGPGILKPSQTLSLTCSLSGFSLRTRSKNVTGGRQPSGKGLEWLGTIKDDFGTDERGSLKSQLTISKDTSRNQVF

LKITSVDTADTATYYCVRAYYELSGSTCFAYWGQGTLVTVSAAKTTAPSVYPLAPVSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSLSS

GVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPR 

 

Resultado 3 

Antígeno 

AKFRHD semelhança 62% e 37% com cristal 2r0z; energia do complexo -38,7 kJ/mol 

Cadeia leve 
DVLMTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSINSSTGWHQIRWYLQKPGQSPKLLKDFYCWLESGVPDRFSGSGSGTDFTLKISR

VEAEDLGVYYCTGSWGSTKSGGAGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVL

NSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC 

Cadeia pesada 
QVTLKESGPGILKPSQTLSLTCSLSGFSLRTKDGDTGYTRQPSGKGLEWLCCGDEKENGAPTTELKSQLTISKDTSRNQV

FLKITSVDTADTATYYCVRGTPQQYTSWTFAYWGQGTLVTVSAAKTTAPSVYPLAPVSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSL

SSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPR 

 

Cristalografia 2r0z 

Cadeia leve 

DVLMTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSIVHSNGNTYLEWYLQKPGQSPKLLIYKVSNRFSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRV

EAEDLGVYYCFQGSHVPLTFGAGTKLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLN

SWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC 
 

 

Cadeia pesada 

QVTLKESGPGILKPSQTLSLTCSFSGFSLSTSGMGVGWIRQPSGKGLEWLAHIWWDDDRSYNPSLKSQLTISKDTSRNQV

FLRITSVDTADTATYYCVRRAHTTVLGDWFAYWGQGTLVTVSAAKTTAPSVYPLAPVCGDTTGSSVTLGCLVKGYFPEPVTL

TWNSGSLSSGVHTFPALLQSDLYTLSSSSTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPR 
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 A média da reprodução dos três protocolos é descrita na FIG. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Estrutura prevista do complexo antígeno anticorpo com epítopos AKFRHD. Apresentando 

(55 ± 14) % e (55 ± 14) % de identidade nas cadeias leve e pesada, respectivamente, comparada com a 

estrutura cristalográfica real, que possui ∆G calculado -48,7 kJ/mol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Da mesma forma a estrutura o protocolo foi reproduzido três vezes para as estruturas 

HQLDPAFG e EPANPSEKNSPSTQYC, com suas respectivas estruturas e energias de ligação 

comparadas com as estruturas cristalográficas: 

Resultado 1 

Antígeno 

HQLDPAFG semelhança 65% e 61% com cristal 1kc5; energia do complexo -36,7 kJ/mol 

Cadeia leve 
DIVLTQSPKSMSMSVGEKVTLSCKASENVIVYNWRYRRRPEQPPALLIYGASGRYPVRPFRFTGSGSATDFTLTISSVQAED

LADYHCGQSYSKKRTFKGKTGLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVANSWT

AQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPVVKSFNRNEC 

 

Cadeia pesada 
QVKLQQSGPGLVKPSQSLSLTCTVTGYSITSTDARKWRVQFPGNKLEWMARIFANSGFTKKPYRKSRISITRDTSKNQFF

LQLNSVTTEDTAIYYCARGQRTKDWXTGTTLTVSAAATTPPSVYPLAPGSATAAASMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGALS

SGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSPWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRD 

 

Resultado 2 

Antígeno 

HQLDPAFG semelhança 28% e 51% com cristal 1kc5; energia do complexo -20,7 kJ/mol 

Cadeia leve 

DIVLTQSPKSMSMSVGEVVTLSCKASENVNKKSNMARYWPEQPPALLIYGASGQRHEKAFRFTGSGSATDFTLTISSVQA

EDLADYXCGQSYSRKRGVKGRQGLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVANS

WTAQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERXNSYTCEATXKTSTSPVVKSFNRNEC 

Cadeia pesada 
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QVKLQQSGPGLVKPSQSLSLTCTVTGYSITSERGAWYRRQFPGNKLEWMAMIYPGYRTYFHRRYKSRISITRDTSKNQF

FLQLNSVTTEDTAIYYCARGQRSDHWHTGTTLTVSAAATTPPSVYPLAPGSATAAASMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGAL

SSGVXTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSPWPSETVTCNVAXPASSTKVDKKIVPRD 

 

Resultado 3 

Antígeno 

HQLDPAFG semelhança 28% e 63% com cristal 1kc5; energia do complexo -24,6 kJ/mol 

Cadeia leve 

DIVLTQSPKSMSMSVGEVVTLSCKASENVNKKSNMAQYWPEQPPALLIYGASGQRHEPAFRFTGSGSATDFTLTISSVQA

EDLADYXCGQSYSRKTGVKGRQGLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVANS

WTAQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERXNSYTCEATXKTSTSPVVKSFNRNEC 

Cadeia pesada 
QVKLQQSGPGLVKPSQSLSLTCTVTGYSITSERAKHWRRQFPGNKLEWMAMKYYSYRTYFHRRYKSRISITRDTSKNQ

FFLQLNSVTTEDTAIYYCARGGTSRHWHTGTTLTVSAAATTPPSVYPLAPGSATAAASMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGA

LSSGVXTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSPWPSETVTCNVAXPASSTKVDKKIVPRD 

 

Cristalografia 1kc5 

Cadeia leve 

DIVLTQSPKSMSMSVGEKVTLSCKASENVDTYVSWYQQRPEQPPALLIYGASNRYTGVPDRFTGSGSATDFTLTISSVQAE

DLADYHCGQSYSYPLTFGGGTKLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVANSW

TAQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPVVKSFNRNEC 

 

Cadeia pesada 

QVKLQQSGPGLVKPSQSLSLTCTVTGYSITSDYAWNWIRQFPGNKLEWMAYISYSGSTTYNPSLKSRISITRDTSKNQFFL

QLNSVTTEDTAIYYCARGGTGFDYWGAGTTLTVSAAATTPPSVYPLAPGSATAAASMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGAL

SSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSPWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRD 

Resultado 1 

Antígeno 

EPANPSEKNSPSTQYC semelhança 25% e 81% com cristal 3bky; energia do complexo -

38,1 kJ/mol 

Cadeia leve 

QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVRYAEHYDQAPGSSSPKPWIYAPSNVAKGRRARFSGSGSGTSYSLTISRVEAED

AATYYCQQWSFNDPTVGAVTGLELKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVT

EQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKXKVYACEVTXQGLSSPVTKSFNRGEC 

Cadeia pesada 
QAYLQQSGAELVRPGASVKMSCKASGYTFTSRNVPWYKPTPRQGLEWIGAHMRGHGKTSWAKKWKGKATLTVDKS

SSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCARVVYLNNKRWYLDVWGTGTTVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPE

PVTVSWNSGALTSGVXTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNXKPSNTKVDKKVEPKSCD 

 

Resultado 2 

Antígeno 

EPANPSEKNSPSTQYC semelhança 64% e 78% com cristal 3bky; energia do complexo -

30,4 kJ/mol 

Cadeia leve 

QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVSYQRWREWKPGSSSPKPWIYAPSNGARRPQAFFSGSGSGTSYSLTISRVEAED

AATYYCQQWSFNGPTGAKGAAGELKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESV

TEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKXKVYACEVTXQGLSSPVTKSFNRGEC 
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Cadeia pesada 
QAYLQQSGAELVRPGASVKMSCKASGYTFTSNRMXWGTYTPRQGLEWIGAFYGKYGGSWSYQFRKGKATLTVDKSS

STAYMQLSSLTSEDSAVYFCARVGYEANYDWYGDVWGTGTTVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEP

VTVSWNSGALTSGVXTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNXKPSNTKVDKKVEPKSCD 

 

Resultado 3 

Antígeno 

EPANPSEKNSPSTQYC semelhança 70% e 71% com cristal 3bky; energia do complexo -

29,4 kJ/mol 

Cadeia leve 

QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVIWNDWNKYQGGSSPKPWIYAPSNGNXYKXIFFSGSGSGTSYSLTISRVEAEDA

ATYYCQQWSFNWKSGAKGGSGELKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVT

EQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC 

Cadeia pesada 
QAYLQQSGAELVRPGASVKMSCKASGYTFTSRGYGWQIVTPRQGLEWIGAYRVVQRPKFSRXRSKGKATLTVDKSSST

AYMQLSSLTSEDSAVYFCARVGDELPRSDEGDVWGTGTTVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTV

SWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCD 

 

Cristalografia 3bky 

Cadeia leve 

QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVSYMHWYQQKPGSSPKPWIYAPSNLASGVPARFSGSGSGTSYSLTISRVEAEDA

ATYYCQQWSFNPPTFGAGTKLELKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTE

QDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC 

 

Cadeia pesada 

QAYLQQSGAELVRPGASVKMSCKASGYTFTSYNLHWVYQTPRQGLEWIGAIYPGNGDTSYNQKFKGKATLT

VDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCARVVYYSNSYWYFDVWGTGTTVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKD

YFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCD 

  

 As médias das reproduções dos três protocolos para a previsão das duas estruturas 

HQLDPAFG e EPANPSEKNSPSTQYC, são descritas nas FIG. 19 e FIG. 20. 
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Figura 19 – Estrutura prevista do complexo antígeno anticorpo com epítoposHQLDPAFG. 

Apresentando (40 ± 21) % e (58 ± 6) % de identidade nas cadeias leve e pesada, 

respectivamente, comparada com a estrutura cristalográfica real, que possui ∆G 

calculado -20,4kJ/mol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Estrutura prevista do complexo antígeno anticorpo com epítopos 

EPANPSEKNSPSTQYC. Apresentando (53 ± 24) % e (77 ± 5) % de identidade 

nas cadeias leve e pesada, respectivamente, comparada com a estrutura 

cristalográfica real, que possui ∆G calculado -44,4kJ/mol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resíduos de cada alça foram discriminados de acordo com a sequência prevista pela 

metodologia e confrontada com os resultados cristalográficos, sendo as alças de interação 

modeladas destacadas em negrito. Embora alguns resíduos não sejam os mesmos da previsão, 

suas propriedades físico-químicas, semelhança nas cadeias (de acordo com o servidor PIGS 

(39)) e funcionalidade demonstrada posteriormenteno item 5.3 validam o modelo. Cada 

sequência do anticorpo possui uma média de (48 ± 18) % e (65 ± 14) %de identidade nas 

cadeias leve e pesada, respectivamente, com as estruturas 2r0z, 1kc5 e 3bkya qual o protocolo 

previu, de acordo com o servidor PIGS.(39)Vale destacar que o modelo desenvolvido e 
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testado foi criado a partir de estruturas de anticorpos presentes no SNC abrindo assim uma 

gama especial de possibilidades para aplicações e estudo de doenças do SNC em geral. 

5.2.2 Aplicação do protocolo e a obtençãodoanticorpo anti-AQP4 

Com a finalidade de obter comparações futuras para diferentes processos de 

funcionalização, a sequência do peptídeo alvo foi modelada de duas maneiras: (a) utilizando o 

peptídeo retirado da estrutura nativa da AQP4, da qual a conformação descrita na 

cristalográfica estava preservada, denominado peptídeo da AQP4; e (b) utilizando o peptídeo 

linear modelado (síntese in silico), referido como peptídeo linear (FIG. 21), o qual representa 

o peptídeo sintetizado experimentalmente empregado nos estudos de AFM. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – MMC dos epítopos da proteína AQP4. Peptídeo linear sintetizado in silico.  

Fonte: Modelagem a partir do Arquivo PDB 3GD8.(124) 

 

 

Este estudo fornece a base para as simulações de SMD em diferentes frentes, tanto 

para obtenção da força de adesão teórica entre a ponta e o substrato funcionalizado com 
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peptídeos com estrutura nativa e preservada, quanto para peptídeos sintetizados 

experimentalmente e disponíveis comercialmente. 

O protocolo desenvolvido foi agora aplicado na previsão da estrutura e das 

propriedades do anticorpo anti-AQP4. A estrutura prevista mostrada na FIG. 22A indica a 

formação do complexo antígeno (sequência GTEKPLPVDM), representado na cor verde, 

anticorpo anti-AQP4 representado na cor branca.Para estabilização do complexo e da 

estrutura foram realizados cálculos de DM por 16 nm e analizada sua estabilidade no RMSD 

da FIG 22C.(167) 

Cadeia leve 
DVLMTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSIRRRKIRYFNEWYLQKPGQSPKLLAVPIIGAVSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDLG

VYYCAVFKKQAVAVGAGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSK
DSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNE 

Cadeia pesada 
QVTLKESGPGILKPSQTLSLTCSLSGFSLRTREPDPWKERQPSGKGLEWLKMCKSQPRWDTWRILKSQLTISKDTSRNQVFLKITSV

DTADTATYYCVRDFMPEDMDAVFAYWGQGTLVTVSAAKTTAPSVYPLAPVSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSLSSGVHTFPA

VLQSDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPR 

Antígeno 
GTEKPLPVDM 

A FIG. 22B destaca o potencial eletrostático das estruturas, destacando prevalência de 

cargas positivas na região ativa das alças de interação, resultado que acompanha o caráter 

elétrico predominantemente negativo do epítopo. 
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Figura 22 – (A) Estrutura prevista do complexo antígeno anticorpo anti-AQP4. (B) Potencial 

eletrostático do epítopo GTEKPLPVDM e do anticorpo anti-AQP4. (C) RMSD do 

complexo formado. 

Nota: kB é a constante de Boltzmann, T a temperatura e e a carga elementar. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 A estrutura 3D do anticorpo anti-AQP4 obtida abre possibilidades para as inúmeras 

ferramentes de MMC, como cálculos de homologia, novos cálculos de docking, DM, SMD, 

simulações de Monte Carlo, entre outras(168). A partir da estrutura do anticorpo, estudos 

como a intereção com outros epítopos e sequências antigênicas podem ser realizados, além de 

novos estudos do mecanismo de ação da NMO e outras doenças desmielinizantes. 
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5.3 O nanoimunossensor desenvolvido para detectar o biomarcador da NMO 

5.3.1 Cálculos de SMD 

Dispondo da estrutura do complexo antígeno anticorpo anti-AQP4, foi possível 

realizar as simulações de SMD em parceria com a aluna de doutorado Jéssica Cristiane 

Magalhães Ierich (Processo FAPESP 2014/12082-4). Tal simulação ocorreu em um tempo 

total de 3ns. Neste contexto, o átomo Cα dos resíduos ALA123 (cadeia leve) e ARG113 

(cadeia pesada) foram considerados fixos na estrutura do anticorpo. A força externa foi 

aplicada no átomo Cα do resíduo MET10 do peptídeo imunogênico da AQP4 (FIG. 23). A 

simulação foi realizada usando uma constante de mola (k) de 0,2 kcal (mol Å
2
)
-1

 em uma 

velocidade constante de 0,00005 Å timestep
-1

 (0,025 Å ps
-1

). O valor de k foiescolhido 

visando aproximar as simulações computacionais dos experimentos de AFM conduzidos pela 

aluna Ariana de Souza Moraes (Processo FAPESP 2015/05283-6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Modelo esquemático da aplicação de uma força externa para remoção do peptídeo 

imunogênico do complexo da porção Fv do anticorpo específico por SMD. 

Fonte: Elaborada pela aluna de doutorado Jéssica Cristiane Magalhães Ierich (Processo FAPESP 

2014/12082-4). 
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 Após a realização da simulação descrita, a dinâmica de desligamento do peptídeo do 

complexo com o anticorpo, foi possível obter a força de interação ilustrada na FIG. 24. Na 

situação a força de desprendimento foi 224 pN. Desta forma, valores similares de força foram 

observados nos resultados experimentais do item 5.3.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 –  Curva de força de SMD obtida para a interação peptídeo imunogênico da AQP4 e 

anticorpo modelado, com força de desprendimento foi 224 pN. 

Fonte: Elaborada pela aluna de doutorado Jéssica Cristiane Magalhães Ierich (Processo FAPESP 

2014/12082-4). 

 

 Desta forma o nanoimunossensor foi desenvolvido teoricamente e a metodologia de 

comparação,entre resultados teóricos e experimentais,está de acordo com importantes 

trabalhos realizados recentemente.(4,11-12,158,169-170) 

5.3.2 Comprovação experimental do nanoimunossensor para NMO 

 As medidas experimentais descritas neste item foram realizadas pela aluna de 

doutorado Ariana de Souza Moraes (Projeto FAPESP nº 2015/05283-6). Para a interpretação 

e tratamento dos dados experimentais foi utulizada a distribuição gama, tomando como 

principal parâmetro de comparação a moda (medida mais frequente)dos valores medidos. Os 

soros pacientes NMO positivos foram obtidos pela Profª Dra. Doralina G. Brum Souza. Foi 

utilizado como elemento sensor o peptídeo específico GTEKPLPVDM com o intuito de testar a 

especificidade na detecção do biomarcador da NMO (anti-AQP4). Tal peptídeofoi sintetizado 
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no laboratório de Química dos Peptídeos, pela Profª Dra. Maria Teresa Machini, do 

Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP). 

   Os ensaios constataram uma média de força de despreendimento de (296 ± 106) pN, 

como mostrado na FIG. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura25 – Moda dos valores de força de adesão para o soro purificado de pacientes soro positivos 

para anti-AQP4. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Desta forma, a seqüência peptídica GTEKPLPVDM utilizada nos experimentos se 

mostrou eficiente na detecção do anticorpo anti-AQP4. Para uma ponta com raio nominal 

7nm (utilizada nos experimentos) e de acordo com as dimensões calculadas no item 5.1.2, 

espera-se que a interação entre a ponta funcionalizada e a amostra seja entre uma ou duas 
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porções Fab do anticorpo, ou seja, a força de adesão entre a ponta e a amostra encontrada 

experimentalmente está de acordo com o resultado teórico de 224 pN de força de 

despreendimento para uma porção Fab. 
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6 CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 

Atendendo aos objetivos propostos, foi elaborado um protocolo computacional 

baseado em técnicas de MMC, para modelar as nanossuperfícies de interação envolvidas nos 

experimentos de AFM, pontas e substratos recobertos. Para as moléculas de antígenos e 

anticorpos foi desenvolvido de um protocolo inovador para modelar a estrutura de anticorpos, 

tendo como ponto de partida apenas estrutura do antígeno. O protocolo consistiu em utilizar a 

mutagênese computacional dos resíduos da região Fab da estrutura de IgG genérica, a fim de 

se obter o modelo mais fidedigno quando comparado aos resultados experimentais, com base 

na energia de ligação mais favorável e dinâmica estrutural dos complexos formados. Tal 

modelo foi resultado de vários outros modelos iniciais que mostraram pontos fundamentais na 

construção da nova metodologia. A inovadora metodologia desenvolvida neste trabalho foi 

capaz de prever com (48 ± 18) % e (65 ± 14) % de identidadedas cadeias leve e pesada, 

respectivamente, da estruturas dos anticorpos reais presentes na literatura. A metodologia foi 

aplicada no recobrimento das nanossuperfícies por anticorpos e na previsão de estruturas 

ainda não descritas da NMO, como o anticorpo anti-AQP4, tendo grande importância no 

direcionamento dos resultados experimentais e envolvendo o biomarcadoranti-AQP4. 

Experimentalmente, foram realizadas medidas de AFM, com imobilização orientada 

das IgGs provenientes de soros de pacientes soropositivos para NMO e soropositivos e 

soronegativos para a EM. Para o tratamento dos dados experimentais foi desenvolvido um 

modelo estatístico, baseado na distribuição gama, que difere os pacientes soropositivos e 

soronegativos para os biomarcadores relacionados à EM, bem como a especificidade dos 

peptídeos antigênicos da AQP4 que interagem com o biomarcador da doença. O modelo 

estatístico forneceu a comprovação do funcionamento do nanoimunossensor, fornecendo 

assim, um novo e mais preciso meio para detecção de biomarcadores e até mesmo diagnóstico 

de doenças desmielinizantes. Desta forma a interpretação e tratamento dos dados 
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experimentais feitos com a distribuição gama se provou o método mais eficiente. Espera-se 

que as curvas teóricas levantadas sejam aperfeiçoadas no futuro à medida que os 

experimentos forem sendo realizados com um número maior de pacientes e que estas se 

tornem um padrão para diagnóstico de desmielinização e auxilie no diagnóstico das doenças 

autoimunes como a EM e a NMO. 

Por fim, o uso das técnicas computacionais forneceu os modelos descritivos dos 

nanossistemas envolvendo doenças autoimunes e interações antígeno anticorpo, o que permite 

traçar as perspectivas futuras: 

i. Efetuar maior número de reproduções do protocolo desenvolvido de modelagem da 

estrutura de anticorpos e consequentemente o desenvolvimento de um programa 

computacional em linguagem específica; 

ii. Aplicação do protocolo no estudo de outras doenças desmielinizantes; 

iii. Correlacionar forças de adesão teóricas com resultados experimentais relacionados a 

outras doenças desmielinizantes. 
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APÊNDICE A 

Modelo preliminar da estrutura de anticorpos por cálculos de docking 

 Nesta etapa cálculos de docking molecular foram conduzidos utilizando a ideia de 

engenharia molecular (1–6) para o peptídeo da AQP4 como estrutura ligante acoplado às 

estruturas das IgGs modificadas, a fim de prever orientações conformacionais mais 

favoráveis, segundo ∆G de ligação. O princípio de modelagem da estrutura da anti-AQP4 

consistiu na mutação da estrutura da IgG antifenobarbital, disponível no PDB sob o código 

PDB ID: 1IGY (13), devido a ausência de  programas computacionais que fossem capazes de 

fazer a previsão da estrutura de anticorpos partindo apenas da estrutura de epítopos de 

interesse (7–12). A IgG descrita na estrutura 1IGY resolvida em sua totalidade consiste no 

subtipo 1, o mesmo utilizado experimentalmente para a anti-AQP4 (14). Neste contexto, a 

estrutura PDB 1IGY foi escolhida como ponto de partida para os cálculos de engenharia 

molecular baseados em docking molecular. Para que a estrutura da IgG subtipo 1 

antifenobarbital se torne a mais próxima possível da IgG anti-AQP4, foram realizadas 

inicialmente mutações nos 2 aminoácidos que mais interagem com o antígeno das alças L1, 

L2, L3 e H3 da FIG. A1. Estas alças foram inicialmente escolhidas devido ao tamanho do 

antígeno (10 aminoácidos), bem como a hipervariabilidade da alça H3 (7,15–17). 
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Figura A1 – Alças que foram mutadas inicialmente da IgG anti-fenobarbital, com o objetivo de obter 

uma estrutura mais próxima da anti-AQP4. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O protocolo foi definido para a realização da engenharia molecular das alças da IgG 

conforme etapas apresentadas na Tabela A1. 

Tabela A1 – Etapas de desenvolvimento do protocolo de engenharia molecular baseada em 

docking 

Etapas Objetivos Procedimentos 

1ª Determinar as possíveis combinações de aminoácidos 

que compõem as alças e gerar as estruturas a partir da 

substituição dos resíduos. 

MMC e mutação da região 

de ligação direcionada 

2ª Determinar as estruturas mais favoráveis para as alças 

de interação em relação à afinidade do complexo 

antígeno-anticorpo. 

cálculos de docking 

3ª Caracterizar por DM os melhores complexos 

selecionados e obter a estrutura mais adequada, ou 

seja, aquela que melhor reproduz a IgG anti-AQP4. 

Simulações de DM 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pela aplicação da primeira etapa do protocolo descrito na TABELA A1, para cada alça 

a ser mutada, deve-se considerar 20 aminoáciodos que podem ser arranjados inicialmente em 

duas posições-alvo das mutações (aminoácidos interagentes), o que resulta em 20x20 
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possibilidades de alocação de novos aminoácidos em substituição àqueles presentes na 

estrutura cristalográfica PDB 1IGY. Tratando cada possibilidade individualmente, tem-se 

20x20x4 = 1600 estruturas iniciais para os cálculos de docking molecular, sendo 20 

aminoácidos para cada uma das 2 posições-alvo nas 4 alças. Neste cenário, o passo seguinte, 

referente à segunda etapa do protocolo, consiste em executar os cálculos de docking 

molecular e analisar os complexos obtidos, a fim de selecionar as melhores estruturas, ou seja, 

aquelas com a menor energia livre de ligação do complexo antígeno-anticorpo. 

A configuração inicial e os aminoácidos a serem substituídos estão representados em 

diferentes cores na FIG. A2. Para cada aminoácido substituído, como exemplificado na FIG. 

A2, foi necessária uma nova etapa de minimização de energia do sistema, para permitir a 

eliminação de possíveis repulsões estéricas entre os átomos que possam interferir na 

simulação da estrutura do complexo antígeno-anticorpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2 – Mutação de um aminácido interagente da IgG, representado em (A) azul e em (B) 

vermelho, após a mutação. (C) Para cada mutação realizada, é necessária uma nova 

DM. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na terceira etapa do protocolo, as conformações antígeno-anticorpo descritas por 

docking molecular com valores de energia de ligação mais favoráveis foram simuladas 

computacionalmente por DM de forma a verificar a estabilidade estrutural em água e os 

valores de energia de interação que descrevem o complexo antígeno-anticorpo. 

A Tabela A2 mostra uma das 1600 configurações possíveis que estão sendo simuladas 

pelos cálculos de docking molecular. Esta pode ser considerada uma pré-estrutura da IgG anti-

AQP4. 

Tabela A2 – Configuração 1 dos aminoácidos mutados centrais da IgG tipo 1. 

Alça  Aminoácido 1 Aminoácido 2   

L1  31GLU 32LYS   
L2  50SER 51TYR   
L3  92TYR 93ARG   
H3  97CYS 98HIS   

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para esta configuração, foram selecionados os 6 melhores complexos de interação 

antígeno-anticorpo (segundo ranking de energia) gerados nos cálculos de docking (FIG. A3). 
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Figura A3 – Epítopo da AQP4 e IgG antifenobarbital mutada em complexos. A imagem apresenta os 6 

melhores resultados obtidos pelos cálculos de docking molecular para configuração 1 dos 

aminoácidos mutados das alças da IgG. ∆G = -4 kJ/mol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O modelo preliminar com docking mostrou o funcionamento e eficiência das mutações, 

o que serviu de base para o aperfeiçoamento das novas técnicas apresentadas e foi 

fundamental na execução da formação inicial do complexo antígeno-anticorpo do protoloco 

final, dada a eficiência de se realizar mutações pontuais em tais estruturas (18,19).  

 Para a elaboração do protocolo final e a modelagem completa das alças de ligação foi 

realizado um teste correspondente à modelagem das 400 combinações para a alça H3, 
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utilizando como input o epítopo AQP4. O intuito do teste inicial foi identificar o 

comportamento da alça H3 na formação do complexo, dado que sua hipervariabilidade e 

hiperflexibilidade possuem contribuição fundamental na modelagem de anticorpos (20). A 

simulação de DM foi executada por 4 ns aponta ainda instabilidade no sistema, de acordo com 

o RMSD mostrado na FIG. A4, com a energia de ligação ∆G do complexo flutuando entre -7 

kJ/mol e -10,5 kJ/mol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A4 – Flutuação conformacional e flutuação da energia de ligação ∆G do complexo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os cálculos inicias de SMD do complexo foram realizados com intuido de testar e tirar 

informações úteis da primeira estrutura gerada (para 1 divisão da alça H3) para auxiliar no 

refinamento final do modelo. A Fig. A5 mostra o cálculo de SMD realizado em um tempo de 
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2000 ps. Tempo que foi suficiente para que, levando-se em conta os parâmetros 

experimentais, ocorresse a reprodução computacional do desacoplamento do ligante, 

revertendo a formação do complexo e simulando o funcionamento do AFM. A força de 

adesão, nesta situação, engloba a média de várias curvas de SMD, realizadas em vetores F em 

diferentes direções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5 – SMD inicial do completo antígeno-anticorpo genérico. Peptídeo ligante sendo extraído da 

macromolécula, desfazendo o complexo. Dividindo o tempo total de simulação (2 ns) em 

quatro etapas iguais A, B, C e D. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

De acordo com a energia de ligação calculada para o complexo, a força de adesão 

encontra-se, inicialmente, em valores próximos a 1500 kJ/mol/nm (FIG. A6) e, após cerca de 

10 ps, diminui bruscamente para zero, sugerindo interação forte do antígeno com solvente. 
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Figura A6 –  Gráfico da SMD inicial do completo antígeno-anticorpo genérico. Mostra o gráfico da 

força calculada para reverter o complexo, até o tempo de 2000 ps. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 A partir dos dados apresentados, o modelo obtido levou à formação de um complexo 

com cavidade mais apropriada à interação. Na FIG. A7(A), o mapa de potencial eletrostático 

da superfície da parte Fab da IgG, mostra a região construída em sua maioria por resíduos 

carregados positivamente e neutros, adaptando-se às características da distribuição de cargas 

predominantemente neutro do epítopo FIG A7(B) (21).  
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Figura A7 – Potencial eletrostático da IgG genérica com alça H3 mutada. O epítopo é representado na 

cor verde. 

Nota: kB é a constante de Boltzmann, T a temperatura e e a carga elementar. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Apesar da formação do complexo ter apresentado bom resultado, estruturalmente 

(FIG. A7) e de acordo com a energia de ligação mostrada na FIG. A6, a estrutura não se 

mostrou estável na presença das moléculas de água, fazendo com que o complexo antígeno 

anticorpo seja desfeito, como mostrado nos cálculos de SMD, evidenciando a necessidade da 

modelagem completa das alças (20). 
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APÊNDICE B 

Distrubuição Gama Interpretação dos resultados experimentais 

relacionados à EM 

A interpretação dos experimentos de AFM pela distribuição gama também foi aplicada 

nos experimentos envolvendo a EM. Tais resultados experimentais foram obtidos pela Dra. 

Pâmela Soto Garcia (Projeto FAPESP nº 2014/21540-0) e consistiram em detectar o 

biomarcador que pode indicar desmielinização na EM. 

Tendo como elemento sensor o epítopo MOG92-106 foram levantadas as curvas controle 

apresentadas na FIG B1. Com base nos soros e nos LCRs dos pacientes (FIG. B1), e 

utilizando a distribuição gama, foi possível fazer o levantamento teórico das curvas padrão de 

comportamento para o que se espera de pacientes EM positivos (FIG. B2) e EM negativos 

(FIG. B3).  
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Figura B1 – Moda dos valores de força de adesão para as medidas controles para anti-MOG e curvas 

padrão teóricas levantadas a partir de todos os pacientes soro positivos e soro negativos 

para anti-MOG. 

Fonte: Elaborada em conjunto com a Dra. Pâmela Soto Garcia (Projeto FAPESP nº 2014/21540-0). 
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Figura B2 – Moda dos valores de força de adesão para os soros e LCRs purificados dos pacientes 

soropositivos para anti-MOG e EM. 

Fonte: Elaborada em conjunto com a Dra. Pâmela Soto Garcia (Projeto FAPESP nº 2014/21540-0). 
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Figura B3 – Moda dos valores de força de adesão para o soros e LCRs purificados dos pacientes 

soronegativos para anti-MOG e EM. 

Fonte: Elaborada em conjunto com a Dra. Pâmela Soto Garcia (Projeto FAPESP nº 2014/21540-0). 

O anticorpo anti-MOG foi detectado com eficiência nos LCRs dos pacientes EM 

positivos, tomando como base as medidas controle mostradas na FIG. 31. Houve também 

detecção, em menor quantidade, nos soros destes pacientes. Nos pacientes negativos para EM 

pode-se dizer que não houve detecção, tanto nos LCRs quanto nos soros, indicando que o 

anticorpo anti-MOG é um bom indicador de desmielinização. 
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ANEXO B 
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PALAVRAS-CHAVE: biomoléculas; estrutura tridimensional de proteínas; modelagem molecular 

computacional; difração de raios x; ressonância magnética nuclear; modelagem por homologia; 

dinâmica molecular; docking molecular; nanobiotecnologia; métodos híbridos de mecânica 

quântica/mecânica molecular, termodinâmica molecular. 

 

RESUMO: A Modelagem Molecular é uma importante ferramenta para o estudo e o 

desenvolvimento de novas nanobiotecnologias. É amplamente aplicada na descrição e caracterização 

de sistemas biológicos, auxiliando a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas 

com a saúde. O presente capítulo fornece ao leitor os princípios básicos, porém fundamentais, de 

simulação computacional e do uso do repositório de dados de biomoléculas online. Também, são 

apresentados os principais programas para manipulação e visualização de moléculas, além da teoria 

que fundamenta os principais métodos computacionais abordados. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Modelagem Molecular 

Dadas as propriedades físico-químicas da matéria e às leis da Física, é possível criar modelos 

que facilitem a compreensão e podem prever características intrínsecas de sistemas químicos e 

biológicos.1 Assim, a modelagem molecular éum tipo de estudo que envolve a aplicação de modelos 

teóricos específicos a determinadas propriedades do sistema de interesse. Por intermédio do uso dos 

conceitos de átomo e molécula é possível prever o comportamento de sistemas reais aplicados nas 

áreas de Biologia, Química, Farmácia e Ciência dos Materiais.2; 3Também é possível descrever as 

estruturas moleculares e suas propriedadesfísico-químicas e termodinâmicas utilizando a 

modelagem molecular.2; 4 

Com o uso de modelos teóricos na descrição das propriedades da matéria é possível a 

idealização do mundo real, porém, existem limitações no uso destes modelos. A modelagem 

molecular é uma ferramenta na qual é possível representar e manipular as formas estruturais de 

moléculas, propiciando o entendimento de reações químicas e fenômenos físicos, bem como o 

estabelecimento de relações entre a estrutura e as propriedades da matéria.1 Para cada sistema de 

interesse, é possível modelar algo representativo, com suas características de interesse e extrair 

informações relevantes do sistema real.Para cada situação de estudo há um determinado modelo, 

adequado somente àquela situação. Assim, para uma determinada propriedade da molécula, 
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adequa-se um determinado modelo que evidencie essa propriedade, podendo existir diversos 

modelos para uma mesma molécula e diversos tipos de representações para um mesmo modelo.  A 

ferramenta de simulação computacionaltambém visaa construção de modelos advindos das 

propriedades físicas do objeto de estudo e acabam por definir o nível do conhecimento da estrutura 

da matéria.3; 5; 6; 7 

1.2. Modelagem Molecular Computacional 

 Com o objetivo de entender e prever o comportamento de sistemas reais, a modelagem 

molecular engloba um número de ferramentas e métodos computacionais que são usados para 

descrever e prever estruturas moleculares, propriedades de reações, propriedades termodinâmicas, 

entre outras.1; 8Sendo assim, a modelagem molecular computacional  é aquelaque estuda as 

propriedades atomísticascom o uso da química computacional e de técnicas de visualização gráfica. 

Este é um ramo no qual se estuda sistemas químicos e biológicos mais complexos, com um número 

elevado de partículas, da ordem de 1023; podendo realizar cálculos específicos e criar modelos que 

seriam impossíveis de serem obtidos de outra maneira.9; 10 

Com o avanço dos recursos computacionais, tratando-se de software e hardware, a 

modelagem molecular computacional se desenvolveu de maneira surpreendente nas  últimas 

décadas. No passado, esta era restrita ao grupo de pesquisadores e cientistas responsáveis pelo 

desenvolvimento dos componentes desoftware utilizados. Nos dias atuais, diversos recursos e 

programasde modelagem estão disponíveis gratuitamente online, permitindo a comunidade 

científica explorar os dados físico-químicos das estruturas moleculares de sistemas de interesse.7 

Alguns dos principais componentes de software disponíveis gratuitamente serão tratados 

posteriormente neste capítulo. 

Cabe salientar que o campo da Química Computacional e da modelagem molecular 

computacional foi, de fato, reconhecido em 1998, acontecimento que acabou laureando John Pople 

e Walter Kohn com o prêmio Nobel em Química11 pelas contribuições à química quântica e mais 

recentemente, em 2013, com a premiação a Martin Karplus, Michael Levitt e Arieh Warshell pela 

contribuição ao desenvolvimento de novos métodos para modelagem de sistemas contendo muitos 

átomos.12 

2. TIPOS BÁSICOS DE REPRESENTAÇÃO 

 A descoberta do arranjo tetraédrico de carbono de compostos orgânicos em meados de 1874 

foi o marco inicial da modelagem molecular, deixando de lado outras estruturas imagináveis das 
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moléculas e da matéria que se diferenciavam umas das outras basicamente por seu tamanho.13 A 

estrutura de Lewis, ou diagrama estrutural de pontos, surgiu em 1916 e foi proposta por Gilbert 

Lewis. Esta é utilizada até hoje como a mais básica forma de modelagem, enfatizando a sequência de 

átomos e tipos de ligação presentes em uma estrutura química ou biológica.14; 15 

Com a proposta da estrutura de Lewis e a descoberta de arranjos geométricos estruturais de 

determinadas moléculas, a modelagem molecular começa a tomar forma e diferentes tipos de 

representação começam a surgir. Barton, aproximadamente 60 anos após Gilbert Lewis, formula o 

conceito de análise conformacional, o qual se refere a moléculas sendo representadas por arranjos 

atômicos com energias específicas dependendo de sua localização espacial.3; 4 Com a cristalografia 

por difração de raios X (XRD) moderna (segunda metade do Século XX) e outras técnicas de análise 

estrutural, foi possível uma melhor compreensão das estruturas tridimensionais das moléculas, 

chegando a padrões de ligação, ângulos e outras propriedades intrínsecas de cada molécula.16 

Todas essas informações sobre a estrutura das moléculas levaram ao desenvolvimento de 

tipos básicos de representação, utilizados na modelagem molecular. Três dos principais tipos básicos 

de representação são mostrados na Figura 7.1, na qual está presente a estrutura do butano, 

representado em bastões, bolas-e-bastões e volume de van der Waals, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 7.1.Diferentes formas de representação molécula do benzeno: bastões, bolas-e-bastões e 

volume de van der Waals, respectivamente. 

 

Os três modelos apresentados possuem vantagens na simplicidade,no desenho e forma de 

apresentação. Destacam informações importantes de como a geometria molecular está disposta, 

assim como os átomos envolvidos. Os tipos de ligação entre os átomos são dados que permitem 

previsões teóricas sobre as propriedades físicas e químicas da matéria.14 Em algumas situações, os 

modelos podem possuir limitações por apresentarem um caráter qualitativo.9; 17 Outras 

representações que serão estudadas posteriormente fornecerão informações de caráter mais 

detalhadas, como tipo de enovelamento de proteínas, propriedades eletrônicas e de superfície. 
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3. BIOMOLÉCULAS E MODELAGEM DE PROTEÍNAS 

3.1. Biomoléculas 

 As biomoléculas são compostos químicos sintetizados por seres vivos, dentre elas é possível 

destacar as proteínas,que apresentam estruturas amplamente estudadas por intermédio da 

modelagem molecular.18; 19Devido ao seu alto grau de complexidade, são exigidos modelos mais 

dinâmicos que retratem suas propriedades químicas e físicas.Neste contexto, a modelagem 

molecular conta com poderosas ferramentas computacionais específicas para esse tipo de 

estrutura.20 

3.2. Proteínas 

 As proteínas são as macromoléculas biológicas mais abundantes em todas as partes das 

células.19Elas são encontradas em uma enorme variedadede espécies e massa molecular, o que 

resulta em uma grande diversidade de funções biológicas. Uma proteína é definida como uma 

sequência ou polímeros de aminoácidos, sendo que cada resíduo se unepor um tipo específico de 

ligação covalente chamada de ligação peptídica. As proteínas são compostas, em sua grande maioria, 

por apenas quatro elementos químicos: C, H, O e N.19; 21; 22 

Os aminoácidos são subunidades monoméricas relativamente simples que fornecem a 

estrutura básica das proteínas. Todas as proteínas, desde aquelas provenientes das mais simples e 

antigas cepas bacterianas, até aquelas componentes das mais complexas formas de vidas, são 

construídas a partir de um mesmo conjunto de 20 aminoácidos principais.17; 22As células podem 

produzir proteínas com diversas propriedades e atividades, apenas pela união dos mesmos 20 

aminoácidos em diferentes combinações e sequências.22Consequentemente, os organismos podem 

produzirvários produtos como enzimas, hormônios, anticorpos, transportadores, fibras e elementos 

como penas, teias, chifres, entre outros. Entre estes produtos proteicos, as enzimas são as mais 

variadas e especializadas.19; 22 

Todos os 20 aminoácidos comuns são α-aminoácidos, ou seja, possuem um grupo carboxila e 

um grupo amino ligados ao mesmo átomo de carbono, determinado carbono α. Eles diferem uns dos 

outros em suas cadeias laterais ou grupos R, que variam em estrutura, tamanho e carga elétrica, 

alémde influírem em sua solubilidadeem água.19; 22Modelos simples e de grande funcionalidade 

podem ser usados para representar estas estruturas, e neste caso, o modelo bolas-e-bastões é o 

mais indicado (Figura 7.2). 
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Figura 7.2. Representação da forma geral de um aminoácido. 

 

A ligação entre o grupo amino e o grupo carboxila entre dois aminoácidos é chamada de 

ligação peptídica (Figura 7.3).Este processo também resulta na perda de uma molécula de água, 

gerandoo que chamamos de resíduo dos dois aminoácidos iniciais.17 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Representação esquemática da união entre dois aminoácidos por intermédio da ligação 

peptídica. 

 

3.3. Estrutura das Proteínas 

Dadaa complexidade da estrutura proteica4, esta écomumente descritaporquatro níveis de 

estrutura básica. (Figura 7.4):18 

 Estrutura primária: consiste de uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas e 

inclui quaisquer ligações dissulfeto.23 

 Estrutura secundária: é o polipeptídio resultante da estrutura primária e pode ser espiralado ou 

ter a estrutura de uma hélice.23 
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 Estrutura terciária: várias hélices ou espirais que descrevem todos os aspectos do enovelamento 

tridimensional da cadeia polipeptídica.19 

 Estrutura quaternária: ocorre quando duas cadeias polipeptídicas ficam unidas entre si.19 

 

 

 

 

 

Figura 7.4.Tipos de modelagem de estruturas básicas formados pelas proteínas. Modelagem 

realizada a partir do arquivo PDBreferência 3HHB.24Adaptado de Nelson e Cox(2012).22 

 

A proteína representada na Figura 7.4 éa hemoglobina, uma proteína transportadora de 

oxigênio no sistema circulatório.25As junções das cadeias polipeptídicas nas proteínas ocorrem, em 

sua maioria, por ligaçõesdissulfeto e ligaçõesde hidrogênio. A estrutura tridimensional, em conjunto 

com asequência de aminoácidos na molécula,conferemà proteína sua função específica.18Algumas 

dessas funções específicas, muitas vezes, consistem em catalisar reações químicas. Desse modo,a 

proteína passa a pertencer a uma classe denominada enzima.19; 22 

3.4. Tipos de Representação de Biomoléculas e Proteínas 

 Como mencionado anteriormente, a modelagem molecular consiste em criar modelos 

teóricos que representem as estruturas e certas propriedades das moléculas. Sendo assim, diferentes 

propriedades, tais como, arranjo atômico, disposição espacial da molécula, grupos funcionais, entre 

outros, podem ser destacadas em diferentes modelos de representação. Os modelos têm como 

objetivo salientar certas propriedades importantes das moléculas, podendo, muitas vezes, tais 

propriedades serem criadas de maneira distante da realidade, mas que possam representar o objeto 

de estudo em si. Para elucidar melhor esses conceitos, diferentes formas de representação de 

estruturas de enzimas obtidas do repositório de estruturas cristalográficas, serão exemplificadas 

neste capítulo. Primeiramente, serão observadas representações para a enzima acetil-coenzima A 

carboxilase (ACCase), a qual participa da síntese de lipídeos em plantas e animais e é amplamente 

estudada pela indústria farmacêutica e em pesquisas tecnológicas.26 
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O modelo representado na Figura 7.5 mostra a estrutura secundária da proteínaACCase. Este 

tipo de representação destaca as propriedades estruturais de uma proteína, arranjos e 

enovelamentos secundários, representados principalmente pelos enovelamentos hélices α e folhas β 

de forma espirale setas planas,respectivamente.23Cabe salientar que as hélices α também são 

comumente representadas na forma de cilindros. O tipo de representação de estrutura secundária é 

um dos mais comuns quando se trata de representar proteínas, pois há uma grande importância em 

se estudar o seu arranjo tridimensional já que o mesmoforneceinformações sobre o seu 

comportamento estrutural. 

 

 

 

 

Figura 7.5. Representação da estrutura secundária da enzima ACCase. Modelagem realizada a 

partir do arquivo PBD referência 3FF6.27 

 

Diferentes tipos de representação podem criar um modelo bem diferente para uma mesma 

molécula. Na Figura 7.6,a mesma proteína é representada em forma de bastões. Este modelo 

permite o destaque de certos resíduos de aminoácidos específicos que compõe a proteína, e se 

podeatribuir ocasionalmente nome, número, ou ainda, diferentes cores a cada um destes. Esta 

representação é muito utilizada, principalmente quando se pretende destacar aminoácidos que 

participam de uma determinada ligação ou reação química. 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Representação em forma de bastões da enzima ACCase. Os resíduos mais escuros 

indicam a entrada do sítio ativo enzimático. Modelagem realizada a partir do arquivo PBD 

referência 3FF6.27 
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O modelo de bastões apresentado anteriormente é muito utilizado, quando se trata do 

estudodos elementos químicosou até mesmo alguns tipos de ligaçãoem uma molécula. Na Figura 7.7 

é possível observar, na enzima ACCase, o detalhedos átomos que a constituem. 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Representação na forma de bolas-e-bastões dos átomos constituintes da enzima 

ACCase. As diferentes cores indicam os elementos presentes (do mais claro ao mais escuro seguem 

hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio). Modelagem realizada a partir do arquivo PBD 

referência 3FF6.27 

 

Quando se trata de estudar efeitos de superfície, as representações anterioresnão destacam 

propriedades como distribuição de cargas e massa, geometria espacial e possíveis sítios reacionais. A 

Figura 7.8 mostra uma destas possíveis representações de superfície. Nelafoi utilizada a 

representação da distribuição de massa atômica (em unidade de massa atômica – u. a. m.) na 

superfície da enzima ACCase. 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Representação da enzima ACCase com relação a distribuição de cargas superficiais. Com 

gradiente (1 a 16) u. a. m. Modelagem realizada a partir do arquivo PBD referência 3FF6.27 

 

Muitas enzimas possuem partes não proteicas, ou seja, partes que não são aminoácidos. Essas 

partes,denominadas cofatores, podem ser de caráter orgânico, no caso das coenzimas, ou 
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inorgânico. Dada a necessidade de representar em um mesmo modelo de estruturas com 

propriedades distintas, é comum o usoda representação mista, que é uma combinação das 

representações mostradas anteriormente.A Figura 7.9 mostra um exemplo de diferentes tipos de 

representação em um mesmo modelo para a enzima acetolactatosintase, conhecida como ALS. A ALS 

é uma proteína que participa da síntese de aminoácidos nas plantas, fungos e bactérias.28Neste 

modelo, foi representada a estrutura secundária para cada uma das duas estruturas terciárias da 

proteína; a representação de bastões para as coenzimas e a representação de bolas (sem escala) 

para os íons Mg2+ e K+. 

 

 

 

 

Figura 7.9. Representação mista da enzima ALS. Modelagem realizada a partir do arquivo PBD 

referência 1T9D.29 

 

3.5. Bancos de Dados de Estruturas Biológicas 

 A descrição da estrutura de biomoléculas pode fundamentar o entendimento de suas 

propriedades, comportamento em sistemas biológicos e, consequentemente, a função específica 

desempenhada.22 Além disso, a configuração e o funcionamento molecular formam a base para o 

desenvolvimento de novas tecnologiascomo inibidores, medicamentos, vacinas, entre outras.30 

Assim, é de suma importância tornar a estrutura molecular da biomoléculaacessível à comunidade 

científica, colaborando e incentivando estudos subjacentes. 

Atualmente, são numerosas as informações de estruturas biomoleculares produzidas,reunidas, 

organizadas e disponibilizadas em bancos de dados específicos.  

Em especial, as estruturas proteicas estão disponíveis numa gama de bancos de dados, os 

quais podem armazenar a estrutura primária (sequência de aminoácidos que constitui a proteína), 

informações sobre a função ou, ainda, conter as estruturas tridimensionais resolvidas 

experimentalmente. Dentre estes bancos de dados podem ser citados (i) 

oUniversalProteinResource(UniProt),31;32 que contém as sequências de aminoácidos que formam a 

proteína, a descrição de sua função, a caracterização dos domínios proteicos e as modificações pós-
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traducionais; (ii) o Protein do National Center for Biotechnology Information,33 que armazenao 

sequenciamento de proteínas; (iii) o sistema de informações enzimáticas BRENDA (Braunschweig 

EnzymeDatabase),3; 34; 35que armazena um conjunto de dados, majoritariamente retirados da 

literatura, sobre função, estrutura, obtenção, preparação e aplicação de enzimas, assim como 

caracterização de mutações e variantes; (iv) o PROSITE,36; 37 que armazena dados proteicos os quais 

descrevem as famílias de proteínas, domínios e sítios funcionais (integrado ao UniProt); e (v) 

oProtein Data Bank (PDB),38 o maior repositório de estruturas tridimensionais de biomoléculas 

obtidas por métodos experimentais.8; 39; 40 

Em especial, o PDB possui grande importância nos métodos de predição de estruturas 

proteicas por modelagem computacional, principalmente a modelagem comparativa ou por 

homologia, a qual fará uso de dados estruturais de proteínas armazenados no repositório em 

questão como referência para prever a estrutura de uma proteína-alvo. Após a determinação da 

estrutura cristalográfica, por XRD ou Ressonância Magnética Nuclear (NMR), o pesquisador 

disponibiliza os dados de sua pesquisa ao PDB, fornecendo as coordenadas tridimensionais obtidas, 

informações sobre a estrutura para que outros pesquisadores possam utilizar as coordenadas 

geradas pelo arquivo em formato PDB na obtenção de informações estáticas e dinâmicas da 

molécula.41As buscas por modelos são realizadas num campo específico, podendoser conduzida pelo 

nome da macromolécula, autor da pesquisa, código do arquivo PDB ou até mesmo pela entrada da 

sequência de aminoácidos da macromolécula de interesse. A estrutura molecular pode ser 

visualizada na própria página do banco de dados e os arquivos de estrutura PDB são abertos em 

programas específicos de edição ou processamento de texto. Os arquivos PDB podem ser lidos pelos 

programas biomoleculares e caracterizam a estrutura da macromolécula pelo conjunto de 

coordenadas tridimensionais de cada átomo constituinte da mesma.30 

3.6. Ferramentas de Visualização, Manipulação e Análise de Estruturas de Proteínas 

 Com o grande avanço tecnológico, acompanhado do aperfeiçoamento e sofisticação dos 

computadores, componentes de software foram aprimorados e tornaram-se importantes 

ferramentas para o estudo e resolução de problemas em pesquisas científicas.42; 43 No entanto, assim 

como é grande o número de dados de estruturas de biomoléculas disponíveis, também são 

numerosos os programas para leitura, exibição e/ou edição de dados estruturais. Estes podem não 

apenas editar e exibir a estrutura de macromoléculas, mas também auxiliar no estudo do 

comportamento da macromolécula no sistema biológico, suas interações com o meio, tal como com 

demais moléculas, como substratos enzimáticos e inibidores, por exemplo. 
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Todavia, além da aplicabilidade do programa na resolução do problema, é fundamental que 

este apresente uma interface simples para o usuário, de fácil entendimento, com clara exibição das 

funções e dinâmica, a fim de garantir uma comunicação eficiente computador-usuário. É muito 

importante que os programas tornem esta interação a mais facilitada possível, utilizando sequências 

de comandos simples para que o usuário tenha êxito na execução das funções.O papel 

computacional na edição, obtenção e visualização de estruturas proteicas é crescente, 

principalmente no emprego de métodos de predição estrutural de proteínas, os quais são realizados 

pela aplicação de um conjunto de etapas baseados na utilização de programas específicos.43 Assim, 

dada a sua importância na visualização, manipulação e interpretação de estruturas proteicas, alguns 

dos principais programas serão abordados mais detalhadamente. 

O Visual Molecular Dynamics (VMD),44 desenvolvido e distribuído pelo Grupo de Biofísica 

Teórica e Computacional (TheoreticalandComputationalBiophysicsGroup), da Universidade de Illinois 

em Urbana e Champaign, e o Instituto Beckman, é um programa gratuito de visualização, modelagem 

e análise de estruturas tridimensionais de macromoléculas, como proteínas e ácidos nucleicos. É 

codificado em linguagem C e C++, com versões disponíveis para a maioria dos Sistemas Operacionais 

(Mac OS X, Unix e MS-DOS). Dispõe de um pacote de edição que inclui vários métodos de 

renderização e coloração de moléculas. Dada a capacidade do software em gerar imagens e filmes 

em alta definição, o mesmo permite analisar o comportamento da estrutura macromolecular ao 

longo do tempo em simulações por dinâmica molecular (MD), destacando sua vasta aplicabilidade 

em pesquisa científica. Ademais, apresenta uma interface gráfica com o usuário bastante intuitiva, 

podendo ser utilizado também como ferramenta de ensino.45; 46; 47 

Outro programa interessante para visualização e manipulação de estruturas tridimensionais de 

macromoléculas é o PyMol.48 Desenvolvido por Warren LyfordDeLano, é um sistema multiplataforma 

escrito em linguagem Python e em C. A partir de 2006, algumas versões deixaram de ser distribuídas 

gratuitamente, exceto para uso acadêmico. Possui bom desempenho, em especial durante tarefas 

complexas, como representação de superfícies, mas pode requerer melhoria do hardware, como 

aceleração gráfica. Estesoftware oferece recursos necessários para a geração de imagens de alta 

resolução, com ótima qualidade e riqueza de detalhes, e é muito utilizado em publicações científicas. 

Além disso, o programa fornece aplicabilidade em análises de MD, permitindo ao usuário a 

elaboração de vídeos sobre o comportamento molecular durante o tempo. No entanto, apresenta 

uma interface gráfica complexa, o que pode dificultar a utilização dos recursos disponíveis, 

considerando que algumas funções não são tão intuitivas.49; 50 
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O softwareJMol51; 52 também é muito utilizado em pesquisas científicas para visualização, 

análise e edição de modelos de biomoléculas. Codificado em linguagem Java, ele é compatível com 

grande parte dos Sistemas Operacionais. As ferramentas disponibilizadas ao usuário não exigem 

conhecimentos avançados na área de informática para sua utilização, já que sua interface gráfica é 

simples, permitindo o emprego descomplicado dos recursos e tornando o softwareuma poderosa 

ferramenta de apoio ao ensino.53 A renderização de modelos tridimensionais dispensa a utilização de 

recursos avançados de hardware. Possui componentes de integração com outras aplicações Java, a 

qual garante maior funcionalidade ao software, como o componente JMolApplet, o qual integra o 

JMola páginas da rede, permitindo, por exemplo, a visualização direta de estruturas em bancos de 

dados. Além disso, é possível executar animações e vibrações das moléculas, ambas úteis em 

simulações porMD.54 

Outra opção para análise de estruturas moleculares, amplamente utilizada pela comunidade 

científica, é o software UCSF Chimera,55 ou apenas Chimera. Foi desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisas em Biocomputação, Visualização e Informática (Resource for Biocomputing, Visualization, 

andInformatics) da Universidade da Califórnia, São Francisco. Este programa é gratuito para fins não 

comerciais, codificado em linguagem Python, com alguns cabeçalhos escritos em C e C++ e 

compatível com os Sistemas Operacionais MS-DOS, Mac OS X e Linux. Executa renderização de alta 

qualidade, apesar de, em alguns casos, exigir processamento gráfico mais intenso, dependente de 

aceleradores gráficos. Este fato, em partes, pode ser consequente da utilização da linguagem Python, 

a qual pode impactar negativamente a velocidade e também o uso da memória dos computadores. 

Todavia, tais problemas podem ser contornados com melhorias no hardware, além de mudanças 

algorítmicas na linguagem de programação do software.55 Ademais, apresenta uma interface gráfica 

simples, com funções básicas evidentes, garantindo a utilização facilitada para iniciantes assim como 

praticidade aos usuários avançados.33 

O Swiss-PDBViewer, ou DeepViewer,57 também é muito utilizado em tarefas de visualização e 

manipulação de estruturas de biomoléculas. Desenvolvido e fornecido gratuitamente pelo Instituto 

Suíço de Bioinformática (SwissInstituteofBioinformatics), apresenta extrema versatilidade, reunindo 

várias ferramentas de estudo, comparação e busca de erros em modelos tridimensionais, com 

grande impacto na técnica de Modelagem Molecular por Homologia. Possui ampla integração com 

servidores da rede mundial de computadores, trabalhando em associação com o ExPASy (Expert 

ProteinAnalysis System) e fazendo buscas de homologia em bancos de dados internacionais.57 Além 

disso, todas as funções são disponibilizadas numa interface gráfica intuitiva e simples, o que dispensa 

a necessidade de conhecimentos prévios em programação.30; 58 
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4. MÉTODOS DE MODELAGEM MOLECULAR COMPUTACIONAL APLICADO A BIOMOLÉCULAS 

4.1. Métodos Clássicos 

4.1.1. Dinâmica Molecular (MD) 

 AMD é uma poderosa e versátil técnica para estudos de macromoléculas biológicas tendo 

como base a Mecânica Clássica.Experimentalmente é possível mensurar propriedades que são 

resultado da soma de todos os possíveis microestados entrópicos e energéticos que um conjunto de 

moléculas pode ocupar. Entretanto, mesmo com a constante evolução de metodologias 

experimentais, há a necessidade da utilização de modelos teóricos para previsão de propriedades e 

compreensão, em nível molecular, dos experimentos.59; 60; 61Desta forma, dados experimentais 

podem ser utilizados na validação e no melhoramento das propriedades que podem ser medidas 

através de metodologias teóricas desenvolvidas para realizar predições relacionadas com aquele 

sistema. 

Para os sistemas moleculares compostos por centenas, milhares e até milhões de átomos, 

como proteínas em meio aquoso, não há a possibilidade de caracterizá-los com precisão em nível 

quântico.A física clássica,no entanto, oferece uma boa aproximação para a modelagem desses 

sistemas. Isto é devido ao fato de os orbitais moleculares serem bem definidos e,consequentemente, 

a diferença de energia entre o orbital molecular ocupado mais alto (em inglês Highest Ocupied 

Molecular Orbital ou HOMO) e o orbital molecular não ocupado mais baixo (em inglês Lowest 

UnocupiedMolecular Orbital ou LUMO) é muitas vezes maior que kBT (sendo kB constante de 

Boltzmann e Ttemperatura dada em Kelvin).60 

4.1.1.1 Dinâmica Molecular e Potenciais Relacionados 

 A primeira aproximação da Mecânica Molecular é considerar os átomos como esferas 

dotadas de carga com posições definidas no espaço por um conjunto de potenciais harmônicos. 

Desta forma, a evolução temporal da estrutura molecular depende dos termos lineares (Vd), 

angulares (V) e torcionais (Vφ) que descrevem as interações ligadas da molécula a ser simulada.62; 

63Da mesma forma, as interações não ligadas, ou interações intermoleculares, são descritas pelos 

potenciais de Lennard-Jones (VLJ) ou van der Waals, e de Coulomb (VC). A soma dos potenciais das 

interações ligadas e não ligadas resulta emuma expressão completa da energia potencial (Vtotal) do 

sistema que depende somente das posições atômicas (Equação 1).7 

Vtotal  =  Vd  +  Vθ  + Vφ  +  VLJ  +  VC  (1) 
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Em outras palavras, as moléculas são descritas a partir de um modelo de esferas 

indeformáveis dotadas de cargas ligadas por “molas” (potenciais harmônicos) devidamente 

calibradas, de modo que estas possam descrever as vibrações de ligações químicas e as barreiras 

energéticas associadas às transições conformacionais torcionais e angulares que reconstroem o 

comportamento da molécula a ser mimetizada. O somatório dos potenciais ligados e não ligados 

compõe o que é denominado campo de força do sistema.63 Cada função de energia potencial, 

portanto, visa descrever um comportamento estrutural característico da molécula. 

Potencial Harmônico de Ligação (ou Linear): Em métodos de mecânica molecular as ligações 

covalentes são descritas como um oscilador harmônico clássico. O estiramento entre dois átomos é 

definido pelo Potencial Harmônico Linear,Vd, o qual descreve a energia associada ao desvio da 

distância de equilíbrio d0 (Equação 2).64 

𝑉𝑑 =
1

2
𝑘𝑑(𝑑 − 𝑑0)

2     (2) 

sendod o comprimento da ligação entre dois átomos i e j (Figura 7.10) e kdé a constante elástica da 

força. 

A distância d0 e a constante de força são os parâmetros livres (a serem determinados) do 

campo de força. Tais parâmetros podem ser obtidos experimentalmente por intermédio dos 

espectros de infravermelho ou pelamecânica quântica. A constante kd varia de acordo com a rigidez 

da ligação química. Como exemplo, a constante kd de uma ligação simples entre carbonos C–C  é 317 

kcal/mol Å2, enquanto que a ligação dupla C=C é 570 kcal/mol Å2.59 

Potencial Harmônico Angular: Este descreve a energia potencial relacionada aos desvios relativos ao 

ângulo de referência. Analogamente ao Potencial Harmônico Linear, o Potencial Harmônico Angular 

pode ser definido pela Equação 3.59 

𝑉θ =
1

2
𝑘θ(θ − θ0)

2     (3) 

Potencial Torcional (ou Diedral): Considerando um conjunto de quatro átomos ligados, i, j, k e l, 

como mostrado na Figura 7.10, o ângulo diedro φ é definido como o ângulo entre os planos 

formados pelos átomos ijk e jkl. 

Pode-se entender o potencial torcionalVφcomo a representação explicita da barreira 

energética atribuída à rotação dos átomos i e l ao redor da ligação j-k, sendo o mesmo definido pela 

Equação 4.59 

𝑉𝜑 = 𝑘𝜑[1 + cos(𝑛𝜑 + 𝛿)]    (4) 
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sendokφ a constante que define a altura da barreira energética para uma possível torção, no número 

de mínimos na curva de energia potencial pelo ângulo de torção, φ o ângulo diedral da ligação 

central e em relação a quatro átomos e δ a diferença de fase do ângulo diedralφ, que pode ser 0º e 

180º, dependendo de este valor ser um ponto de máximo ou de mínimo. 

 

 

 

 

Figura 7.10. Representação geométrica do ângulo de torção entre i, j, k e l. Adaptado de Cornell et 

al.(1995).59 

A determinação experimental de potenciais torcionais não é trivial. Na definição de tais 

parâmetros para novas moléculas, é comum se utilizar de potenciais diedrais semelhantes aos de 

uma molécula conhecida e previamente descrita. Outra estratégia para se determinar os parâmetros 

kφ,n, e δ é otimizar os parâmetros para moléculas simples e extrapolar para moléculas complexas 

com grupamentos de átomos semelhantes. A curva de energia potencial pode ser obtida via cálculos 

mecânico-quânticos, o que é uma grande vantagem pela independência de valores experimentais.7; 64 

Potencial de Lennard-Jones (ou van der Waals): O potencial de Lennard-Jones é utilizado para 

descrever interações intra e intermoleculares do tipo van der Waalsentre átomos ligados e não 

ligados. Este potencial é, geralmente,utilizado para descrever interações de átomos de uma mesma 

molécula se estiverem separados por três ou mais ligações covalentes.63 A expressão da energia 

potencial que descreve este tipo de interação entre dois átomos (i e j ) é dada pela Equação 5.65 

𝑉𝐿𝐽 = 4휀 [
𝜎12

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝜎6

𝑟𝑖𝑗
6]      (5) 

sendorij a distância entre os átomos i e j (Figura 7.10), εé a profundidade do poço de energia 

potencial e σ o diâmetro de Lennard-Jones, o qual depende das espécies químicas ligadas. Existem 

outras formas de abordagem para a descrição deste tipo específico de interação, no entanto, o 

formato daEquação 5 é o mais simples e geral.59; 65 

Potencial de Coulomb: As interações de carga que são puramente eletrostáticas entre dois átomos i 

e j (Figura 7.10) são descritas pela equação de energia potencial Coulombiana (Equação 6).59 
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𝑉𝐶 =
𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋𝜀0𝜀 𝑟𝑖𝑗
       (6) 

sendorij a distância entre os átomos i e j, qi e qjas cargas dos átomos, ε0 a permissividade no vácuo e ε 

a constante dielétrica do meio. 

Faz-se necessário determinar vários parâmetros para a aplicação das equações que 

descrevem as energias potenciais para as interações presentes em sistemas moleculares. Como 

citado anteriormente, os parâmetros podem ser obtidos via cálculos ou técnicas experimentais como 

pela XRD, espectroscopia de infravermelho, NMRentre outros.59 

4.1.1.2 Métodos de Simulação por Dinâmica Molecular 

 As metodologias de MD são baseadas nas leis da mecânica clássica.22 As forças que atuam em 

cada átomo são baseadas no conjunto de parâmetros do campo de força, nas coordenadas e nas 

velocidades atômicas que são mapeadas durante todo o processo. Em uma simulação por MD, a 

força F atuante em determinado átomo é expressa em função do tempo, e é igual ao negativo do 

gradiente da energia potencial V em relação à posição ri de cada átomo, tal como expressa na Lei de 

Newton (Equação 7).66 

−
𝑑𝑉

𝑑𝑟𝑖
= 𝑚

𝑑2𝑟𝑖

𝑑𝑡2        (7) 

Em linhas gerais, nos métodos de MD, as equações clássicas de movimento são iterativa e 

numericamente integradas para cada átomo do sistema a um determinado tempo, e a cada passo, o 

processo de integração se repete considerando as posições atômicas e obedecendo a um 

determinado incremento no tempo (∆t) o qual é determinado pelo usuário e, em geral, está na 

escala de femtossegundos (10-15 s). Essas escalas de tempo tão pequenas são necessárias para que 

seja possível amostrar os modos normais mais rápidos, ou seja, a frequência de oscilação de ligações 

químicas. De modo simplificado,  é possível entender que se o valor de ∆t for grande, alguns eventos 

moleculares importantes, que ocorrem em escalas de tempo pequenas, não seriam amostrados, 

criando artifícios computacionais que resultam erros comprometedores para considerar qualquer 

resultado do modelo simulado. Tais artifícios podem gerar erros significativos no cálculo das forças, 

consequentemente na amostragem da distribuição canônica dos microestados do sistema.67 

Outro princípio básico da MD é a relação entre os dados teóricos e experimentais que pode 

ser feita partir do uso da Hipótese Ergódiga de Boltzmann.68Com esta hipótese é possível mostrar 

que o valor médio de uma propriedade medida em um pequeno número de partículas por um longo 

tempo é equivalente às médias obtidas para um sistema de muitas partículas por um curto intervalo 
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de tempo. Baseado nesta observação, as simulações de MDque possuem poucas partículas 

(comparado a qualquer sistema real) devempossuirtrajetóriassuficientemente longas para que o 

sistema visite um número suficiente de conformações representativas para satisfazer este princípio. 

Esta justificativa teórica valida as médias obtidas de propriedades termodinâmicas de sistemas 

simulados por tempo suficiente num sentido ergódigo.67 

Atualmente, existem vários algoritmos disponíveis que realizam a integração numérica das 

equações de movimento, sendo os mais comuns os do tipo Verlet.65 Os algoritmos de Verlet, Velocity-

Verlet69 e leap-frog70; 71 são os mais utilizados, pois apresentam um custo computacional menor em 

termos de consumo de memória RAM e tempo de processamento.65; 72 Em geral, a escolha do 

algoritmo a ser usado se baseia em duas importantes variáveis: custo computacional e precisão na 

integração numérica.73 O algoritmo Velocity-Verlet utiliza a velocidade das partículas para calcular a 

força e, com isso, atualiza a posição dos átomos. Deste modo, as forças inter e intramoleculares são 

calculadas a cada passo de MD, tornando computacionalmente mais conveniente o cálculo da 

energia cinética e potencial, em relação ao algoritmo de Verlet, por exemplo, que apenas depende 

das posições atômicas anteriores e atuais para determinar as próximas. Outros algoritmos 

conseguem ser bem mais precisos quanto à conservação da energia livre total do sistema, entretanto 

apresentam um custo computacional bem mais elevado, como o algoritmo de Beeman.74 A condição 

para que seja escolhido um algoritmo mais leve (no sentido de processamento) a um mais preciso é a 

de que com menos custo computacional as simulações podem atingir escalas de tempo maiores, 

representando mais microestados entrópicos e energéticos do sistema, permitindo-se obter 

ergodigamente médias de propriedade que podem, seguramente, ser confrontadas com valores 

experimentais.73 

Atualmente, já é possível realizar simulações por MDque variam entrecentenas de 

nanosegundos a alguns microsegundos, dependendo do número de átomos do sistema.75 Entretanto, 

mesmo com a evolução temporal obtida pelos cálculos computacionais, as escalas de tempo 

simuláveis não são suficientes para obter informações completas de muitos fenômenos importantes, 

como folding de proteínas e enovelamento de DNA.75 Algumas estratégias têm sido usadas visando 

aumentar o tempo de cada passo (∆t) obtendo-se, assim, simulações mais longas. Dentre os 

processos mais rápidos que ocorrem em sistemas moleculares estão as vibrações de ligação, em 

especial as ligações hidrogênio.76Como estas vibrações têm relativa influência em várias 

propriedades moleculares, alguns algoritmos mantêm estas ligações fixas, comoo SHAKE,77 RATTLE78 

e o LINCS.79 
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Em paralelo a estas estratégias, há metodologias alternativas de MD que visam acelerar os 

processos moleculares modificando a distribuição de probabilidade dos estados do sistema, 

introduzindo um termo extra ao termo de energia potencial. Nos casos em que as informações do 

comportamento atômico podem ser descartadas, podem-se utilizar modelos coarse-grained que 

consideram grupos de átomos como partículas.80 Estes grupos são apontados, via criteriosa análise 

do comportamento químico da molécula, respeitando suas características moleculares mais 

determinantes para dada propriedade. Além disso,é possível agrupar em umaúnica partícula um 

aminoácido ou até mesmo unidades monoméricas.81Isso pode ser feito a partir de uma melhor 

amostragem dos estados conformacionais do sistema em questão, direcionando-o a outros mínimos 

de energia potencial alterando a probabilidade relativa de alguns estados que são definidos por 

variáveis que descrevam bem uma coordenada reacional. Algumas destas metodologias são local 

elevationsearch,replica-exchange, parallel-tempering, simulatedannealing, metadynamics.82; 83; 84 

Outras problemáticas envolvidas nas simulações de MDsão a utilização de solvente e do 

modelo a ser utilizado. O uso de solvente(s)em uma dada simulação aumenta o custo computacional 

desta; no entanto, permite a descrição precisa de várias propriedades que são diretamente 

dependes da interação com solventes.76 Os modelos de  água mais utilizados são o SPC, TIP3P, TIP4P 

e TIP5P.85; 86; 87 O aumento do número de partículas em uma simulação pode levar a vários problemas 

na estimativa das forças entre as mesmas, devido a possíveis efeitos de superfície,67 em outras 

palavras, efeitos de bordas do sistema devido à tendência das moléculas de colidirem com as 

paredes da caixa de simulação. Uma aproximação que contorna este problema é o uso de condições 

periódicas de contorno,87no qual o sistema é periódico em representação bidimensional, as 

partículas podem entrar ou sair da caixa de simulação atravessando qualquer uma das seis faces do 

cubo. Desta forma os efeitos de superfície são cancelados e a simulação se dá mimetizando o sistema 

em solução. 

Em suma, simulações computacionais de sistemas com milhares de átomos podem ser 

realizadas com o uso de MD considerando fenômenos que ocorrem em alguns nanosegundos, sem a 

quebra ou formação de ligações químicas. Qualquer propriedade termodinâmica do sistema em 

questão pode ser obtida se a simulação considerar um número de estados energéticos 

suficientemente grandes para satisfazer a Hipótese Ergódiga. A partir desta poderosa técnica podem-

se analisar processos de adsorção, interação e o comportamento molecular conformacional de 

sistemas biológicos em geral.87; 88; 89; 90; 91; 92 
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4.1.2. Docking Molecular 

 Docking molecular é um método que prevê a orientação preferencial de uma molécula com 

relação à outra quando ambas formam complexos estáveis.93; 94 Geralmente, escolhe-se uma 

molécula maior como receptora, por exemplo, uma enzima, e uma molécula menor como ligante. 

Essa molécula ligante pode ser um fármaco, um herbicida ou alguma molécula específica a qual se 

deseja estudar sua interação com a proteína.95; 96Nos itens seguintes são apresentados as 

características deste tipo de cálculo. 

4.1.2.1. Docking Molecular Receptor-Ligante 

 A metodologia de docking molecular receptor-ligante baseia-se na predição do modo de 

ligação de uma molécula menor, denominada ligante, na região de ligação uma macromolécula, 

denominada receptor. Com isso, é possível quantificar a energiaafinidade de ligação receptor-

ligante.97A interação molecular proteína-ligante envolve combinações de efeitos entrópicos e 

entálpicos, previstos na Equação 8 por intermédio da energia livre de ligação de Gibbs(∆Glig), que por 

sua vez está relacionada com a uma constante de inibição experimentalki.
96; 98 

∆𝐺𝑙𝑖𝑔 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑘𝑖     (8) 

sendo∆H a variação de entalpia, T a temperatura absoluta, ∆S a variação de entropia e R a constante 

universal dos gases. 

A metodologia de docking molecular tem grande aplicação no reconhecimento de fármacos,no 

estudo de doenças, no desenvolvimento de novos pesticidas e no estudo de sensores de detecção.10; 

99 A Figura 7.11 mostra o exemplo de receptor-ligante com a enzima transcriptase reversa do vírus 

HIV-1 da Imunodeficiência Humana (HIV – HumanImmunodeficiencyVirus) complexada com fármaco 

DMP-266 (Efavirenz).99 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Enzima transcriptase reversa do vírus HIV-1complexada com fármaco Efavirenz. 

Modelagem realizada a partir do arquivo PDB referência 1FK9.99 
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A descrição do sistema receptor-ligante utilizando técnicas de modelagem molecular 

computacionais como o docking molecular tem como principal motivação a redução de tempo e dos 

altos custos envolvidos no desenvolvimento de novos medicamentos, sensores, herbicidas e outros 

fármacos e tecnologias.95; 96; 100 

4.1.2.2. Algoritmos Genéticos 

 O método de docking molecular requer técnicas computacionais com potencial para 

investigar um grande número de soluções possíveis, com o intuito de encontrar a solução ótima, ou 

seja, aquela que melhor atende as necessidades do sistema.96; 101 Os primeiros algoritmos de docking 

começaram a ser desenvolvidos no início da década de 1980, constituindo uma área de pesquisa 

bastante ativa.101Dentre os algoritmos utilizados para a construção de modelos utilizando docking 

destacam-se os algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos são algoritmos evolucionários 

pertencentes a uma classe de métodos estocásticos de otimização global que são inspirados no 

processo biológico de evolução das espécies e na teoria da sobrevivência do mais apto de Darwin.102; 

103Os algoritmos são aplicados, principalmente, ao docking com ligantes flexíveis, ou seja, aqueles aos 

quais são atribuídos graus de liberdade de rotação no próprio ligante.104Novas configurações são 

geradas num processo denominado troca de “genes”, em que dois indivíduos geradores 

proporcionam mudanças aleatórias no valor dos genes transmitidos. O processo é iterativo, no qual a 

população evolui para estados energéticos favoráveis, até que um critério de parada seja 

satisfeito.102; 103Atualmente, esses algoritmos são a ferramenta matemática mais utilizada pelos 

programas de docking molecular para executar cálculos de otimização de sistemas envolvendo 

receptor-ligante, de maneira a evoluir múltiplas subpopulações de ligantes.105No caso do programa 

AutoDock, um algoritmo genético adicional híbrido chamado Lamarckiano, realiza buscas locais.100A 

cada geração uma porção da população é escolhida ao acaso para a busca local; assim, o indivíduo 

escolhido substitui o anterior, fazendo uma alusão à teoria da hereditariedade deLamarck.96; 104; 106; 107 

4.2. Métodos Híbridos (Mecânica Quântica/Mecânica Molecular) 

4.2.1 Introdução aos Métodos Híbridos 

 A descrição quântica de biomoléculas pode ser feita através da combinação de métodos de 

modelagem molecular e mecânica quântica. Estes métodos híbridos são aplicados para descrição de 

interações específicas proteína-ligante e ligante-proteína e são comumente usados em sistemas 

muito grandes, tais como proteínas (mais de 10.000 átomos), fornecendo resultados mais 

consistentes.63 O termo que se refere  à combinação dos métodos de mecânica quânticae mecânica 

molecular é o QM/MM (Quantum Mechanics/MolecularMechanics) que foi introduzido em 1976 por 
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Washel e Levitt, que apresentaram o primeiro modelo semiempírico aplicado a uma reação 

enzimática.108 Com isso, ao longo dos anos este modelo foi utilizado como ponto de partida para os 

mais refinados métodos existentes nos dias atuais. Enquanto que métodos QM são usados para 

descrever o sítio ativo, onde as reações químicas ou excitações eletrônicas ocorrem, os métodos MM 

são empregados para capturar os efeitos do ambiente no sítio ativo.63 

A aproximação QM/MM é uma ferramenta valiosa para investigar sistemas grandes, como 

compostos inorgânicos, orgânicos, organometálicos e sistemas sólidos.109; 110; 111 Algumas práticas 

metodológicas e aplicações irão ser discutidas nas seções 4.2.2. e 4.2.6 respectivamente. 

4.2.2 Simulação de sistemas biomoleculares 

 Estudos de sistemas grandes, tais como enzimas, requerem estruturas realísticas como ponto 

de partida. Isso é possível quando se usa estruturas moleculares advindas de técnicas experimentais 

de XRD e NMR.112 Algumas pequenas modificações nas estruturas experimentais são frequentes, 

como, por exemplo, na troca de um inibidor por um substrato ou na substituição de resíduos 

específicos para gerar uma estrutura de partida mutante de interesse.113 Comumente, as estruturas 

geradas pelos experimentos são armazenadas em websites, que são banco de dados em 3D de 

proteínas e ácidos nucleicos (seção 3.5), e estas estruturas, na maioria das vezes, não estão 

completas, podendo causar erros quando usadas como ponto de partida em programas de simulação 

computacional. Nesse contexto, a adequação química da estrutura molecular se faz necessária 

através de programas que inferem, computacionalmente, a possível sequência de aminoácidos 

incompleta. 

Critérios específicos são utilizados para a escolha dos métodos para descrição das regiões QM 

e MM. A região do QM é quanticamente tratada, enquanto que a região MM é descrita por campos 

de força.62 A interface destas regiões pode ser fixada numa região definida (Figura 7.12) ou se pode 

permitir que a fronteira se mova durante o curso da simulação, a fim de descrever processos como 

mudanças no sítio ativo e/ou movimento de íons solvatados.114 A escolha da região QM leva em 

conta a precisão e confiabilidade versus o desprendimento computacional.115 Apesar do custo 

computacional, os métodos ab-initio são os mais usados e continuam sendo os mais importantes em 

uma caracterização quântica.116; 117 Entretanto, o método que usa a Teoria do Funcional de Densidade 

(DFT)67; 118 é considerado um método alternativo e sofisticado em muitos estudos contemporâneos 

por fornecer resultados com alta precisão em um tempo computacional menor comparado aos 

métodos ab-initio. Na região do MM existem campos de força disponíveis para aplicações 

biomoleculares, como, por exemplo, o CHARMM119; 120, AMBER121; 122, GROMOS123; 124, e OPLS125; 126; e 
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para o tratamento de solventes explícitos, como a água, têm-se os modelos TIP3P ou SPC conforme 

descrito no item 4.1.1. Na Figura 7.12 é possível diferenciar as regiões QM e MM.  

 

 

 

 

Figura 7.12. Descrição do sistema molecular com as interfaces das regiões QM e MM. 

 

Uma das dificuldades no tratamento QM/MM é que os métodos MM não possuem 

parâmetros moleculares para a descrição de compostos organometálicos e sólidos contendo metais 

pesados. Esta limitação se deve principalmente pelo fato da região MM não ser polarizável, o que 

pode resultar em uma perda de precisão nos resultados do QM/MM.127 Por outro lado, alguns 

campos de força polarizáveis vêm sendo desenvolvidos usando diferentes modelos clássicos, como 

dipolos, flutuações de carga, ou cargas em modelos de massa-mola.110 

4.2.3 Programas para uso da metodologia QM/MM 

 As aplicações computacionais que empregam a metodologia QM/MM nos dias atuais estão 

disponíveis em diferentes pacotes computacionais e incluem os seguintes programas: 

MOPAC7,128GROMACS129compilado com condigo fonte do Gaussian03,130 NWChem,7 

TURBOMOLE,131ORCA,132e GAMESS-UK,133 que usam campos de força como CHARMM,119; 120 

GROMOS,64; 123; 124 AMBER,59; 121; 122bem como os programas GULP,49 DIADORIM5 e DICE134; 135. 

4.2.4 Fundamentação teórica e descrição matemática 

 Hamiltonianos clássicos e quânticos levam em conta diferentes propriedades do sistema, 

enquanto que o hamiltoniano clássico do sistema molecular clássico pode ser escrito como função da 

posição e do momento.62 Sendo H a energia total do sistema, as equações de movimento de 

Hamilton conduzem às equações de movimento de Newton; os hamiltonianos quânticos levam em 

conta as contribuições nucleares e de densidade eletrônica do sistema e na comparação, os 

hamiltonianos dos dois tipos de metodologia, são bem diferentes as contribuições de cada um, de 

acordo com as Equações 9 e 10.62; 63 
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                                                           (9) 

O hamiltoniano clássico descreve: H = Ecovalente+ Enão covalente 

Da esquerda para direta, na Equação 9, os termos se referem a ligações, ângulos, ângulos diedros, 

potencial de Lennard-Jones (forças de van der Waals) e forças eletrostáticas, respectivamente (item 

4.1). Em contrapartida, o hamiltoniano quântico é descrito pela Equação 10.62; 63 
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ZAZBe2

RARB
A<𝐵

(10) 

No hamiltoniano quântico desta equação estão escritos,da esquerda para direta, as contribuições 

cinética (núcleo), cinética (elétrons), atração (núcleo-elétron), repulsão (elétron-elétron) e repulsão 

(núcleo-núcleo). 

4.2.5 Interações Eletrostáticas 

 A descrição das interações eletrostáticas em sistemas biomolecularespode ser feita através 

da mecânica quântica (resolução da equação de Schrödinger – Equação 10) ou, pela resolução da 

equação de Poisson-Boltzmann, a (Equação 11). Nesta equação temos informações a respeito da 

distribuição de carga em diferentes regiões das proteínas e dos aminoácidos que resultam nas 

interações de forças de longo alcance, as quais são essencialmente de natureza eletrostática.62; 63; 110 

Cabe ressaltar que para sistemas com mais de 10.000 átomos, o custo computacional do uso do 

método quântico nos cálculos se torna muito elevado e, por esse motivo, é estratégica a utilização 

desta abordagem somente para avaliação das interações eletrostáticas no sítio ativo e, no restante 

do sistema, usa-se o cálculo do potencial eletrostático através da resolução numérica da equação de 

Poisson-Boltzmann.136 
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∇⃗⃗ . [ε(r ) ∇⃗⃗ ψ(r )] =  −4πρf(r ) − 4π∑ci
∞zi qλ(r ) exp [

−zi qψ(r )

kBT
]

i

            (11) 

Sendo∇⃗⃗ o operador divergente,ε(r ) a dependência da posição dielétrica, ∇⃗⃗ ψ(r )o gradiente do 

potencial eletrostático, ρf(r )a densidade de carga do soluto, ci
∞a concentração de íon i a uma 

distancia do infinito do soluto, zi a carga do íon, q a carga do próton, kBa constante de Boltzmann, T 

a temperatura e λ(r )um fator para a acessibilidade da posição-dependente da posição de r acima 

dos íons em solução. Se o potencial não é tão grande se comparado ao valor de kT, a equação pode 

ser linearizada sendo resolvida mais eficientemente, levando a equação de Debye-Huckel, a qual tem 

a forma mais simplificada e pode ser descrita pela Equação 12.62; 63 

∇⃗⃗ . [ε(r ) ∇⃗⃗ ψ(r )] = εk2φ(r ) −  4πρ(r )   (12) 

sendo k a constante de Debye-Huckel ou blindagem iônica do meio. A forma da interface dielétrica e 

a exclusão de íons contidos no interior da proteína são introduzidos no cálculo através da 

dependência das constantes ε e k do vetor 𝑟 . Em condições onde k = 0, íons estão ausentes e a 

Equação de Debye-Huckel pode ser reduzida a equação de Poisson.62; 63 

4.2.6 Aplicações da QM/MM em sistemas moleculares 

 Os métodos híbridos de QM/MM não são válidos apenas para investigação de reações 

químicas no sítio ativo de sistemas grandes, mas também podem ser empregados na investigação de 

processos eletrônicos, tais como excitação eletrônica.110 Estudos biomoleculares típicos podem 

empregar cálculos de DFT/MM com um campo de força padrão, forças eletrostáticas e uma 

abordagem na qual são incluídos átomos de fronteira com a possibilidade de mudança de carga 

atômica.110; 137O esquema QM/MM dependerá do nível de tratamento dado ao sistema e também do 

tipo de sistema. Com as metodologias combinadas QM/MM e com os dados obtidos das interações 

observadas na técnica experimental de XRD, é possível definir as contribuições por resíduo das 

interações intermoleculares, energia de interação do sistema e a obtenção da trajetória do sistema 

em 3D ao longo do tempo. Neste contexto, o planejamento racional de drogas por intermédio do uso 

de técnicas computacionais surge como uma alternativa para a síntese de novos fármacos, nas quais 

os métodos tradicionais de ataque não vêm alcançando resultados satisfatórios, incentivando novos 

estudos promissores. 

 A combinação dos métodos de QM/MM foi desenvolvida para cálculos com proteínas e vem 

sendo usado para o estudo de reações enzimáticas, especialmente em catálise enzimática, a qual 
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concerne na mudança da energia livre de ligação dos reagentes, estado de transição e produtos.26 

Neste método, o ligante é explicitamente tratado por um modelo QM,26 enquanto que o ambiente 

proteico e o solvente são representados por campo de força MM. 

 As equações de dinâmica clássica são adequadas para muitos sistemas, entre eles os 

biomoleculares, pois através de um estudo de MD pode-se determinar as distintas conformações de 

um sistema, além de avaliar sua evolução no tempo.63 A MD é uma técnica na qual se estudam os 

movimentos em um sistema de partículas por simulação e, com isso, pode ser empregada em 

sistemas de elétrons, átomos ou moléculas.138 A primeira simulação de MD envolvendo proteínas foi 

feita em 1987.139 Atualmente são encontrados muitos trabalhos na literatura envolvendo esse tipo 

de simulação com proteínas, principalmente quando se pretende confirmar dados experimentais tais 

como XRD e NMR. O potencial de interação entre as partículas e as equações de movimento que 

governam a dinâmica das mesmas são pré-requisitos para realização da MD. O potencial pode variar 

do simples, como o gravitacional para interações entre estrelas, ao complexo, composto por vários 

termos como o que descreve as interações entre átomos e moléculas.115 Para alguns problemas, 

como reações químicas envolvendo tunelamento, transferência de elétrons, ruptura e formação de 

ligações, são necessárias correções quânticas.138 Dessa forma, o uso da metodologia QM/MM 

combinado com MD torna-se apropriado para o estudo de reações envolvendo sistemas 

enzimáticos.115 

 Um típico procedimento no emprego da metodologia QM/MM é o refinamento estrutural de 

sistemas biomoleculares grandes. A ideia básica é o uso do QM/MM em vez de somente o MM, no 

qual o modelo que é refinado contra os dados experimentais.114 Esta particularidade é vantajosa, 

pois ao redor do sítio ativo, os campos de força padrão são menos confiáveis para os inibidores e 

substratos.62 Essa aproximação tem sido aplicada para o refinamento dos dados de XRD e NMR.140 

4.3. Caracterização Estrutural 

 A determinação e divulgação da estrutura tridimensional de biomoléculas são essenciais para 

impulsionar o desenvolvimento de novos estudos e novas tecnologias. No entanto, o processo de 

determinação estrutural é extremamente complexo, o qual pode necessitar de métodos 

computacionais, escopo deste capítulo, e métodos experimentais avançados, intermediados por 

tecnologias sofisticadas, como a XRD e a NMR.  O estudo para determinação estrutural de 

biomoléculas é realizado de forma a analisar a nanoestrutura do material, a qual envolve todos os 

átomos e arranjos atômicos que descrevem a conformação do sistema molecular.141 A aplicação dos 

métodos de determinação estrutural, tanto os experimentais quanto os de predição computacional, 
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culmina na geração de aproximações gráficas computacionais da estrutura de macromoléculas, 

tornando possível a construção de modelos computacionais em três dimensões pelo tratamento dos 

dados obtidos e/ou coletados.30 

4.3.1 Difração de raios X (XRD) 

 No Capítulo 5: Sistemas de Baixa Dimensionalidade de Nanopartículas do Volume 1: 

Nanoestruturas – Princípios e Aplicações, também da coleção Nanociência e Nanotecologia,foi 

introduzido ao leitor alguns conceitos de XRD voltados à aplicações em nanomateriais. Para a 

descrição de estruturas de biomoléculas, a técnica de XRD também apresenta vasta aplicabilidade, 

sendo uma das principais técnicas de descrição da estrutura tridimensional, especialmente de 

proteínas30. A aplicação eficaz da XRD para estudo estrutural de biomoléculas está fundamentada na 

alta organização atômica característica de um sólido cristalino. Na natureza, é possível que os 

átomos se organizem de tal forma a caracterizar sólidos amorfos, descritos pela ordenação atômica 

em curtas distâncias, não apresentando periodicidade; e os sólidos cristalinos, os quais são 

altamente organizados e caracterizados pela formação de padrões tridimensionais de ordenação 

atômica que se repetem periodicamente ao longo da estrutura do material.141 Estes últimos são de 

grande relevância científica para o estudo de macromoléculas por XRD, já que os raios X podem 

descrever especificamente o arranjo atômico que forma uma estrutura biológica.111 

Desde o início da utilização do fenômeno de XRD, que ocorreu com o alemão Max Von Laue, 

em 1912, o qual observou a capacidade de cristais em difratar os feixes de raios X segundo um 

padrão específico de organização atômica do material,143 esta técnica vem sendo empregada no 

estudo e descrição estrutural de biomoléculas. Atualmente, a modernização e sofisticação dos 

difratômetros, aparelhos específicos para a aplicação da XRD (Figura 7.13A), assim como o 

desenvolvimento de novos métodos computacionais de interpretação e tratamento de dados 

cristalográficos, impactaram na cristalografia de forma a aumentar número de modelos 

macromoleculares obtidos. Nos dias de hoje, o repositório PDB conta com aproximadamente 

103,265 estruturas resolvidas pela aplicação de XRD, sendo que, no ano de 2015, cerca de 8,680 

estruturas haviam sido depositadas.144 Alguns exemplos de estruturas recentemente disponibilizadas 

envolvem uma enzima transferase de bactérias em complexo com antibacterianos da classe dos 

aminoglicosídeos (PDB ID 5C4K), determinada por Kaplan e colaboradores (2016)145; e também a 

estrutura da enzima metiltransferase do vírus da dengue em complexo com potenciais inibidores 

(PDB ID 5CUQ), resolvida por Brecher e colaboradores (2015)146. 

De uma forma breve, na estrutura cristalina, sendo o comprimento de onda dos raios X 

comparável ao espaçamento entre os átomos, estes podem ser difratados pelos mesmos, de forma a 



148 

descrever o posicionamento atômico.16 No difratômetro, os feixes de raios X incidentes são 

espalhados pela estrutura da amostra e a relação entre as fases dos feixes espalhados é que define a 

ocorrência da difração.147 Se as ondas, após se dispersarem, ficarem fora de fase, estas se interferem 

de maneira destrutiva, se anulando. Em contrapartida se, posteriormente ao espalhamento as ondas 

permanecerem em fase, estas se interferem construtivamente, ou seja, as ondas se reforçam, 

caracterizando o fenômeno da difração (Figura 7.13B).16; 148 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Diagrama esquemático da XRD no difratômetro. 

 

O diagrama mostrado na Figura 7.13 descreve a disposição dos componentes num 

difratômetro (A) e quando, após o evento de dispersão, os feixes de raios X permanecerem em fase, 

suas amplitudes são somadas e eles se reforçam, ocorrendo, assim, a difração (B). O feixe de raios X, 

gerado na fonte, é direcionado à amostra e os ângulos onde ocorreu a difração são registrados. A 

amostra e o detector são acoplados, de forma que uma rotação α da amostra equivalha a uma 

rotação 2α do detector.149 Grande parte da radiação espalhada pela amostra se anula e a minoria dos 

feixes de raios X desviados se reforça, sofrendo a difração. O reforço mútuo dos feixes ocorre quando 

as condições satisfazem a Lei de Bragg, conforme descrito no Volume 1: Nanoestruturas – Princípios 

e Aplicações, Capítulo 5: Sistemas de Baixa Dimensionalidade de Nanopartículas desta coleção.  

Quando difratados, os feixes informam algumas características estruturais da amostra (tipos 

de átomos que a constituem, arranjo dos mesmos e a geometria cristalina). Ao serem registrados 

pelo detector, estes geram o padrão de difração, ou difratograma, o qual informa os ângulos onde 

ocorreu a difração e a intensidade dos feixes difratados.150 

Os dados do difratograma são base para a determinação da estrutura do material. Com o 

tratamento destes dados obtém-se o modelo estrutural da molécula. Esta parte final de estudo 
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cristalográfico é descrita por três etapas principais: a resolução da estrutura, intermediada pelo 

emprego de métodos matemáticos para a determinação do espaço real na estrutura e reconstrução 

computacional da imagem da ordenação atômica na macromolécula; o refinamento do modelo, com 

base no mapa de densidade eletrônica da estrutura cristalina; e, finalmente, obtenção do modelo 

final contendo coordenadas atômicas da estrutura estudada.30 Para uma revisão mais profunda dos 

conceitos de XRD, o leitor é convidado à leitura do Volume 3: Técnicas de Nanocaracterização – 

Princípios e Aplicações da coleção Nanociência e Nanotecnologia, Capítulo 5 – Difração e 

Espalhamento de Raios X por Nanomateriais. 

4.3.2 Ressonância Magnética Nuclear (NMR) 

Outra forma de determinação estrutural de biomoléculas envolve a aplicação da técnica de NMR. 

Nesta, as amostras geralmente são analisadas em solução e, por isso, o mais próximo possível das 

condições biológicas. Além disso, tal técnica dispensa a cristalização prévia da amostra, que é um 

passo crítico na técnica de XRD. Atualmente, a base de dados PDB já conta com cerca de 11,260 

estruturas tridimensionais de proteínas e demais biomoléculas resolvidas por NMR e este número é 

crescente.151 No ano de 2015, cerca de 440 estruturas resolvidas por NMR foram depositadas no 

PDB, sendo algumas das mais recentes a estrutura de uma metaloprotease zinco dependente de 

Clostridium difficile(PDB ID 2N6J), determinada por Rubino e colaboradores (2015)152; bem como a 

estrutura de uma chaperona bacteriana periplasmática ácido-resistente (PDB ID 2MYJ), determinada 

por Ding e colaboradores (2015)153. 

A NMR fundamenta-se na interação da radiação eletromagnética com a amostra. Mais 

precisamente, esta técnica utiliza a propriedade magnética apresentada por alguns núcleos atômicos 

da molécula para o estudo estrutural do material.154; 155 Determinados núcleos, como 1H, 13C e 15N, 

apresentam o spin nuclear, uma propriedade descrita pela Mecânica Quântica cuja a orientação 

nuclear é dada por um momento angular característico.22; 156 Na ausência de campo magnético, o 

núcleo estará orientado de forma aleatória. No entanto, na presença de um campo magnético 

externo, o campo magnético gerado ao redor do núcleo faz com que este assuma uma orientação 

específica.157 Quando num estado de menor energia, denominado estado α, a orientação nuclear é a 

favor do campo magnético aplicado. Entretanto, quando num estado de maior energia, denominado 

estado β, a orientação nuclear é contrária ao campo magnético externo.157 A diferença de energia 

entre os estados α e β é proporcional à energia necessária para que um núcleo mude seu momento 

angular, ou seja, passe de um estado de menor energia para um estado de maior energia.156Essa 

diferença entre os estados α e β é proporcional à intensidade do campo magnético externo.158 Sob a 

ação de um campo magnético intenso, a diferença de energia entre os estados será maior e, 
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consequentemente, a diferença entre o número de núcleos no estado α e no estado β também será 

maior.156 Isso resulta num aumento da sensibilidade do espectrômetro e da resolução espectral, 

possibilitando aos aparelhos que empregam campos magnéticos intensos a descrição de sistemas 

moleculares mais complexos.158 

Num espectrômetro de NMR, a amostra em solução é submetida a um campo magnético de 

alta intensidade (Bh), o qual fará com que diferentes níveis energéticos sejam gerados, dadas as 

diferentes orientações dos núcleos alinhados ao campo. Em seguida, uma série de pulsos de energia 

eletromagnética na faixa da radiofrequência é aplicada, sendo estes pulsos capazes de tirar o sistema 

do equilíbrio. A radiação eletromagnética na radiofrequência fornecerá aos núcleos energia, o que 

levará à mudança de orientação dos mesmos. Na ausência de radiação na radiofrequência, o sistema 

irá se reestabelecer em equilíbrio, os núcleos voltarão à posição original e, para isso, emitirão 

radiação característica (Figura 7.14).159; 160; 161 Estas radiações emitidas são registradas pelo aparelho, 

originando o sinal  de decaimento de indução livre (FID – Free Induction Decay).162 O sinal FID, dada a 

sua complexidade, sofre tratamento matemático adequado pela aplicação da transformada de 

Fourier, obtendo-se, assim, dados que gerarão um gráfico de intensidade da radiação ressonante 

versus frequência, característico do material.161; 163 

A frequência de emissão do núcleo atômico é dada pela relação entre o momento angular 

nuclear e o momento magnético nuclear: a denominada razão giromagnética. Contudo, esta 

frequência pode sofrer interferência do ambiente químico da biomolécula. Assim, para interpretar o 

espectro de NMR é adicionada à amostra uma substância de referência. A posição dos espectros da 

amostra é dada em relação à sua distância ao sinal de referência, caracterizando o deslocamento 

químico (valor dado em picômetros).156 Pela interação entre o momento magnético nuclear e o 

campo magnético externo é possível caracterizar o ambiente ao redor do núcleo atômico de 

interesse e, assim, caracterizar a estrutura e a dinâmica da biomolécula em estudo. Portanto, do 

espectro de NMR é possível obter: (i) o ambiente químico do átomo estudado, via deslocamento 

químico; (ii) a quantificação do átomo em cada tipo de ambiente, pela área de cada sinal; e (iii) o 

número de átomos em ambientes químicos diferentes, pelo número de sinais diferentes quando 

comparados ao padrão (referência).160; 161 

A sequência da Figura 7.14 resume a técnica de NMR: (A) alguns núcleos atômicos possuem a 

propriedade spin que, na ausência de campo magnético externo, orientam-se aleatoriamente; (B) na 

aplicação de um campo magnético externo, os núcleos com spin ≠ 0 assumem orientações 

específicas com diferentes níveis energéticos; (C) a radiação de radiofrequência é utilizada para 

perturbar o sistema, mudando a orientação dos núcleos; e, (D) ao retornar à posição original, o 
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núcleo libera o excesso de energia num sinal característico que dará origem ao espectro de NMR da 

amostra.159; 162 

 

 

 

 

Figura 7.14. Sequência de eventos dos núcleos atômicos em espectroscopia por NMR. 

 

4.3.3 Modelagem de proteínas por homologia 

 Apesar da grande participação na determinação de estruturas tridimensionais de 

biomoléculas, os métodos experimentais, como XRD e NMR, podem apresentar alguns problemas 

que dificultam e, em certos casos, impossibilitam a sua utilização, como as dificuldades no 

isolamento e purificação da biomolécula de interesse, assim como na cristalização e obtenção de 

cristais de qualidade adequada à análise.142; 164 Assim, outros métodos de predição estrutural têm 

ganhado muita importância como ferramenta alternativa para descrever estruturas de biomoléculas, 

especialmente a modelagem por homologia, ou também modelagem comparativa, considerada a 

mais confiável dentre as técnicas de predição.164; 165; 166 

O grande objetivo das técnicas de modelagem de proteínas é a predição da estrutura 

tridimensional da mesma a partir de sua estrutura primária (sequência de aminoácidos formadora da 

proteína) de forma a obter modelos proteicos de qualidade comparável àqueles gerados pelas 

técnicas experimentais.167 A modelagem por homologia baseia-se na premissa de que estruturas de 

proteínas homólogas mantêm alto grau de identidade, o que pode fundamentar a construção de 

modelos tridimensionais.168 Isso se deve ao fato das proteínas homólogas evoluírem de um ancestral 

comum e que podem ter sofrido num dado momento alguma mutação, culminando em diferenças 

entre si.169 Tais proteínas conservam numerosos trechos semelhantes ou idênticos, os quais podem 

ser categorizados como padrões. As regiões mais internas da estrutura proteica são mais 

conservadas. Já as regiões próximas às superfícies, as dobras ou “loops” que conectam elementos da 

estrutura secundária, são mais susceptíveis a alterações.170 Desta forma, tais padrões de identidades 

formam a base para a construção da estrutura de uma proteína desconhecida a partir de outra 

homóloga cuja estrutura já fora determinada.168 
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Em comparação com os métodos experimentais, a construção de um modelo tridimensional 

pela aplicação da modelagem por homologia dispensa rotinas laboratoriais de preparação e análise 

da amostra; todavia, exige programas e ferramentas computacionais especializados, assim como 

consultas a várias bases de dados disponíveis, já que utiliza dados estruturais pré-existentes para a 

modelagem.171 As etapas envolvidas no processo de modelagem por homologia, de uma forma geral, 

são: (i) busca e seleção de proteínas que servirão de molde; (ii) alinhamento das sequências da 

proteína-molde e da proteína-alvo; (iii) construção do modelo da proteína-alvo; e (iv) validação do 

modelo.172 Cada etapa da modelagem por homologia é baseada num método computacional 

específico.172 

A identificação e seleção dos moldes a serem utilizados no processo são auxiliadas por 

ferramentas que realizam buscas em bancos de dados estruturais por estruturas homólogas àquela 

de interesse. Um exemplo de ferramenta aplicada neste processo é o BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool), o qual encontra estruturas proteicas homólogas, identificando regiões similares entre 

as estruturas catalogadas, calculando o grau de identidade entre as mesmas.45; 173; 174 O programa 

Swiss-PDB Viewer, por possuir integração com servidores específicos, também pode auxiliar na busca 

por moldes. As estruturas mais adequadas (geralmente aquelas com maior grau de identidade) são 

escolhidas para compor os moldes da modelagem.175 

O modelo é construído com base no alinhamento realizado entre as sequências-molde e a 

sequência-alvo. As sequências são sobrepostas e, por meio do deslocamento e reposicionamento dos 

resíduos (com adição de espaços ou “gap”, representando deleções de resíduos) obtém-se simetria 

entre estas. Tal processo evidencia a identidade entre as sequências, indicando regiões conservadas 

e variáveis. A etapa de alinhamento das sequências é crucial na modelagem por homologia, 

interferindo diretamente na qualidade do modelo construído.176 Com as sequências alinhadas, é 

iniciada a etapa de construção do modelo propriamente dito, a qual se inicia pelas regiões mais 

conservadas, com base nas informações estruturais da proteína-molde. Após, as regiões variáveis da 

proteína alvo, como as alças e as cadeias laterais, são modeladas de acordo com predições baseadas 

nas sequências de aminoácidos destas regiões ou por comparação com modelos de alças e cadeias 

laterais disponíveis no PDB.177 Esta etapa pode ser subsidiada pelos programas abordados no item 

3.5 deste capítulo, como o Swiss-PDB Viewer. 

Com a obtenção do modelo para a proteína-alvo, é essencial a verificação de possíveis erros 

durante o processo de modelagem. A etapa de avaliação das características do modelo, a validação, 

envolve a busca por erros estruturais, assim como a avaliação da qualidade estereoquímica do 

modelo.178 Além disso, a avaliação das interações entre o modelo obtido e o meio deve ser realizada 
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por simulações por MD, a qual acompanha o comportamento do sistema molecular ao longo do 

tempo.179; 180; 181 Tais avaliações podem ser intermediadas pelos mesmos programas utilizados para 

construção do modelo. Ao final, obtêm-se o modelo tridimensional predito da proteína. 

5. ALGUMAS APLICAÇÕES RECENTES 

5.1 Aplicações na Indústria Farmacológica 

5.1.1. Desenvolvimento de Fármacos 

 A modelagem molecular computacional é uma importante ferramenta para o detalhamento 

dos mecanismos de reconhecimento molecular entre proteínas e inibidores, que podem ser a chave 

para o entendimento e o desenvolvimento de novos fármacos no tratamento de várias doenças. 

Assim, a modelagem molecular computacional tem um papel fundamental na farmacologia, assim 

como na medicina, por descrever estruturas de biomoléculas e agentes patológicos.182; 183 Ela tem 

sido um dos avanços mais importantes no planejamento e descoberta de novos fármacos, 

permitindo a obtenção de propriedades específicas de compostos que podem influenciar na 

interação proteína-ligante, no caso proteína-inibidor. 

O exemplo do método de docking molecular citado no item 4.1 ilustra o local de inibição da 

enzima transcriptase reversa do vírus HIV-1 da Imunodeficiência Humana. O vírus causador é passível 

de sofrer mutações, por isso, até os dias atuais ainda é desconhecida a cura ou imunização profilática 

para o HIV, tornando essa doença um potencial alvo para o estudo de novas técnicas e concepção de 

novas drogas.184; 185; 186 Como visto na Figura 7.11, a enzima do Vírus HIV-1 da Imunodeficiência 

Humana foi estudada por intermédio do complexo proteína-ligante (fármaco Efavirenz). Neste nível 

de estudo, a modelagem molecular computacional é essencial, pois utiliza os métodos mencionados 

no item 4 para o desenvolvimento de novas drogas no combate a AIDS e outras doenças.99; 187 

5.1.2. Desenho Racional de Fármacos 

 A metodologia de triagem utilizada até a década de 1980 consistia em testar aleatoriamente 

fármacos em microcélulas, em uma espécie de “tentativa e erro” pouco eficiente na descoberta de 

novos fármacos.188 Sendo assim, o conhecimento do mecanismo de ação proteína-inibidor é a uma 

das maneiras mais eficientes, e de menor custo, de se desenvolver novos fármacos.187; 189; 190É 

possível evidenciar, dentre as metodologias de modelagem molecular computacionais mais 

eficientes, a combinação de técnicas de docking molecular, MD e a QM. Os resultados dessas 

combinações permitem a elaboração de índices de identidade que podem ser relacionados com a 

atividade farmacológica.191 
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Por meio da realização de diversos testes envolvendo um grande número de ligantes 

inibidores com tempo e custo muito inferior aos métodos práticos de triagem cega, a modelagem 

computacional auxilia no método de triagem de novos fármacos, acelerando consideravelmente o 

desenvolvimento de novas drogas.99 Todos os métodos de modelagem moleculares computacionais 

combinados, juntamente com testes finais testes finais in vitro e in vivo, e testes clínicos dão origem 

ao desenvolvimento do fármaco de acordo com as etapas do desenho racional mostrado no 

diagrama da Figura 7.15.192; 193 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Fluxograma do Desenho Racional de Fármacos baseado em estrutura.  
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5.2. Aplicações Tecnológicas 

5.2.1. Nanoneurobiofísica: novas perspectivas para a aplicação da nanotecnologia nos estudos 

biomédicos 

 Recentemente foi delineada uma nova área de conhecimento e pesquisa, denominada 

Nanoneurobiofísica, a qual visa a investigação de mecanismos moleculares importantes em 

desordens desmielinizantes e neurodegenerativas bem como o desenvolvimento de novos métodos 

de diagnóstico e tratamento para estas desordens com base na nanotecnologia.194 Neste contexto, o 

detalhamento dos mecanismos que fundamentam as neurodesordens é realizado em escala 

molecular, propiciado pela aplicação combinada de métodos experimentais e teórico-

computacionais. Mais precisamente, a aplicação de tal combinação metodológica para fins de 

diagnóstico e terapêutica é delineada pelo desenvolvimento de nanobiossensores, os quais são 

dispositivos sensíveis em escala nanométrica cujo sensoriamento é mediado por biomoléculas de 

alta especificidade, como enzimas e anticorpos.194; 195 

A modificação química das pontas e hastes de AFM bem como da superfície de 

nanopartículas com biomoléculas especializadas é um poderoso método o qual permite obtenção de 

um dispositivo de sensoriamento de alta especificidade195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202.Atualmente, vem 

sendo desenvolvido nanobiossensores para fins de detecção de contaminantes ambientais, bem 

como imunoensaios envolvendo a funcionalização de nanopartículas, abrindo novas possibilidadesde 

aplicação de tais métodos no detalhamento molecular de doenças complexas, como a Esclerose 

Múltipla e a Neuromielite Óptica.91; 195; 198; 199; 200; 201; 202Neste contexto, a aplicação da modelagem 

molecular computacional mostra-se promissora, especialmente nas etapas de desenvolvimento dos 

referidos biossensores. Estes nanodispositivos requerem uma visão atomística para que os 

resultados possam ser interpretados corretamente, o que é possibilitado pela aplicação de 

abordagens computacionais. Recentemente, estudos apontam para uma grande aplicabilidade de 

aproximações e abordagens computacionais como suporte para o entendimento de questões que 

cingem tanto a funcionalização de superfícies das pontas de AFM e de nanopartículas quanto as 

interações biomoleculares envolvidas no processo de detecção.89; 91; 195; 198; 199; 201; 203Assim, dada 

aelevada sensibilidade característica dos nanobiossensores desenvolvidos é possível detectar com 

alta precisão herbicidas inibidores de enzimas, antígenos, toxinas e outros agentes patogênicos. 

Portanto,o uso combinado das técnicas computacionais e métodos experimentais torna possível o 

entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos em um sistema de interesse. 
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5.2.2. Métodos computacionaisaplicados ao desenvolvimento de nanobiossensores 

 Conforme abordado no item anterior, a aplicação de nanotecnologias de sensoriamento é 

um dos propósitos da emergente área da Nanoneurobiofísica.194 Neste contexto, o desenvolvimento 

de nanobiossensores baseados na funcionalização de superfícies tanto do AFM quanto de 

nanopartículas para o estudo e detecção de doenças complexas pode ser embasado por métodos 

computacionais de DM e Modelagem.89; 91; 203 

De uma forma mais detalhada, num contexto de utilização de pontas e hastes de AFM bem 

como nanopartículas funcionalizadas e, consequentemente, construção de um nanobiossensor, o 

conhecimento e descrição específica dos eventos moleculares envolvidos mostram-se cruciais.89; 91; 

200 Esses têm sido possibilitados pela aplicação de métodos computacionais de modelagem 

molecular, docking molecular, DM e cálculos híbridos de QM/MM desenvolvidos para fornecer um 

background dos tipos de interações envolvidas neste tipo de experimento.91; 195; 198; 199; 203Desta 

forma, técnicas computacionais específicas estão sendo refinadas com o avanço das pesquisas, das 

técnicas experimentais bem como o desenvolvimento dos computadores, de modo a tornar possível 

o desenvolvimento racional de sensores específicos baseados em superfícies funcionalizadas.198; 204 

As aplicações computacionais no desenvolvimento de nanobiossensores vêm ocorrendo de 

acordo com uma série de vertentes, conforme segue: (i) aplicação de técnicas de modelagem por 

homologia no refinamentode estruturas descritas experimentalmente para estudos posteriores de 

imobilização e funcionalização de superfícies;89; 181 (ii) utilização de abordagens de docking molecular 

para o estudo de ligações receptor-ligante (enzima-substrato e/ou anticorpo-antígeno) durante o 

processo de sensoriamento;89; 195; 199; 203 (iii)parametrização de campos de força para a simulação de 

DM de moléculas envolvidas na imobilização e funcionalização de superfícies com compostos 

biológicos;91(iv) simulações computacionais para estudo da estabilidade estrutural de sistemas 

biomoleculares proteicos89; 181; 195bem como para a análise das orientações das biomoléculas durante 

a funcionalização de superfícies e consequente obtenção de nanobiossensores;91; 203 e (v) 

estabelecimento de protocolos para estudo da imobilização de biomoléculas em superfícies .91; 199; 203 

Desta forma, os métodos computacionais mostram-se poderosas alternativas para o 

detalhamento em alta resolução dos eventos moleculares envolvidos tanto processo de 

desenvolvimento de nanobiossensores quanto durante o processo de sensoriamento mediado por 

tais dispositivos. Para exemplificar, a Figura 7.16 mostra a modelagem molecular computacional da 

superfície de uma ponta do AFM com raio aproximado de 20 nanômetros, funcionalizada com 

enzimas ALS (enzima apresentada na Figura 7.9). As enzimas são modeladas destacando suas 

respectivas superfícies e fixadas na superfície da ponta por tióis orgânicos representados por 
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bastões. As enzimas ALS permanecem ativas tornando a superfície da ponta, como um todo, um 

nanobiossensor específico para detecção de herbicidas (e.g. metsulfuron-metil e imazaquin, 

utilizados mundialmente).205; 206 A modelagem molecular computacional, assim, permite a descrição 

aproximada da orientação que as biomoléculas assumem quando imobilizadas em superfície, 

formando o nanobiossensor propriamente dito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16. Representação da superfície da ponta do AFM funcionalizada com enzimas ALS. 

Modelagem realizada a partir do arquivo PDB referência 1T9D.29 

 

6. COSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste capítulo foram apresentados conceitos básicos e históricos da modelagem molecular 

computacional. Foram abordados conceitos desde definições de biomoléculas e proteínas, passando 

por algumas das principais formas de representação de modelos proteicos, até exemplos de 

aplicação destes modelos pelo uso de técnicas computacionais avançadas. Também foram 

apresentados softwaresde manipulação e visualização de biomoléculas, além de indicados bancos de 

dados onlinenos quais o leitor poderá consultar e obter estruturas previamente descritas de 

biomoléculas e sistemas biológicos.  

As técnicas de modelagem molecular computacional aplicadas a biomoléculas englobam três 

principais métodos: Clássicos (MD e Docking Molecular), Híbridos (QM/MM) e métodos de 

Caracterização Estrutural (cálculo de homologia). Todas estas ferramentas e conhecimentos 

permitem ao leitor desenvolver o seu próprio estudo e modelagem de sistemas biológicos através de 

diferentes aproximações teóricas. 

Por fim, as perspectivas futuras para a Modelagem Molecular Computacional são as mais 

promissoras possíveis. Com o aumento da capacidade de processamento computacional e o 
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desenvolvimento contínuo de softwares ligados a área, os modelos desenvolvidos para as 

biomoléculas serão mais fidedignos aos sistemas reais e a gama de aplicações será bastante extensa. 

REFERÊNCIAS 

1. Schlick, T. Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide: An Interdisciplinary 

Guide. 2nded. New York: Springer, 2010. 

2. Casadesús, R. Molecular Modeling. In: Runehov, A.L.C.; Oviedo, L. Encyclopedia of Sciences and 

Religions. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. p. 1344–1346. 

3. Berg, J.M.; Tymoczko, J.L.; Stryer, L. Biochemistry. 5thed. New York: W H Freeman, 2002. 1100 p. 

4. Rausch, F. et al. Protein modeling and molecular dynamic studies of two new surfactant proteins. J 

Cheminform, v. 5, n. 1, p. 1-11, 1 mar. 2013. 

5. Freitas, L.C.G. DIADORIM: a Monte Carlo Program for liquid simulations including quantum 

mechanics and molecular mechanics (QM/MM) facilities: applications to liquid ethanol. J. Braz. 

Chem. Soc., v. 20, n. 8, 2009. 

6. National Research Council (US) Committee on Challenges for the Chemical Sciences in the 21st 

Century. Beyond the Molecular Frontier: Challenges for Chemistry and Chemical Engineering. 1st 

ed. Washington (DC): National Academic Press, 2003. 224 p. 

7. Valiev, M. et al. NWChem: A comprehensive and scalable open-source solution for large scale 

molecular simulations. Computer Physics Communications, v. 181, n. 9, p. 1477-1489, set. 2010. 

8. Scheer, M. et al. BRENDA, the enzyme information system in 2011. Nucleic Acids Res, v. 39, n. 

suppl 1, p. D670-D676, Jan 2011. 

9. Ramachandran, K.I.; Deepa, G.; Namboori, K. Computational Chemistry and Molecular Modeling: 

Principles and Applications. 1st ed. Heidelberg: Springer, 2008. 398 p. 

10. Bortolato, A. et al. Molecular Docking Methodologies. Monticelli, L.; Salonen, E. Biomolecular 

Simulations: Methods and Protocols. New York: Springer, 2013. p. 339-360. 

11. Nobel Media AB. Press Release: The 1998 Nobel Prize in Chemistry. Disponível em: 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1998/press.html>. Acesso em 

22 jan. 2016. 

12. Nobel Media AB. The Nobel Prize in Chemistry 2013 – Press Release. Disponível em: 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/press.html>. Acesso em 

23 ago. 2014. 



159 

' 

13. Sudik, A.C. et al. Design, Synthesis, Structure, and Gas (N2, Ar, CO2, CH4, and H2) Sorption 

Properties of Porous Metal-Organic Tetrahedral and Heterocuboidal Polyhedra. Journal of the 

American Chemical Society, v. 127, n. 19, p. 7110-7118, 1 maio. 2005. 

14. Lee, M.S. et al. New analytic approximation to the standard molecular volume definition and its 

application to generalized Born calculations. J ComputChem, v. 24, n. 11, p. 1348-1356, 2003. 

15. Young, D. Computational Chemistry: A Practical Guide for Applying Techniques to Real World 

Problems. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 2004. 408 p. 

16. Callister, W.D.; Rethwisch, D.G. Materials Science and Engineering: An Introduction. 9th ed. 

Hoboken: Wiley, 2014. 984 p. 

17. Brown, T.E. et al. Chemistry: The Central Science. 13th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 

2014. 1248 p. 

18.  Atkins, P.; Jones, L. Chemical Principles: The Quest For Insight. 5th ed. New York: W. H. Freeman, 

2010. 

19. Voet, D.; Voet, J.G. Biochemistry. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2010. 1248 p. 

20. Schueler-Furman, O. et al. Progress in Modeling of Protein Structures and Interactions. Science, v. 

310, n. 5748, p. 638-642, Oct 2005. 

21. Doig, A.J.; Baldwin, R.L. N- and C-capping preferences for all 20 amino acids in α-helical peptides. 

Protein Sci., v. 4, n. 7, p. 1325-1336, 1995. 

22. Nelson, D.L.; Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th ed. New York: W.H. Freeman, 

2012. 1340 p. 

23. Zvelebil, M.J.; Baum, J.O. Understanding Bioinformatics. 1st ed. New York: Garland Science, 2008. 

772 p. 

24. Fermi, G. et al. The crystal structure of human deoxyhaemoglobin at 1.74 A resolution. Journal of 

Molecular Biology, v. 175, n. 2, p. 159-174, May 1984. 

25. Yokoyama, T. et al. Novel mechanisms of pH sensitivity in tuna hemoglobin: a structural 

explanation of the root effect. The Journal of biological chemistry, v. 279, n. 27, p. 28632-28640, 

July 2004. 

26. Zhang, H.; Tweel, B.; Tong, L. Molecular basis for the inhibition of the carboxyltransferase domain 

of acetyl-coenzyme-A carboxylase by haloxyfop and diclofop. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, v. 101, n. 16, p. 5910-5915, April 2004. 



160 

27. Madauss, K.P. et al. The human ACC2 CT-domain C-terminus is required for full functionality and 

has a novel twist. Acta Crystallographica. Section D, Biological Crystallography, v. 65, n. Pt 5, p. 

449-461, May 2009. 

28. Mccourt, J.A.; Duggleby, R.G. Acetohydroxyacid synthase and its role in the biosynthetic pathway 

for branched-chain amino acids. Amino acids, v. 31, n. 2, p. 173-210, Sept 2006. 

29. Mccourt, J.A. et al. Elucidating the specificity of binding of sulfonylurea herbicides to 

acetohydroxyacid synthase. Biochemistry, v. 44, n. 7, p. 2330-2338, Feb 2005. 

30. Rhodes, G. Crystallography Made Crystal Clear: A Guide for Users of Macromolecular Models. 3rd 

ed. San Diego: Academic Press, 2010. 

31. Apweiler, R. et al. Update on activities at the Universal Protein Resource (UniProt) in 2013. 

Nucleic Acids Res, v. 41, n. D 1, p. D43-D47, 2013. 

32. Wu, C.H. et al. The Universal Protein Resource (UniProt): an expanding universe of protein 

information. Nucleic Acids Research, v. 34, n. Database issue, p. D187-D191, Jan 2006. 

33. Pruitt, K.D. et al. RefSeq: an update on mammalian reference sequences. Nucleic Acids Res, v. 42, 

n. Database issue, p. D756-63, Jan 2014. 

34. Schomburg, I. et al. BRENDA in 2013: integrated reactions, kinetic data, enzyme function data, 

improved disease classification: new options and contents in BRENDA. Nucleic Acids Res, v. 41, 

n. Database issue, p. D764-72, Jan 2013. 

35. Schomburg, I. et al. BRENDA: a resource for enzyme data and metabolic information. Trends 

Biochem Sci , v. 27, n. 1, p. 54-6, Jan 2002. 

36. Sigrist, C.J. et al. New and continuing developments at PROSITE. Nucleic Acids Res, v. 41, n. 

Database issue, p. D344-7, Jan 2013. 

37. Sigrist, C.J. et al. PROSITE: a documented database using patterns and profiles as motif 

descriptors. Brief Bioinform, v. 3, n. 3, p. 265-74, Sept 2002. 

38. Berman, H.M. et al. The Protein Data Bank.Nucleic Acids Res, v. 28, n. 1, p. 235-242, Jan 2000. 

39. Laskowski, R.A. Protein Structure Database. Mol Biotechnol, v. 48, n. 2, p. 183-198, Jun 2008. 

40. SIB – Swiss Institute Of Bioinformatics. UniProtKB/Swiss-Prot. Lausanne. 2013. Disponível em: 

<http://web.expasy.org/docs/swiss-prot_guideline.html>. Acesso em 20 mai. 2013. 

41. Rose, P.W. et al. The RCSB Protein Data Bank: redesigned web site and web services. Nucleic 

Acids Res., v. 39, n. Database issue, p. D392-D401, Jan 2011. 



161 

' 

42. Küppers, G.; Lenhard, J.; Shinn, T. Computer Simulation: Practice, Epistemology, and Social 

Dynamics. In: Lenhard, J.; Küppers, G.; Shinn, T. (eds.). Simulation: Pragmatic Construction of 

Reality. 1. ed. Dordrecht: Springer, 2006.  p. 3-22. 

43. Winsberg, E. Computer Simulation and the Philosophy of Science. Philosophy Compass, v. 4, n. 5, 

p. 835-845, Sept 2009. 

44. Humphrey, W.; Dalke, A.; Schulten, K. VMD: Visual molecular dynamics. J Mol Graph, v. 14, n. 1, 

p. 33-38, Feb 1996. 

45. Johnson, M. et al. NCBI BLAST: a better web interface. Nucleic Acids Res, v. 36, n. suppl 2, p. W5-

W9, July 2008. 

46. Stone, J. et al. Using VMD. Urbana e Champaign. 2012. Disponível em: <http://www. 

ks.uiuc.edu/Training/Tutorials/vmd/vmd-tutorial.pdf>. Acesso em: 19 mai. 2013. 

47. Theoretical And Computational Biophysics Group. What is VMD? Urbana e Champaign.2008. 

Disponível em: <http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/allversions/what_is_ vmd.html>. 

Acesso em: 19 mai. 2013. 

48. De Lano, W.L. The PyMol Molecular Graphics System. San Carlos. 2002. Disponível em: 

<http://www.pymol.org/>. Acesso em 02 jul. 2013. 

49. Gale, J.D. Gulp: A computer program for the symmetry-adapted simulation of solids. J. Chem. 

Soc., Faraday Trans., v. 93, p. 629-637, 1997. 

50. Stockwell, G. PyMOL tutorial. Cambridge. 2003. Disponível em: <http://www.ebi. 

ac.uk/~gareth/pymol/>. Acesso em: 19 mai. 2013. 

51. Hanson, R. M. et al. JSmol and the Next-Generation Web-Based Representation of 3D Molecular 

Structure as Applied to Proteopedia. Isr. J. Chem, v. 53, n. 3-4, p. 207-216, 2013 

52. Willighagen, E.L. Processing CML conventions in Java. Internet Journal of Chemistry, v. 4, p. 4, 

2001. 

53. Hanson, R.M. Jmol – a paradigm shift in crystallographic visualization. J. Appl. Cryst., v. 43, n. 5, p. 

1250-1260, Sept 2010. 

54. Herraez, A. Biomolecules in the Computer: Jmol to the Rescue. Biochem Mol Biol Educ, v. 34, n. 4, 

p. 255-261, July 2006. 

55. Pettersen, E.F. et al. UCSF Chimera--a visualization system for exploratory research and analysis. J 

Comput Chem, v. 25, n. 13, p. 1605-1612, Oct 2004. 



162 

56. Couch, G.S.; Hendrix, D.K.; Ferrin, T.E. Nucleic acid visualization with UCSF Chimera. Nucleic Acids 

Res., v. 34, n. 4, p. e29, 2006. 

57. Guex, N.; Peitsch, M.C. Swiss-Model and the Swiss-PdbViewer: an environment for comparative 

protein modeling. Electrophoresis, v. 18, n. 15, p. 2714-2723, Dec 1997. 

58. Kaplan, W.; Littlejohn, T.G. Swiss-PDB Viewer (Deep View). Brief Bioinform, v. 2, n. 2, p. 195-197, 

May 2001. 

59. Cornell, W. et al. A Second Generation Force Field for the Simulation of Proteins, Nucleic Acids, 

and Organic Molecules. J. Am. Chem. Soc., v. 117, n. 3, p. 5179-5197, Jan 1995. 

60. Kalé, L.V. et al. NAMD: A case study in multilingual parallel programming. Li, Z. et al. (ed.). 

Languages and compilers for parallel computing. Heidelberg: Springer, 1998. cap. 26, p. 367-

381. (Lecture Notes in Computer Science) ISBN 978-3-540-64472-9. 

61. Woods, R.J. et al. Molecular Mechanical and Molecular Dynamic Simulations of Glycoproteins and 

Oligosaccharides. 1. GLYCAM_93 Parameter Development. The Journal of Physical Chemistry, v. 

99, n. 11, p. 3832-3846, 1 mar. 1995. 

62. Cramer, C.J. Essentials of computational chemistry: theories and models. 2nd ed. Chichester: John 

Wiley & Sons, 2004. 596 p. 

63. Jensen, F. Introduction to computational chemistry. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. 

599 p. 

64. Koehler, J.E.; Saenger, W.; Van Gunsteren, W.F. A molecular dynamics simulation of crystalline 

alpha-cyclodextrin hexahydrate. Eur. Biophys. J., v. 15, n. 4, p. 197-210, 1987. 

65. Verlet, L. Computer “experiments” on Lennard-jones Molecules. I. Thermodynamical Properties. 

Defense Technical Information Center, 1966. 

66. Brooks, C.L.; Karplus, M.; Pettitt, B.M. Advances in Chemical Physics, Proteins: A Theoretical 

Perspective of Dynamics, Structure, and Thermodynamics. New York: John Wiley & Sons, 1990. 

67. Frenkel, D. Statistical mechanics for computer simulators. Monte Carlo and Molecular Dynamics 

of Condensed Matter Systems, v. 49, p. 3-42, 1996. 

68. Plato, J. Boltzmann’s Ergodic Hypothesis. Archive for History of Exact Sciences, v. 42, n. 1, p. 71-

89, 1991. 

69. Swope, W.C. et al. A computer simulation method for the calculation of equilibrium constants for 

the formation of physical clusters of molecules: application to small water clusters. The Journal 

of Chemical Physics, v. 76, n. 1, p. 637-649, 1982. 



163 

' 

70. Snyman, J.A. A new and dynamic method for unconstrained minimization. Applied Mathematical 

Modelling, v. 6, n. 6, p. 449-462, Dec. 1982. 

71. Snyman, J.A. An improved version of the original leap-frog dynamic method for unconstrained 

minimization: LFOP1(b). Applied Mathematical Modelling, v. 7, n. 3, p. 216-218, June 1983. 

72. Alder, B. Methods in Computational Physics. New York: Academic Press, 1977. 

73. van Gunsteren, W. F.; Berendsen, H.J.C. Algorithms for Macromolecular Dynamics and Constraint 

Dynamics.Molecular Physics, v. 34, n. 5, p. 1311-1327, 1977. 

74. Beeman, D. Some multistep methods for use in molecular dynamics calculations. Journal of 

Computational Physics, v. 20, n. 2, p. 130-139, Feb 1976. 

75. van Gunsteren, W.F. et al. Biomolecular modeling: Goals, problems, perspectives. Angewandte 

Chemie – International Edition, v. 45, n. 25, p. 4064-4092, 2006. 

76. Berendsen, H.J.C. et al. Interaction models for water in relation to protein hydration. 

Intermolecular Forces, p. 331-342, 1981. 

77. Ryckaert, J.-P.; Ciccotti, G.; Berendsen, H.J. Numerical integration of the cartesian equa-tions of 

motion of a system with constraints: molecular dynamics of n-alkanes. J. Comput. Phys., v. 23, n. 

3, p. 327-341, Mar 1977. 

78. Vannucchi, G. et al. Rituximab treatment in patients with active Graves’ orbitopathy: effects on 

proinflammatory and humoral immune reactions. Clinical & Experimental Immunology, v. 161, 

n. 3, p. 436-443, 2010. 

79. Hess, B. P-Lincs: A Parallel Linear Constraint Solver for Molecular Simulation. Journal of Chemical 

Theory and Computation, v. 4, n. 1, p. 116-122, Jan 2008. 

80. Shelley, J. C.; Shelley, M. Y. Computer simulation of surfactant solutions. Current Opinion in 

Colloid & Interface Science, v. 5, n. 1-2, p. 101-110, 2000. 

81. Modesto Orozco, L.O. et al. Coarse-grained representation of protein flexibility. Foundations, 

successes, and shortcomings. Adv Protein Chem Struct Biol, v. 85, p. 183-215, 2011. 

82. Barducci, A.; Bonomi, M.; Parrinello, M. Metadynamics. Wiley Interdisciplinary Reviews: 

Computational Molecular Science, v. 1, n. 5, p. 826-843, 2011. 

83. Medarde Agustín, A. et al.Valve of the detection of Australia antigen in blood donors. Rev Sanid 

Hig Publica (Madr), v. 47, n. 6, p. 529-536, June 1973. 



164 

84. Trzesniak, D.; Lins, R.D.; Van Gunsteren, W.F. Protein under pressure: Molecular dynamics 

simulation of the arc repressor. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, v. 65, n. 1, p. 

136-144, 2006. 

85. Berendsen, H.J.C.; Grigera, J.R.; Straatsma, T.P.The missing term in effective pair potentials. J. 

Phys. Chem., v. 91, n. 24, p. 6269-6271, Nov 1987. 

86. Jorgensen, W.L. et al. Comparison of simple potential functions for simulating liquid water. J. Mol. 

Biol., v. 79, n. 2, p. 926-935, July 1983. 

87. Mahoney, M.W.; Jorgensen, W.L. A five-site model for liquid water and the reproduction of the 

density anomaly by rigid, nonpolarizable potential functions. J. Chem. Phys, v. 112, n. 20, p. 

8910-8922, May 2000. 

88. Degreve, L.; Fuzo, C.A. Structure and dynamics of the monomer of protein E of dengue virus type 

2 with unprotonated histidine residues. Genet Mol Res, v. 12, n. 1, p. 348-59, Feb 2013. 

89. Franca, E.F. et al.Designing an enzyme-based nanobiosensor using molecular modeling 

techniques. Phys Chem Chem Phys, v. 13, n. 19, p. 8894-9, mai. 2011. 

90. Frenkel, D.; Smit, B. Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications. 2nd 

ed. v. 1. Florida: Academic Press, 2001. 

91. Oliveira, G.S. et al. Molecular modeling of enzyme attachment on AFM probes. J Mol 

GraphModel, v. 45, p. 128-36, Sept 2013. 

92. Oliveira, O.V.D.; Santos, J.D.D.; Freitas, L.C.G. Molecular dynamics simulation oftheg GAPDH–

NAD+ complex from Trypanosoma cruzi. Molecular Simulation, New York, v. 38, n. 13, p. 1124-

1131, ago. 2012. 

93. Morris, G.M.; Lim-Wilby, M. Molecular Docking. In: Kukol, A. (ed.) Molecular Modeling of 

Proteins. 1st ed. New York: Human Press, 2008. p. 363-382. 

94. Garcia-Godoy, M.J. et al.Solving molecular docking problems with multi-objective metaheuristics. 

Molecules, v. 20, n. 6, p. 10154-10183, Jun 2015. 

95. Lengauer, T.; Rarey, M. Computational methods for biomolecular docking. Curr Opin Struct Biol, 

v. 6, n. 3, Jun. 1996. 

96. Morris, G.M. et al. Automated docking using a Lamarckian genetic algorithm and an empirical 

binding free energy function. Journal of Computational Chemistry, v. 19, n. 4, p. 1639–1662, 

1998. 



165 

' 

97. Ng, P.C.; Henikoff, S. SIFT: predicting amino acid changes that affect protein function. Nucleic 

Acids Res, v. 31, n. 13, p. 3812-3814, July 2003. 

98. Brooijmans, N.; Kuntz, I.D. Molecular recognition and docking algorithms.Annu Rev Biophys 

Biomol Struct, v. 32, p. 335-373, 2003. 

99. Ren, J. et al. Structural basis for the resilience of efavirenz (DMP-266) to drug resistance 

mutations in HIV-1 reverse transcriptase. Structure, v. 8, n. 10, p. 1089-1094, Oct 2000. 

100. Morris, G.M. et al. Automated Docking with Protein Flexibility in the Design of Femtomolar 

“Click Chemistry” Inhibitors of Acetylcholinesterase. J Chem Inf Model, v. 53, n. 4, April 2013. 

101. Kitchen, D.B. et al. Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and 

applications. Nat Rev Drug Discov, v. 3, n. 11, p. 935-949, Nov 2004. 

102. de Azevedo; W.F. Jr. MolDock applied to structure-based virtual screening. Curr Drug Targets, v. 

11, n. 3, 327-334, Mar 2010. 

103. Heberlé, G.; de Azevedo; W.F. Jr. Bio-inspired algorithms applied to molecular docking 

simulations. Curr Med Chem, v. 18, n. 9, p. 1339-1352, 2011. 

104.Morris, G.M. et al. AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated Docking with Selective Receptor 

Flexibility. Journal of computational chemistry, v. 30, n. 16, p. 2785-2791, Dec 2009. 

105. Jones, G. et al. Development and validation of a genetic algorithm for flexible docking. Journal of 

molecular biology, v. 267, n. 3, p. 727-748, April 1997. 

106. Melo, M.C. et al. GSAFold: a new application of GSA to protein structure prediction. Proteins, v. 

80, n. 9, p. 2305-10, ago. 2012. 

107.Halperin, I. et al. Principles of docking: An overview of search algorithms and a guide to scoring 

functions. Proteins, v. 47, n. 4, p. 409-443, Jun 2002. 

108. Warshel, A.; Levitt, M. Theoretical studies of enzymic reactions: dielectric, electrostatic and 

steric stabilization of the carbonium ion in the reaction of lysozyme. Journal of molecular 

biology, v. 103, n. 2, p. 227-249, 15 maio. 1976. 

109. Freitas, L.C.G.; Longo, R.L.; Simas, A.M. Reaction-field–supermolecule approach to calculation of 

solvent effects. J. Chem. Soc., Faraday Trans., v. 88, n. 2, p. 189-193, 1992. 

110. Senn, H.M.; Thiel, W. QM/MM Methods for Biomolecular Systems. Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 

v. 48, n. 7, p. 1198-1229, 2009. 



166 

111. Tchougréeff, A.L. Hybrid Methods of Molecular Modeling. 1st ed. New York: Springer, 2008. 344 

p. 

112. Feng, W.; Pan, L.; Zhang, M. Combination of NMR spectroscopy and X-ray crystallography offers 

unique advantages for elucidation of the structural basis of protein complex assembly. Sci China 

Life Sci, v. 54, n. 2, Feb 2011. 

113. Grotendorst, J. et al. Hierarchical Methods for Dynamics in Complex Molecular Systems. 

Forschungszentrum Jülich, Germany: IAS Series, 2012. v. 10. 

114. Heyden, A.; Lin, H.; Truhlar, D.G. Adaptive Partitioning in Combined Quantum Me-chanical and 

Molecular Mechanical Calculations of Potential Energy Functions for Multi-scale Simulations. J 

PhysChem B, v. 111, n. 9, p. 2231-2241, Mar 2007. 

115. Leach, A.R. Molecular modelling: principles and applications. 2. ed. Londres: Pearson Edu-cation, 

2002. 744 p. 

116. Friesner, R.A. Ab initio quantum chemistry: methodology and applications. Proc Natl Acad Sci U 

S A, v. 102, n. 19, p. 6648-6653, May 2005. 

117. Friesner, R.A.; Guallar, V. Ab initio quantum chemical and mixed quantum mechanics/molecular 

mechanics (QM/MM) methods for studying enzymatic catalysis. Annu Rev Phys Chem, v. 56, p. 

389-427, 2005. 

118. Sholl, D.; Steckel, J.A. Density Functional Theory: A Practical Introduction. 1st ed.  Hoboken: 

Wiley, 2009. 252 p. 

119. Brooks, B.R. et al. CHARMM: A program for macromolecular energy, minimization, and 

dynamics calculations. J Comput Chem, v. 4, n. 2, 187-217, 1983. 

120. Brooks, B.R. et al. CHARMM: The Biomolecular Simulation Program. J Comput Chem, v. 30, n. 10, 

p. 1545-1614, Jul 2009. 

121. Case, D.A. et al. The Amber biomolecular simulation programs. J Comput Chem, v. 26, n. 16, p. 

1668-1688, Dec 2005. 

122. Case, D.A. et al. AMBER 2015, University of California, San Francisco, 2015. 

123. van Gunsteren, W.F.; Berendsen, H. J. C. Groningen Molecular Simulation (GROMOS) Library 

Manual, Biomos, Groningen, The Netherlands, 1987, p. 1-221. 

124. Scott, W.R.P. et al. The GROMOS Biomolecular Simulation Program Package. J Phys Chem A, v. 

103, p. 3596-3607, 1999. 



167 

' 

125. Jorgensen, W.L.; Tirado-Rives, J. The OPLS Force Field for Proteins. Energy Minimizations for 

Crystals of Cyclic Peptides and Crambin. J Am Chem Soc, v. 110, n. 6, p. 1657-1666, 1988. 

126. Jorgensen, W.L.; Maxwell, D.S.; Tirado-Rives, J. Development and Testing of the OPLS All-Atom 

Force Field on Conformational Energetics and Properties of Organic Liquids. J Am Chem Soc, v. 

118, n. 45, p. 11225-11236, 1996. 

127. Reuter, N. et al. Frontier Bonds in QM/MM Methods: A Comparison of Different Approaches. J. 

Phys. Chem. A, v. 104, p. 1720-1735, 2000. 

128. Stewart, J. MOPAC: A semiempirical molecular orbital program. Journal of Computer-Aided 

Molecular Design, v. 4, n. 1, p. 1-103, mar. 1990. 

129. van Der Spoel, D. et al. GROMACS: fast, flexible, and free. J ComputChem, v. 26, n. 16, p. 1701-

18, 2006. 

130. Frisch, M. J. et al. Gaussian 03, Revision C.02, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004. 

131. Furche, F. et al. Turbomole. WIREs Comput Mol Sci, v. 4, n. 2, p. 91–100, March/April 2014. 

132. Neese, F. The ORCA program system.Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular 

Science, v. 2, n. 1, p. 73-78, 2012. 

133. Guest, M.F. et al. The GAMESS-UK structure package: algorithms, developments and 

applications. Molecular Physics, v. 103, n. 6-8, p. 719-747, March/April 2005. 

134. Coutinho, K.; Canuto, S. DICE: A Monte Carlo program for molecular liquid simulation, University 

of  São Paulo, Brasil, version 2.9 (2003). 

135. Coutinho, K.; Canuto, S. DICE Manual: Version 2.9. São Paulo, Brasil. Disponível em 

<http://fig.if.usp.br/~kaline/dice/dicemanual.pdf>. Acesso em 22 jan. 2016. 

136. Fogolari, F.; Brigo, A.; Molinari, H. The Poisson–Boltzmann equation for biomolecular 

electrostatics: a tool for structural biology. J. Mol. Recognit., v. 15, n. 6, p. 377-392, 2002. 

137. Elstnera, M.; Frauenheima, T.; Suha., S.An approximate DFT method for QM/MM simulations of 

biological structures and processes. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, v. 632, n. 1-3, 

p. 29-41, Aug 2003. 

138. Karplus, M.; Petsko, G.A. Molecular dynamics simulations in biology. Nature, v. 347, Oct 1990. 

139. Koehler; J.E.; Saenger, W.; van Gunsteren, W.F. A molecular dynamics simulation of crystalline 

alpha-cyclodextrin hexahydrate. Eur. Biophys. J., v. 15, n. 4, p. 197-210, 1987. 



168 

140. Stewart, J.J.P. Optimization of parameters for semiempirical methods V: modification of NDDO 

approximations and application to 70 elements. J Mol Model. D, v. 13, n.12, p. 1173-1213, dez. 

2007. 

141. Askeland, D.R.; Phulé, P.P. The science and engineering of materials. 5th ed. London: Thomson, 

2006. 790 p. 

142. Pattabhi, V.; Gautham, N. Biophysics. New York: Kluwer, 2002. 253 p. 

143. Serdyuk, I.N.; Zaccai, N.R.; Zaccai, J. Methods in Molecular Biophysics: Structure, Dynamics, 

Function. New York: Cambridge University Press, 2007. 

144. RCSB – Research Collaboratory For Structural Bioinformatics. Yearly growth of structures solved 

by X-ray.Camden. 2016. Disponível em: 

<http://www.rcsb.org/pdb/statistics/contentGrowthChart.do?content=explMethod-

xray&seqid=100>. Acesso em: 6 Fev. 2016. 

145. Kaplan, E. et al. Aminoglycoside binding and catalysis specificity of aminoglycoside 2″-

phosphotransferase IVa: A thermodynamic, structural and kinetic study. Biochim Biophys Acta, 

v. 1860, n. 4, p. 802-8013, Jan 2016. 

146. Brecher, M. et al. Identification and Characterization of Novel Broad-Spectrum Inhibitors of the 

Flavivirus Methyltransferase. ACS Infect Dis, v. 1, n. 8, p. 340-349, 2015. 

147. Suryanarayana, C.; Norton, M.G. X-ray Diffraction: A Practical Approach. New York: Ple-num 

Press, 1998. 

148. Snyder, R.L. X-Ray Diffraction. In: Lifshin, E. (ed.) X-ray Characterization of Materials. New York: 

Wiley-VCH, 1999. p. 1-103. 

149. Birkholz, M. Principles of X-ray Diffraction. In: Birkholz, M. Thin Film Analysis by X-Ray 

Scattering. 1st ed. Weinheim: Wiley, 2006. Chapter 1. p. 1-40. 

150. Messerschmidt, A. X-Ray Crystallography of Biomacromolecules. 1ª ed. Weinheim: Wiley-VCH, 

2007. 

151. RCSB – Research Collaboratory For Structural Bioinformatics. Yearly growth of structures solved 

by NMR.Camden. 2016. Disponível em: 

<http://www.rcsb.org/pdb/statistics/contentGrowthChart.do?content=explMethod-

nmr&seqid=100>. Acesso em 6 Fev. 2016. 

152. Rubino, J.T. et al. Structural characterization of zinc-bound Zmp1, a zinc-dependent 

metalloprotease secreted by Clostridium difficile. J Biol Inorg Chem, p. 1-12, Dec 2015. 



169 

' 

153. Ding, J.et al. HdeB chaperone activity is coupled to its intrinsic dynamic properties. Sci Rep, v. 5, 

n. 16856, p. 1-12, Dec 2015. 

154. Duer, M.J. Solid State NMR Spectroscopy. 1ª ed. Londres: Blackwell Science, 2002. 

155. Graaf, R.A. In vivo NMR Spectroscopy: Principles and Techniques. 2nd ed. Chichester: John Wiley 

& Sons, 2007. 

156. Rule, G.S.; Hitchens, T.K. Fundamentals of Protein NMR Spectroscopy. Dordrecht: Springer, 

2006. 

157. Pavia, D.L. et al.Introduction to Spectroscopy. 4th ed. Stamford: Cengage Learning, 2009. 752 p. 

158. Renault, M.; Cukkemane, A.; Baldus, M. Solid-state NMR spectroscopy on complex 

biomolecules. Angew Chem Int Ed Engl, v. 49, n. 45, p. 8346-57, Nov 2010. 

159. Balci, M. Basic 1H- and 13C- NMR Spectroscopy. 1. ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. 

160. Gerothanassis, I.P. et al. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy: basic principles and 

phenomena, and their applications to chemistry, biology and medicine. Chem. Educ. Res. Pract., 

v. 3, n. 2, p. 229-252, May 2002. 

161. Keeler, J. Understanding NMR Spectroscopy. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2010. 526 p. 

162. Cavanagh, J. Protein NMR Spectroscopy: Principles and Practice. 2nd ed. San Diego: Elsevier, 

2007. 912 p. 

163. Wider, G. Technical aspects of NMR Spectroscopy with biological macromolecules and studies of 

hydration in solution. Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, v. 32, n. 4, p. 193-

275, May 1998. 

164. Bordoli, L.; Schwede, T. Automated Protein Structure Modeling with SWISS-MODEL Workspace 

and the Protein Model Portal. In: Homology Modelling: Methods and proto-cols. 1. ed. New 

York: Humana Press, 2012. p. 107-136. 

165. Moult, J. Predicting protein three-dimensional structure. Curr. Opin. Biotechnol., v. 10, n. 6, p. 

583-588, Dez. 1999. 

166. Shortle, D. Prediction of protein structure. Current Biology, v. 10, n. 2, 2000. 

167. Venselaar, H.; Krieger, E.; Vriend, G. Homology Modelling. In: Gu, J.; Bourne, P.E. (ed.) Structural 

Bioinformatics. 2. ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2009. p. 715-736. 

168. Suhrer, S.J. et al. Effective Techniques for Protein Structure Mining. In: Orry, A. J. W.; Abagyan, 

R. (ed.) Homology Modeling: Methods and Protocols. New York: Springer, 2012. cap. 2, p. 33-54. 



170 

169. Bhattacharya, A. et al. Assessing model accuracy using the homology modeling automatically 

(HOMA) software. Proteins, v. 70, p. 105-118, Jan 2008. 

170. Alberts, B. et al. Molecular Biology of the Cell. 6th ed. New York: Garland Science, 2015. 1464 p. 

171. Arnold, K. The Swiss-Model workspace: a web-based environment for protein structure 

homology modelling. Bioinformatics, v. 22, p. 195-201, Jan 2006. 

172. Wallner, B.; Elofsson, A. All are not equal: A benchmark of different homology modeling 

programs. Protein Science, v. 14, n. 5, p. 1315-1327, May 2005. 

173. Altschul, S.F. et al. Basic local alignment search tool. J MolBiol, v. 215, n. 3, p. 403-10, Oct 1990. 

174. Camacho, C. et al. BLAST+: architecture and applications. BMC Bioinformatics, v. 10, p. 421, 

2009. 

175. Guex, N.; Peitsch, M.C.; Schwede, T. Automated comparative protein structure modeling with 

SWISS-MODEL and Swiss-Pdb Viewer: a historical perspective. Electrophoresis, v. 30, p. S162-73, 

2009. 

176. Venclovas, C. Methods for Sequence–Structure Alignment. In: In: Orry, A. J. W.; Abagyan, R. (ed.) 

Homology Modeling: Methods and Protocols. New York: Springer, 2012. Chapter3. p. 55-82. 

177. Ramachandran, S.; Dokholyan, N.V. Homology Modeling: Generating Structural Models to 

Understand Protein Function and Mechanism. In: Dokholyan, N. (ed.) Computational Modeling 

of Biological Systems: From Molecules to Pathways. Ney York: Springer, 2012. p. 97-116. 

178. Xiang, Z. Advances in homology protein structure modeling. Curr Protein PeptSci, v. 7, n. 3, p. 

217-27, Jun 2006. 

179. Rodriguez, R. Homology modeling, model and software evaluation: three related resources. 

Bioinformatics, v. 14, n. 6, p. 523-528, 1998. 

180. Sanchez, R.; Sali, A. Comparative protein structure modeling. In: Webster, D.M. (ed.). Protein 

structure prediction: methods and protocols. New York: Kluwer, 2000. Chapter 6, p. 97-130. 

181. Ierich, J.C.M. et al. A Computational Protein Structure Refinement of the Yeast 

Acetohydroxyacid Synthase. J. Braz. Chem. Soc., v. 26, n. 8, p. 1702-1709, 2015. 

182. Gonzalez, T.; Díaz-Herrera, J. Computing handbook: Computer science and software 

engineering. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. 2326 p. 

183. Palermo, G.; De Vivo, M. Computational Chemistry for Drug Discovery. Bhushan, B. Encyclopedia 

of Nanotechnology. 1st ed.  New York: Springer, 2015. p 1-15. 



171 

' 

184. Fauci, A.S.; Marston, H.D. Ending AIDS - is an HIV vaccine necessary? N. Engl. J. Med., v. 370, n. 

6, p. 495-498, Feb 2014. 

185. Kent, S.J. et al. The search for an HIV cure: tackling latent infection. Lancet Infect. Dis., v. 13, n. 

7, p. 614-621, Jul 2013. 

186. Katlama, C. Barriers to a cure for HIV: new ways to target and eradicate HIV-1 reservoirs. Lancet, 

v. 381, n. 9883, p. 2109-2117, Jun 2013. 

187. Jorgensen, W.L. The many roles of computation in drug discovery. Science, v. 303, n. 5665, p. 

1813-8, Mar 2004. 

188. Lombardino, J.G.; Lowe, J.A. The role of the medicinal chemist in drug discovery - then and now. 

Nat Rev Drug Discov, v. 3, n. 10, p. 853-862, 2004. 

189. Babine, R.E.; Bender, S.L. Molecular recognition of protein-ligand complexes: applications to 

drug design. Chem Rev, v. 97, n. 5, p. 1359-1472, Aug 1997. 

190. Lybrand, T.P. Ligand-protein docking and rational drug design. Curr Opin Struct Biol, v. 5, n. 2, p. 

224-228, Apr 1995. 

191. Carvalho, I.; Borges A.D.L.; Bernardes L.S.C. Medicinal Chemistry and Molecular Modeling: An 

Integration To Teach Drug Structure–Activity Relationship and the Molecular Basis of Drug 

Action. J. Chem. Educ., v. 84, n. 4, p.588-596, April 2005. 

192. Anderson, A.C. The process of structure-based drug design. Chem Biol, v. 10, n. 9, p. 787-797, 

Sep 2003. 

193. Singh, S.; Malik, B.K.; Sharma, D.K. Molecular drug targets and structure based drug design: A 

holistic approach. Bioinformation, v. 1, n. 8, p. 314-320, Dec 2006. 

194. Leite, F.L. et al. Nanoneurobiophysics: new challenges for diagnosis and therapy of neurologic 

disorders. Nanomedicine (Lond), v. 10, n. 23, p. 3417-3419, Nov 2015. 

195. Garcia, P.S. et al. A Nanobiosensor Based on 4-Hydroxyphenylpyruvate Dioxygenase Enzyme for 

Mesotrione Detection. IEEE Sensors Journal, v. 15, n. 4, p. 2106 - 2113, April 2015. 

196. Steffens, C. et al. Atomic force microscope microcantilevers used as sensors for monitoring 

humidity. Microelectronic Engineering, v. 113, p. 80-85, 2014. 

197. Steffens C. et al. Microcantilever Sensors Coated with a Sensitive Polyaniline Layer for Detecting 

Volatile Organic Compounds. Journal of Nanoscience and Nanotechnology (Print), v. 14, p. 6718-

6722, 2014. 



172 

198. Da Silva, A. et al. Nanobiosensors Based on Chemically Modified AFM Probes: A Useful Tool for 

Metsulfuron-Methyl Detection. Sensors, v. 13, n. 2, p. 1477-1489, Jan 2013. 

199. Bueno, C.C. et al. Nanobiosensor for Diclofop Detection Based on Chemically Modified AFM 

Probes. IEEE Sensors Journal, v. 14, n. 5, p. 1467-1475, May 2014. 

200. Deda, D.K. et al. The use of functionalized AFM tips as molecular sensors in the detection of 

pesticides. Mat. Res.,  v. 16, n. 3, p. 683-687, Jun 2013. 

201. Moraes, A.S. et al. Evidences of detection of atrazine herbicide by atomic force spectroscopy: a 

promissing tool for environmental sensoring. Acta Microscopica, v. 24, n. 1, p. 53-63, 2015. 

202. Higa, A.M. et al.Ag-nanoparticle-based nano-immunosensor for anti-glutathione S-transferase 

detection. Biointerface Research in Applied Chemistry, v. 6, n. 1, p. 1053-1058, 2016. 

203. Amarante, A.M. et al. Modeling the coverage of an AFM tip by enzymes and its application in 

nanobiosensors. J Mol Graph Model., v. 53, p. 100-104, Sept 2014. 

204. Leite, F.L. et al. Theoretical Models for Surface Forces and Adhesion and Their Measurement 

Using Atomic Force Microscopy. IJMS, v. 13, n. 12, p. 12773–12856, 2012. 

205. Cai, X.; Liu, W.; Chen, S. Environmental effects of inclusion complexation between methylated 

beta-cyclodextrin and diclofop-methyl. J. Agric. FoodChem., v. 53, n. 17, p. 6744-6749. 

206. Lu, Y.et al. Stereo selective behaviour of diclofop-methyl and diclofop during cabbage pickling. 

Food Chemistry, v. 129, n. 4, p. 1690-1694, 2011. 

 


