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Introdução  
A leishmaniose é uma doença negligenciada 
transmitida por vetores, causada por múltiplas 
espécies de Leishmania, que apresenta diversas 
manifestações clínicas. Estima-se que 30 mil novos 
casos de leishmaniose visceral e mais de 1 milhão 
de novos casos de leishmaniose cutânea ocorram 
anualmente.1 Na busca por novos agentes 
antileishmania, um aspecto importante é a 
identificação de alvos moleculares essenciais para 
a sobrevivência do parasita. Neste contexto, a 
arginase (ARG) representa um alvo promissor, pois 
realiza a primeira etapa enzimática na biossíntese 
de poliaminas, que permitem o crescimento celular 
e estão envolvidas na síntese de tripanotiona.2 
Portanto, neste trabalho conduzimos uma triagem 
virtual baseada em docking molecular utilizando a 
biblioteca química do LaSMMed, composta por 313 
moléculas, visando identificar possíveis inibidores 
de ARG de L. amazonesis (LaARG), espécie de 
grande predominância do território brasileiro. 

Resultados e discussão 
A estrutura cristalográfica da LaARG foi construída 
por homologia com o auxílio do software Modeller 
10.1, usando como modelo a ARG de L. mexicana 
(PDB: 4ITY, resolução: 1,80 Å). Os cálculos de 
docking foram realizados com o programa GOLD v. 
2020.1 e validados por votação, média e Xmax e 
Xmin.3 A função ChemPLP foi capaz de selecionar 
os 4 compostos (S-LMed47, R-LMed47, LMed36 e 
LMed27) indicados pelos três métodos de 
validação, sendo escolhida então para analisar os 
resultados dos cálculos.   
A modelagem molecular mostrou que o composto 
S-LMed47 formou o complexo proteína-ligante
mais estável, devido o maior número de ligações de
hidrogênio, sendo quatro ligações ao total, com os
resíduos de aminoácidos Thr148, Ser150, Gly151,
Asn152 e coordenação com o íon Mn2+

. Em
contrapartida seu enantiômero R-LMed47
apresentou apenas uma ligação de hidrogênio com
o resíduo His139, este resíduo está envolvido na

coordenação do cluster binuclear do Mn2+ no sítio 
ativo, bem como coordenou com o próprio íon Mn2+. 
Os compostos LMed36 e LMed27 interagiram de 
modo similar, coordenando com um dos íons Mn2+.  
A coordenação com Mn2+, é de suma importância 
para inibir esse alvo, visto que esses íons são 
essenciais para a atividade enzimática. 

Figura 1: Modo de ligação e interações moleculares dos 
quatro compostos identificados na triagem virtual.   

Conclusões 
Os resultados de nosso estudo sugerem que os 
compostos LMed47, LMed36 e LMed27, podem 
ser úteis no desenvolvimento de novas abordagens 
para o tratamento da leishmaniose. Ensaios in vitro 
estão em andamento para comprovação desse 
potencial. 

Agradecimentos 
Os autores agradecem a CAPES, Brasil. 
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Introdução  
A doença de Chagas (DC) é uma doença causada 
pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que afeta de 6 
a 7 milhões de pessoas (2020) segundo a 
Organização Mundial da Saúde, principalmente em 
países da América Latina.1 O presente trabalho tem 
como objetivo realizar uma triagem virtual baseada 
em docking molecular na enzima CYP51, 
responsável pelo processo oxidativo na via 
biossintética do ergosterol, essencial para a 
sobrevivência do T. cruzi.  
 

Resultados e discussão 
Os 313 compostos pertencentes à quimioteca do 
LaSMMed-UEL foram submetidos à triagem virtual 
por docking molecular utilizando o programa GOLD 
v. 2020.3.0 aplicando a função de pontuação 
ChemPLP. O protocolo foi validado por redocking 
considerando valores de RMSD < 2.0 Å. A estrutura 
cristalográfica utilizada da CYP51 foi obtida do 
Protein Data Bank com o código 4C27. As moléculas 
com as melhores pontuações (Fitness Score, FS) 
foram as pertencentes à classe das tiazolidinonas 
(Tabela 1).   

 
Tabela 1. Resultados do docking molecular   

Tiazolidinonas 

 

R Fitness Score 

(R)Lmed49 COOEt 81.1941 

(S)Lmed49 COOEt 77.2605 

(R)Lmed45 4-N(CH3)2 76.3176 

(S)Lmed45 4-N(CH3)2 72.8949 

(R)Lmed46 4-OCH3 79.3487 

(S)Lmed46 4-OCH3 71.0477 

Os compostos foram capazes de interagir com 
resíduos de aminoácidos no sítio ativo da enzima 
como Tyr103, Tyr116, Leu357 e Met358. A Tyr116 

é relatada na literatura por coordenar com o ferro-
heme, o cofator enzimático, desta maneira 
interações com esse resíduo podem acarretar a 
diminuição ou inibição da atividade enzimática3. Os 
enantiômeros do composto LMed49 apresentaram 
maior FS, sendo que para o enantiômero R foram 
observadas o maior número de interações por 
ligação de hidrogênio (Figura 1).  

 
Figura 1. Modo de ligação e interações moleculares das 
tiazolidinonas LMed49 (R e S) no sítio ativo da CYP51. 
 

Conclusões 
Tiazolidinonas parecem interagir de modo eficiente 
com a CYP51. A configuração absoluta (R ou S) se 
demonstrou importante para as interações no sítio 
ativo da enzima.  
 

Agradecimentos 
Fundação Araucária pela bolsa concedida. 
 
Referências e notas 
(1) Organização Mundial da Saúde. Chagas disease (also known 

as American trypanosomiasis). 2020. 
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Introdução  
O sistema endocanabinóide (SEC) é um sistema 
neuromodulador, que inclui receptores 
canabinóides, substâncias endocanabinóides e 
enzimas que as sintetizam e degradam.1 Os 
receptores descobertos, até a atualidade (2021) 
foram denominados canabinóides do tipo 1 e 2 
(CB1 e CB2, respectivamente), ambos acoplados à 
proteína G. A ativação do receptor CB2 provoca 
efeitos antinociceptivos e medeia a resposta 
inflamatória, o que pode ser vantajoso no 
tratamento da dor e inflamações, pela ausência de 
efeitos psicotrópicos mediados por CB1.2 Assim, no 
contexto da descoberta de fármacos, o objetivo 
desse trabalho foi analisar in silico o modo de 
interação do ligante WIN-55,212-2 com o receptor 
CB2 para então propor análogos, visando 
aprimorar a complementariedade molecular.  

Resultados e discussão 
A partir das análises das interações entre o CB2 e 
o WIN55,212-2, foram propostos 5 análogos, por 
estratégias de simplificação molecular, restrição 
conformacional e isosterismo (O x S) (Figura 1). A 
efetividade das modificações foi avaliada por meio 
de docking molecular.  
 

 

Figura 1. Estruturas dos análogos (1-5) e do ligante WIN 
55,212-2. Fonte: Autoria própria, 2021. 

 
Em primeiro lugar, fez-se a validação do protocolo 
por redocking, no software GOLD 2020.3.0, a partir 
do complexo PDB ID: 6PT0. As estruturas do 
ligante e da macromolécula foram deixadas rígidas, 
a função de pontuação utilizada foi a ASP e o raio 
foi definido como 10 Å. As demais configurações 

foram utilizadas no modo automático. As 
coordenadas do ligante e as interações realizadas 
após o docking foram obtidas no programa BIOVIA 
Discovery Studio Visualizer v21.1.0.20298. 
A partir do redocking, o RMSD (Root-Mean-Square 
Deviation) resultante foi de 0.27 Å e, sendo menor 
do que 2 Å, valida o protocolo utilizado.3 O valor de 
fitness, diretamente relacionado à força e ao tipo de 
interação intermolecular, foi de 53.43.4 

Comparando os valores de fitness obtidos e as 
interações com resíduos importantes, os análogos 
1 e 3 (elaborados por restrição conformacional) 
geraram os piores resultados, enquanto o análogo 
2 (um isóstero de enxofre) foi o que obteve melhor 
interação com a macromolécula. (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Tabela comparativa entre os análogos 
propostos e o ligante WIN 55,212-2. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

Conclusões 
Conclui-se que a criação de isósteros de enxofre foi 
uma boa opção para melhorar os contatos 
hidrofóbicos com o alvo, enquanto a restrição 
conformacional não foi uma boa abordagem. 

Referências e notas 
(1) Lu, H.; Mackie, K. Biol. Psychiat. 2016, 79, 516. 
(2) Hashiesh, H. M. et al. Eur. J. Pharmacol. 2021, 909. 
(3) Bell, E.; Zhang, Y. J. Cheminformatics. 2019, 11. 
(4) Correia, P.R.S., Porto, R.S., Lima, D.J.P. Anais da 73ª 

Reunião Anual da SBPC (UFJF). 2021. 1.06.01, p.1-4. 
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Triagem virtual baseada em docking molecular da quimioteca do 
LaSMMed em ureases vegetais e de microrganismos patogênicos 
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Palavras-chave: H. pylori, Cryptococcus sp, antimicrobianos 
 

Introdução  
A urease é uma metaloenzima, responsável pela 
hidrólise da ureia, presente em diversos 
organismos, desde plantas como o feijão de porco, 
até fungos, como Cryptococcus spp, e bactérias 
como Helicobacter pylori1. Para as espécies de 
Cryptococcus, a urease contribui tanto na 
esporogênese quanto para a patogenicidade, já 
para H. pylori, devido a conversão da ureia em 
amônia, auxilia na sobrevivência da bactéria em pH 
baixos, como no ambiente hostil do estômago2,3. 
Estudos de cristalografia de raios X relatam 
semelhanças entre os mecanismos catalíticos das 
ureases de diversas espécies, estando estas 
intimamente relacionadas4. Tendo em vista esse 
cenário, o objetivo deste trabalho é a realização de 
uma triagem virtual utilizando um espaço químico 
representado pela quimioteca do Laboratório de 
Síntese de Moléculas Medicinais (LaSMMed), 
visando a identificação de substâncias-protótipo 
como inibidores da urease fúngica e bacteriana. 
 

Metodologia 
60 substâncias da quimioteca do LaSMMed foram 
submetidas ao processo de triagem virtual, 
utilizando duas estruturas cristalográficas ureases: 
de Canavalia ensiformis (PDB:3LA4) e de H. pylori, 
(PDB:6ZJA). A validação do protocolo empregado 
para a urease de H. pylori ocorreu por redocking, já 
o de C. ensiformis foi validado por consenso em 
três métodos: média, votação e escala. O software 
usado para realizar a triagem foi o GOLD 
(2020.2.0), utilizando os parâmetros default do 
programa e 50 corridas para cada ligante, e para a 
visualização dos resultados utilizou-se o programa 
Discovery Studio Visualizer (v21.1.0.20298). A 
inibição da urease (%IU) de C. ensiformis foi 
realizada conforme metodologia do Indofenol 
descrita por Weatherburn5 e foi calculada conforme 
a equação: 100 - (Abs do composto/ Abs controle) 
x 100. Tioureia foi usada como padrão de inibição. 
 

Resultados e discussão 
Após a triagem, as 60 substâncias foram 
classificadas de acordo com suas pontuações nas 

4 funções do programa, sendo a metodologia de 
escala a mais coerente para tal classificação, pois 
aproxima os resultados de todas as funções. 
Comparando os resultados obtidos in silico, 
observou-se que pelo menos 5 substâncias que 
estão classificadas como as 12 melhores em 
urease de C. ensiformis, também se faziam 
presentes no docking de urease bacteriana, 
reforçando a ideia de semelhança entre as ureases. 
Então, para validação experimental do modelo, as 
12 moléculas mais bem colocadas após a triagem 
virtual (LaSMMed 05, 11, 13, 20, 27, 44, 45, 46, 47, 
48, 49 e 52) foram avaliadas em ensaio in vitro 
frente a urease de C. ensiformis na concentração 
de 100 mM, onde as substâncias 46 e 47 se 
mostraram inibidores promissores, com %IU de 
30,9 e 42,9%, respectivamente. Apesar dessas 
substâncias apresentarem volume molecular maior 
que a tioureia, elas apresentam características 
semelhantes em relação a presença de 
grupamentos contendo enxofre.  

 
Figura 1.  Comparação das estruturas da Tioureia e as 
tiazolidinonas: LaSMMed 46 e 47. 
 

Conclusões 
O docking molecular foi devidamente validado e a 
triagem virtual foi capaz de selecionar as 
substâncias 46 e 47 como promissores inibidores 
de ureases. 
 

Agradecimentos 
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Categoria: Completo Pós-Graduação 1 (C-PG-1) 
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análogos de sideróforos em Yersinia pestis 
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Introdução  
Sideróforos são moléculas biosintetizadas por 
quase todos os microrganismos para adquirir ferro 
de seu ambiente. Yersinia pestis (Yp) e 
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) produzem 
yersiniabactin e mycobactins, respetivamente. 
Derivados de 3,5-diaryl-1-carbothioamide-
pyrazoline são compostos com características 
estruturais semelhantes do sideróforos (SIDer, 
Fig.1) com atividade antibacteriana em Yp e Mtb, 
pela inibição de enzimas biosintéticas ou sistemas 
de transporte de ferro, entre outros.1 Neste 
trabalho, uma análise exploratória de dados (EDA) 
é apresentada para predição de IC50 em Yp. 
 

Resultados e discussão 
A EDA foi feita usando chembl_webresource_client 
e Python no Google Collaboratory.2 Foram 
compilados testes in vitro dos relatórios de 
concentração inibitória média (IC50) em ChEMBL 
Database (CHEMBL3308969), disponíveis em 
https://github.com/inefable12/yersinia_SIDer. Após 
a validação dos códigos SMILES, observa-se um 
predomínio de logP próximo ao 5, massas 
moleculares entre 350 a 500 g.mol-1, 17 a 18 
átomos aromáticos, entre outros (Fig. 1). 
 

 
 
Figura 1. Representação bidimensional de sideróforos 
em estudo (acima) e EDA de SIDer (abaixo). 
 

Com base em 1000 e 10000 nM de IC50, três grupos 
foram definidos: ativo, intermediário e inativo. Em 
seguida, eliminou-se o grupo "intermediário", 
obtendo-se diferença estatisticamente significante 
entre o pIC50 (p-valor <0,05) (Fig. 2). 
 

 
 
Figura 2. Frequência de compostos ativos e inativos, 
boxplot do pIC50, e binding energy (BE) de SIDer-AMP.  
 
A sequência primária obtida no ChEMBL foi usada 
no AlphaFold 2.0 (score: 92%) para a proteína 
AMP. Os compostos foram otimizados com Open 
Babel (20K steps, steepest descent algorithm, 
MMFF94) e a docagem foi feita com Autodock Vina 
1.1.2. Mais do 50% dos compostos tiveram maior 
afinidade pela AMP, sendo o composto 6 o melhor, 
com respeito do sideróforo yersiniabactin, com -9.5 
e -8.4 kcal/mol, respetivamente. 

 

Conclusões 
As ferramentas abordadas foram eficientes para a 
mineração de dados e a análise exploratória 
preliminar. Compostos ativos e inativos filtrados 
pelo IC50 apresentam diferença estatisticamente 
significante. Estudos de docking mostram que mais 
da metade desses compostos têm maior afinidade 
pelo receptor do que o sideróforo yersiniabactin. 
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Introdução  
As indolinonas, são uma classe de compostos 
derivados do indol e são encontradas na natureza 
em uma ampla variedade de fontes (como plantas 
e micro-organismos). Têm sido utilizadas em 
pesquisas científicas devido às suas importantes 
propriedades farmacológicas, muitas já 
patenteados ou mesmo já comercializados 
contendo como princípio ativo uma estrutura que 
tenha em seu arcabouço um fragmento indolinona.1 
Um estudo recente isolou,2 caracterizou e ratificou 
efeito antitumoral in vitro do ácido 2-heptil-3-
oxoindolina-2-carboxílico (7), uma indolinona, 
isolada da bactéria Pseudomonas aeruginosa LV. 
Sendo seu isolamento um processo longo e 
oneroso, faz-se necessária uma via sintética eficaz 
para possibilitar produção em maior escala, além 
de permitir posteriores modificações sintéticas que 
possam aprimorar sua atividade biológica.  
Dessa forma, propõe-se a síntese total dessa 
substância, tendo como ponto de partida o ácido 1-
H-indol-2-carboxílico (1) em uma rota composta por 
seis etapas e como produto da primeira etapa 
obteve-se o metil 1H-indol-2-carboxilato (2). 
 

Resultados e discussão 
A rota proposta para a síntese total do ácido 2-
heptil-3-oxoindolina-2-carboxílico (7) está 
representada na Figura 1.  
A primeira etapa da rota visa proteger o grupo 
funcional ácido carboxílico (Etapa a) no sentido de 
maximizar o rendimento e seletividade das demais 
reações. 
Nessa etapa procedeu-se reação de esterificação 
de grupo carboxila utilizando cloreto de tionila e 
metanol.3  
Obteve-se como produto (2) um sólido amarelado, 
com rendimento de 92,8% caracterizado por 
ressonância magnética nuclear de hidrogênio 
(RMN de 1H) e de carbono (RMN de 13C). 
 
 

 

Figura 1. Rota proposta para a síntese do ácido 2-heptil-
3-oxoindolina-2-carboxílico (1)   

 
Os dados espectrais obtidos experimentalmente 
correspondem aos dados obtidos na literatura,4 
confirmando a obtenção do produto esperado. 
 

Conclusões 
Obteve-se resultados satisfatórios no que diz 
respeito à síntese o metil 1H-indol-2-carboxilato. A 
metodologia utilizada para obtenção do produto de 
esterificação mostrou-se bastante eficiente, sem 
necessidade de purificação do produto, permitindo 
o prosseguimento com as demais etapas da rota 
proposta.  
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Introdução  
A malária é uma doença infecciosa causada por 
protozoários do gênero Plasmodium, que afeta 
principalmente as regiões tropicais do planeta. 
Estima-se que ocorreram 220 milhões de casos ao 
redor do mundo em 2018. O surgimento de cepas 
de Plasmodium resistentes aos fármacos utilizados 
no tratamento da malária pode agravar o quadro 
atual, fazendo-se urgente a busca de novos 
compostos ativos com vistas a descoberta de 
fármacos antimaláricos.1 No presente trabalho, 
descreve-se a síntese de três dímeros 3-
alquilpiridínicos, tendo em vista que já se identificou 
que o grupo alquilpirino como um importante 
fragmento estrutural para substâncias que atuam 
como inibidores da formação de hemozoína, 
polímero supramolecular de heme. A formação de 
hemozoína desempenha um papel fundamental 
durante um estágio da infecção por Plasmodium, 
sendo o grupo heme um alvo bioquímico relevante 
na ação de antimaláricos.2 
 

Resultados e discussão 
Os dímeros 1, 2 e 3 foram sintetizados em única 
etapa a partir da reação entre ácidos dicarboxílicos 
(ácidos succínico, adípico e sebácico, 
respectivamente) e o álcool 3-piridinopropanol, 
empregando-se como agentes de acoplamento a 
diisopropilcarbodiimida (DIC), em presença de 4-
dimetilaminopiridina (DMAP), por meio da 
metodologia de Steglich adaptada,3 como mostra a 
Figura 1. Essa metodologia foi escolhida por ser de 
fácil execução e por apresentar bons rendimentos 
na conversão de ácidos carboxílicos em ésteres, 
permitindo a diesterificação de diácidos em um 
processo one-pot. A série de dímeros varia em 
relação aos grupos espaçadores. Dessa forma, as 
avaliações in vitro permitirão concluir a distância 
otimizada para atividade antiplasmodial dos 
compostos.  

 
 

 
 

Figura 1. Metodologia utilizada para a síntese dos 
dímeros.   
 

A tabela 1 relaciona os diferentes espaçadores e os 
rendimentos com que foram obtidos os dímeros 1-
3. 
 

Tabela 1. Dímeros e rendimentos.   

Dímeros Grupo espaçador Rendimentos 

1 Succínico 62% 

2 Adípico 60% 

3 Sebácico quantitativo 
 

 

Conclusões 
Os dímeros foram obtidos com sucesso através da 
metodologia empregada, ainda se faz necessário 
os ensaios in vitro. 
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Introdução  
A tuberculose (TB) é uma doença 
infectocontagiosa grave causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis. A resistência 
micobacteriana é um grave problema enfrentado no 
combate a TB e alguns relatos sugerem que essa 
pode estar relacionada a enzimas responsáveis 
pela produção de ácidos micólicos, principalmente 
quando associada a enzima (3R)-hidroxilacil-ACP 
desidratase (HadAB). Portanto, faz-se necessário a 
busca por novas estratégias para o combate a essa 
doença. Nesse contexto, os derivados de tiouréia 
podem ser considerados importantes arcabouços 
estruturais na busca por novos fármacos anti-TB. 
Portanto, em um trabalho anterior, nosso grupo de 
pesquisa sintetizou uma série de 59 tiouréias, 
dentre as quais 19 delas apresentaram CIM 
variando entre 423,1 e 9,6 µM (Figura 1)1. Devido 
aos resultados promissores encontrados, pretende-
se nesse projeto realizar um estudo de docking 
molecular envolvendo esses derivados e a HadAB, 
visando compreender as suas possíveis 
interações. Além disso, será realizado um estudo in 
silico para calcular as suas propriedades físico-
químicas, através do qual será feita uma predição 
teórica do perfil de drug-likeness e de parâmetros 
ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, 
excreção e toxicidade) das substâncias 
promissoras no campo de descoberta de novos 
fármacos.  

 
Figura 1. Identificação das tiouréias, suas atividades 
antimicobacterianas e planejamento experimental. 

 

Metodologia 
A estrutura cristalográfica da enzima HadAB será 
obtida no banco de dados Protein Data Bank (PDB 
ID: 4RLW, resolução 2,20 Å). O estudo por meio da 
modelagem molecular será realizado com o uso do 
software GOLD Suite (v. 2020-1). A estrutura 

cristalográfica da HadAB será preparada para o 
cálculo na interface do software para a adição dos 
átomos de hidrogênio. O ligante co-cristalizado 
(DJM) será extraído do complexo e serão copiadas 
as suas coordenadas. O raio escolhido para a 
análise do ligante será de 15 Å. A ancoragem 
molecular será realizada no modo rígido, com 50 
poses de ancoragem para os ligantes, com as 
quatro funções de pontuação disponíveis no 
programa GOLD, GoldScore, ChemScore, 
CHEMPLP e ASP. A validação do protocolo será 
feita por redocking (RMSD < 2,0 Å). As interações 
geradas serão analisadas com o Discovery Studio 
Visualizer (v.19.1.0.18287). 
O estudo ADMET in sílico, utilizando a estrutura 
das substâncias sintetizadas, será realizado para 
estimar parâmetros farmacológicos teóricos da 
molécula relacionados à sua biodisponibilidade 
oral, absorção intestinal e toxicidade. A 
biodisponibilidade oral e absorção intestinal 
teóricas serão preditas utilizando o software de 
cálculo de propriedades DataWarrior (Versão 4.7.2) 
e a plataforma online SwissADME. Os parâmetros 
avaliados serão aqueles relacionados a “Regra dos 
Cinco” de Lipinski2 seguida da regra adicional 
proposta por Veber3. 
 

Resultados esperados 
A necessidade do desenvolvimento de novos 
antimicrobianos é urgente devido à resistência 
microbiana crescente nos últimos anos, sobretudo 
se tratando da TB, que é uma enfermidade letal. 
Portanto, espera-se poder contribuir para a 
descoberta de novos fármacos anti-TB, aliando a 
isso a produção de conhecimento científico e 
tecnológico. 
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Introdução  
SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, senso positivo, 
com aproximadamente 32 kilobases (kb). Possui 
em seu genoma, regiões que codificam as 
proteínas estruturais tais como Spike (S), proteína 
de Membrana (M), Nucleocapsídeo (N) e Envelope 
(E), e regiões não traduzidas nas extremidades 5’ e 
3’, que apresentam participação nas etapas de 
replicação e de tradução do RNA. Possui também 
12 ORFs (Open Reading Frame) que codificam 16 
proteínas não estruturais virais.1-4 Durante a 
tradução das ORF’s 1a e 1b pode ocorrer o 
deslocamento de quadros ribossômicos de leitura, 
do inglês Programmed- Ribosomal Frameshifting (-
1 PRF) que é um mecanismo importante para a 
produção das poliproteínas 1a e 1ab.5 
 

Resultados e discussão 
Através do método denominado Evolução 
Sistemática de Enriquecimento Exponencial (do 
inglês SELEX), conforme esquema demonstrado 
na figura 1, estão sendo realizados as etapas para 
a obtenção de aptâmeros ligantes à sequência 
regulatória -1PRF presente no genoma do SARS-
CoV-2. Espera-se que tais apâmeros possam ser 
adaptados a ferramentas teranósticas aplicadas ao 
vírus SARS-CoV-2.  
 

 
Figura 1: Esquema demonstrando, resumidamente o 
método SELEX. Figura adaptada. 6 

 

Conclusões 
Os experimentos estão em andamento, espera-se 
obter aptâmeros ligantes a sequência -1PRF.  
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Introdução  
O câncer de mama é uma das principais causas de 
morte entre mulheres em todo mundo.1 Cerca de 
75% dos tumores de mama apresentam receptores 
hormonais para estrogênio e/ou progesterona.2 
Sabe-se que níveis elevados de estrogênios são 
necessários para o crescimento e proliferação de 
células cancerígenas, e a aromatase é a principal 
enzima envolvida na síntese destes hormônios no 
organismo. Assim, um dos principais tratamentos 
farmacológicos indicados para pacientes com 
tumores positivos para receptores de estrogênio 
baseia-se em inibir a síntese deste hormônio, 
utilizando inibidores da aromatase (IAs).1 Diante da 
importância dessa classe de fármacos para o 
tratamento do câncer de mama dependente de 
estrogênio, no presente trabalho. iremos abordar 
os IAs comparando os seus índices de eficácia, 
seletividade e toxicidade.         

Resultados e discussão 
A aromatase humana pertence à família do 
citocromo P450 (CYP), e é responsável por 
converter andrógenos em estrógenos por meio de 
três reações de oxidação consecutivas. Estas 
reações requerem o acoplamento com a enzima 
NADPH-citocromo P450 redutase.3 Os IAs inibem a 
síntese endógena de estrogênios, diminuindo os 
níveis circulantes destes hormônios no organismo.1 
Estes inibidores podem ser classificados de duas 
formas principais, sendo a primeira quanto a sua 
estrutura química e tipo de inibição, e a segunda 
quanto a ordem de desenvolvimento clínico 
(Tabela 1).4  
 
Tabela 1. Classificação dos inibidores da aromatase.   

 Não-esteróides 
(reversíveis) 

Esteróides 
(irreversíveis) 

1ª geração Aminoglutetimida Testolactona 
2ª geração Fadrozol Formestano 
3ª geração Anastrozol e Letrozol Exemestano 

Dentre os IAs não-esteróides, a aminoglutetimida 
(AG) apresenta baixa seletividade, inibindo outras 
enzimas CYP envolvidas na biossíntese de cortisol 

e aldosterona, resultando em toxicidade.5 O 
fadrozol possui maior potência e seletividade do 
que a AG, contudo, ainda é capaz de inibir a 
biossíntese de outros hormônios.5,6 Já o anastrozol 
e letrozol apresentam boa biodisponibilidade oral, 
podendo ser administrados por esta via.5 Apesar de 
apresentarem reatividade cruzada com algumas 
isoformas de enzimas CYP, estes fármacos 
possuem maior seletividade comparados aos IAs 
de 1ª e 2ª geração.6 Com relação aos IAs 
esteróides, a testolactona apresenta baixa 
potência, o que levou a diminuição do seu uso na 
prática clínica.7 Já o formestano mostrou ser eficaz 
e bem tolerado, possuindo maior seletividade 
comparado a testolactona e AG, IAs de 1ª geração. 
Contudo, este fármaco possui baixa 
biodisponibilidade oral, devendo ser administrado 
por via intramuscular, limitando a sua utilização.5 O 
exemestano apresenta maior biodisponibilidade 
oral, sendo administrado por esta via.6 Além disso, 
possui maior eficácia e seletividade se comparado 
aos IAs de 1ª e 2ª geração. No entanto, este 
fármaco possui atividade androgênica e pode atuar 
como um agonista fraco de receptores de 
estrogênio do subtipo α.7 Ensaios clínicos 
mostraram, que dentre os IAs, aqueles de 3ª 
geração apresentaram maior potência e melhor 
desempenho, além disso, não houve diferença de 
eficácia entre anastrozol, letrozol e exemestano no 
tratamento do câncer de mama dependente de 
estrogênio na pós-menopausa.6  

Conclusões 
Os IAs de terceira geração são mais eficazes, 
seletivos e menos tóxicos comparado aos IAs de 1ª 
e 2ª geração. 
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Introdução  
A Paracoccidioidomicose (PCM) é a principal 
micose sistêmica da América Latina, sendo uma 
das principais causas de morte em trabalhadores 
rurais em idade ativa.1 Causada pelos fungos 
termodimórficos do gênero Paracoccidioides, 1,2 a 
PCM  caracteriza-se pela formação de granulomas 
e pode atingir desde sistema respiratório até 
múltiplos órgãos e sistemas.3 Atualmente, os 
tratamentos para PCM baseiam-se principalmente 
em derivados azólicos e sulfonamidas, e podem 
durar meses ou até anos, além de apresentarem 
alta nefrotoxicidade e hepatotoxicidade. Esses 
problemas no tratamento podem levar muitas vezes 
ao abandono do tratamento pelo paciente, o que 
contribui para o aparecimento de novas cepas 
resistentes.4 Portanto, faz-se necessário a 
descoberta de novos antifúngicos capazes de 
combater essa doença. Nesse contexto, a natureza 
eucariótica compartilhada entre o hospedeiro e o 
fungo é um dos maiores desafios quando se busca 
atingir as diferenças bioquímicas entre hospedeiro-
patógeno para se encontrar um novo agente 
terapêutico potente e seletivo.4,5 Pensando nisso, 
esse trabalho teve como objetivo realizar uma 
revisão bibliográfica em busca de possíveis alvos 
moleculares de Paracoccidioides spp para para o 
desenvolvimento de novos fármacos contra a PCM. 
 

Resultados e discussão 
Uma das principais vias metabólicas estudadas é a 
do chiquimato, ausente em mamíferos,5 na qual o 
principal alvo tem sido a corismato sintase, enzima 
responsável pela conversão de e 5-
enolpiruvilchiquimato-3-fosfato para corismato, 
componente essencial para a biossíntese de 
importantes compostos aromáticos na célula 
fúngica.6 

Outro alvo que tem despertado interesse na 
literatura, é a enzima tiorredoxina redutase (TRRs), 
flavoenzima participante da resistência ao estresse 
oxidativo e importante reguladora da síntese de 
DNA, transcrição genética e crescimento celular. 
Sendo apresentada tanto em humanos quanto em 
fungos, o estudo de inibidores baseia-se na 
diferença no centro redox c-terminal entre as 
TTRs.7 
 Adicionalmente às vias citadas, outro importante 
alvo envolve a síntese da β-1,6-glucana, importante 
componente da membrana celular fúngica, que 
mantém proteínas ligadas ao glicosil 
fosfatidilinositol (GPI) reticuladas à parede celular e 
fazem parte da construção da célula leveduriforme. 
Porém, esse alvo possui limitações uma vez que 
ainda não se tem definidas exatamente as 
moléculas precursoras e/ou enzimas envolvidas na 
síntese de β-1,6-glucano.6 

 

Conclusões 

Existem diversos possíveis alvos moleculares 
contra a PCM, dentre os quais destaca-se a enzima 
corismato sintetase por sua estrutura conhecida e 
ausência em mamíferos. Entretanto, há a 
necessidade de novos estudos para melhor 
compreender seus mecanismos. 
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Introdução   
O Veliflapon (BAY-X-1005) é um agente anti-
inflamatório não esteroidal (AINE), da classe dos 
inibidores da 5-lipoxigenase (5-LOX), uma enzima 
que possui função na biossíntese de leucotrienos 
que são mediadores essenciais. Inicialmente, foi 
desenvolvido pela Bayer como antiasmático, 
todavia seu estudo foi suspenso em 1997 por efeito 
terapêutico insatisfatório para asmáticos leves.1 
Entretanto, foram observadas variantes do gene 
codificante da 5-lipoxigenase relacionadas com o 
risco de ataque cardíaco. Assim, foi proposto o 
estudo do BAY-X-1005 para prevenir ataques 
cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. 
Portanto, essa revisão tem como objetivo abordar o 
uso e mecanismo de ação desse fármaco para 
prevenção de doenças cardiovasculares. 
 

Resultados e Discussão  

Os inibidores da via metabólica 5-lipoxigenase ou 
5-LOX, estão concernentes à biossíntese dos 
leucotrienos (LTs), que são citocinas pró-
inflamatórias e relacionadas com diversas 
doenças, incluindo asma, rinite alérgica e doença 
cardiovascular. A sua via se inicia com o ácido 
araquidônico (AA), formado pela ação das 
fosfolipases sobre os componentes da membrana, 
que é oxidado para 5-hidroperoxiecosatetraenóico 
(5-HPETE) pela 5-LOX, recebendo auxílio da ação 
de ancoragem da proteína ativadora de 5-LOX 
(FLAP). O 5-HPETE sofre catálise e produz LTA4, 
que por meio de uma série de etapas irá produzir 
diferentes LTs (LTB4, LTC4, LTD4, LTE4 e LTF4).2 

No começo dos anos 1980, o estudo de 
Vanderhoek et al.3, demonstrou que um metabólito 
da 15-LOX (15-lipoxygenase), o ácido 15-
hidroxieicosatetraenoico era um inibidor endógeno 
da 5-LOX. Este serviu como composto líder para a 
pesquisa de inibidores da 5-LOX baseados na 
quinolina Rev-5901, que apresentava uma baixa 
absorção oral.4 Baseando-se nessa estrutura, 

foram iniciados programas com o intuito de 
aumentar a potência e melhorar sua absorção oral, 
que culminaram na identificação do composto BAY-
X-1005, o qual provou ter efeito em modelos de 
inflamação aguda e asma em estudos pré-clínicos, 
após sua administração oral.5 Sugeriu-se que estes 
efeitos eram devido a inibição seletiva da 
biossíntese de leucotrienos, tendo em vista que o 
BAY-X-1005 é um inibidor seletivo tanto da síntese 
de 5-HETE, quanto a de leucotrienos em sistemas 
in vivo. Este composto se liga a FLAP, inibindo e 
revertendo a translocação da 5-LOX. Os inibidores 
da FLAP podem apresentar efeitos preventivos a 
doenças cardiovasculares, pois o locus no 
cromossomo 13q12 (gene da FLAP) tem 
associação genética com a suscetibilidade para 
estas doenças. O BAY-X-1005 foi o inibidor da 
FLAP que conseguiu avanços em relação à 
prevenção das doenças cardiovasculares, porque 
mostrou-se potente tendo uma longa duração da 
ação. Assim, chegando a fase 3 de ensaios clínicos 
(NCT 00353067), que teve início em julho de 2006, 
entretanto foi suspenso quatro meses depois.2 Isso 
aconteceu, pois a sua patente foi comprada pela 
deCODE, que devido a dificuldades na formulação 
e problemas financeiros, optou pela suspensão.6 

 

Conclusões 
Apesar dos estudos mostrarem bons resultados 
para prevenção de doenças cardiovasculares, não 
há dados científicos para autorização do uso do 
Veliflapon (BAY-X-1005) com este objetivo.  
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Introdução  
A Doença de Alzheimer (DA) é uma síndrome 
neurodegenerativa irreversível do SNC, 
apresentando um declínio progressivo da memória, 
por conta do déficit dos níveis de acetilcolina (ACh), 
que pode levar pacientes com mais idade ao 
óbito.1,2 A enzima responsável pela hidrólise da 
ACh, a colinesterase (ChE), está presente nas 
sinapses atuando como mediadora química da 
transmissão dos impulsos nervosos. Esta enzima 
pode ser classificada como: acetilcolinesterase 
(AChE), que desempenha importante utilidade na 
destruição da acetilcolina nas sinapses nervosas, 
ou butirilcolinesterase (BuChE), presente em 
diversos órgãos e no sistema nervoso. Com o 
objetivo de que haja a inibição da AChE, usa-se 
fármacos anticolinesterásicos, que desempenham 
função na terapia contra demência relacionada às 
doenças de Alzheimer e Parkinson.3 Tendo em 
vista o importante papel das colinesterases na 
manutenção da função colinérgica, o presente 
trabalho tem como objetivo apresentar os inibidores 
da BChE e sua ação no tratamento da DA, além de 
apresentar as diferenças entre a AChE e BuChE. 
 

Resultados e discussão 
Comparando as enzimas, nota-se que a BuChE 
possui menor afinidade pela ACh que a AChE. 
Apesar de suas semelhanças, elas dispõem de 
divergências espaciais que correspondem com 
suas respectivas seletividades, referindo-se tanto 
ao substrato quanto aos inibidores. Nota-se a 
presença de resíduos aromáticos no sítio ativo da 
AChE, enquanto a BuChE apresenta resíduos 
alifáticos, o que proporciona uma melhor 
acomodação dos substratos mais volumosos pela 
BuChE. Outra diferença entre as ChEs é em 
relação a dua distribuição no organismo, sendo que 
a AChE se concentra no SNC e SNP, e a BuChE é 
distribuída nos pulmões, coração, no SNC e SNP.3  
A BuChE tem atividade de extrema importância nas 
fases avançadas da DA quando ocorre o declínio 
nos níveis de ACh.3 Em indivíduos saudáveis, 
controla-se a ACh principalmente através da AChE, 

no entanto, em quadros avançados da DA, 
constata-se diminuição nos níveis de AChE e um 
aumento expressivo de BuChE, Por conseguinte, é 
de grande importância inibir tal enzima na terapia 
contra a DA.3  
O inibidor mais utilizado atualmente da BuChE é a 
Rivastigmina (Figura 1A). Este fármaco é um 
inibidor pseudo-irreversível e possui uma 
seletividade 122 vezes maior para a BuChE do que 
para a AChE, sendo amplamente utilizado para 
tratamento da DA.2 
Outros alcalóides anticolinesterásicos são a 
Fisostigmina (Figura 1B) e a Tacrina (Figura 1C). 
Estes compostos são inibidores reversíveis da 
BuChE. O primeiro possui uma alta afinidade e 
eficácia, entretanto não é utilizado na terapêutica 

em humanos devido aos seus efeitos colaterais.2 

Figura 1. Estrutura química da Rivastigmina (A) 
Fisostigmina (B) e da Tancrina (C). 

A B C  
Fonte: Autoria própria. 
 

Conclusões 
Apesar de a AChE apresentar maior afinidade pela 
ACh, identifica-se, em estágios avançados da DA, 
uma maior expressão de BuChE, o que elucida o 
propósito de ser esta a enzima a ser inibida na 
terapia contra a DA. E, para este fim, faz-se o uso 
da Rivastigmina, droga de maior utilização na 
atualidade. Existem também outras drogas que 
inibem a BuChE reversivelmente, como a 
Fisostigmina, todavia seu uso não é permitido em 
humanos, em função de seus efeitos adversos, e a 
tacrina, que possui toxicidade hepática, também 
não sendo indicado seu uso em humanos. 
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Introdução 
Apesar de ser tratável, a tuberculose (TB) ainda é 
a doença infectocontagiosa que mais mata 
pessoas em todo o mundo. Um grave problema 
associado ao tratamento da TB é a resistência 
bacteriana. Em 2017, ocorreram cerca de 558.000 
casos de tuberculose resistente a múltiplos 
fármacos (MDR-TB), que correspondem a cepas 
que apresentam resistência à rifampicina e à 
isoniazida, os dois principais fármacos de primeira 
escolha para o tratamento da TB. Portanto, faz-se 
necessário o desenvolvimento de novas 
alternativas terapêuticas anti-TB. Nesse contexto, a 
classe das fluoroquinolonas tem importância 
central, uma vez que já são utilizadas como 
fármacos de segunda escolha para o tratamento de 
MDR-TB. Entretanto, existem ainda cepas 
resistentes a esses fármacos de segunda escolha, 
o que torna o tratamento da TB um grande desafio. 
Sendo assim, o objetivo desse trabalho é 
apresentar as novas fluoroquinolonas que estão 
sendo estudadas como alternativa no tratamento 
da MDR-TB.1 

 

Resultados e discussão 
Todas as fluoroquinolonas atuam inibindo a DNA-
girase, que é uma enzima que participa da 
replicação e transcrição do material genético, 
sendo essencial para a multiplicação das bactérias. 
Por ser uma enzima que não apresenta homólogos 
em humanos, pode ser considerada um alvo 
molecular interessante para a descoberta de novos 
antimicrobianos.2 

Assim, novas fluoroquinolonas têm sido estudadas 
sobretudo para suplantar os problemas de 
resistência. Como exemplo, destaca-se a 
Sitafloxacina (STFX, Figura 1), que é utilizada por 
via oral contra infecções do trato respiratório e 
urinário desde 2008 no Japão. Recentemente esse 
fármaco vem sendo avaliado frente à MDR-TB. 
Leechawengwongs et al (2018) encontraram uma 
potente atividade da STFX in vitro contra  

 
 
cepas resistentes, inclusive possuindo mais 
atividade contra cepas com mutações (MIC50: 
0.0625 – 1.0 µg/ml) do que outras fluoroquinolonas 
utilizadas, como a ofloxacina (MIC50: 0.5 – 4.0 
µg/ml)2. Outra fluoroquinolona recentemente 
desenvolvida foi a WQ-3810 (Figura 1), avaliada 
como alternativa contra MDR-TB. Ouchi et al (2020) 
avaliaram in vitro o seu potencial de inibição sobre 
a DNA-girase, principalmente em exemplares com 
mutações que conferem resistência frente a outros 
fármacos. O estudo encontrou bom potencial de 
inibição da WQ-3810 (IC50 3.04 - 118 μg/mL), 
principalmente frente formas resistentes à 
levofloxacina e à moxifloxacina (IC50: 2.01 - 296 
μg/mL; 5.84 - 589 μg/mL)3. Com base nesses 
estudos, a STFX e a WQ-3810 surgem como 
candidatas promissores frente à MDR-TB, 
necessitando dos ensaios clínicos para avaliar sua 
eficácia clínica no tratamento. 

Figura 1. Estrutura das novas fluoroquinolonas com 
atividade anti-TB. 

Conclusões 
Novos análogos de fluoroquinolonas como a 
Sitafloxacina e a WQ-3810 mostraram potencial 
para o tratamento de tuberculose resistente, 
inibindo a DNA-girase, inclusive com mutações que 
conferem resistência a outras fluoroquinolonas. 
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Introdução  
A tuberculose (TB) é uma doença causada pela 
bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta e 
mata milhões de pessoas em todo o mundo 
anualmente. O quadro fica ainda mais grave por 
conta do surgimento de cepas resistentes aos 
fármacos de primeira escolha (isoniazida e 
rifampicina), que são denominadas como TB 
multirresistente (MDR-TB)1. Tal resistência 
representa um grave problema de saúde pública, 
pois com a dificuldade de tratamento, há uma maior 
transmissão e mortalidade. Portanto, a busca por 
novos fármacos anti-TB é fundamental. Entretanto, 
nas últimas décadas, apenas dois novos fármacos 
anti-TB foram introduzidos no mercado: 
bedaquilina e delamanida. Assim, o objetivo desse 
trabalho é apresentar as potencialidades e 
problemas associados a delamanida no tratamento 
da MDR-TB. 
 

Resultados e discussão 
O tratamento padrão da TB possui duração de 6 
meses e se dá por meio da associação com 
fármacos de primeira linha como: rifampicina, 
isoniazida, pirazinamida e etambutol4. Entretanto, 
nas últimas décadas, notou-se resistência em 
algumas cepas de M. tuberculosis aos fármacos 
rifampicina e isoniazida, e embora existam 
fármacos de segunda linha, estes apresentam 
eficácia menor em relação aos anteriores. Assim, 
ampliou-se o desenvolvimento de novos fármacos 
com mecanismos de ação alternativos e que 
conseguissem conter a multiplicação bacteriana. 
Com isso, nos últimos anos estudaram-se dois 
possíveis fármacos, entre eles, a delamanida4. 
A delamanida (Figura 1) é um nitroimidazol 
bicíclico, inicialmente aprovado para o tratamento 
de MDR-TB pulmonar, em 2014 pela Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA).2 Em 2015, foi 
incluída na lista de medicamentos essenciais da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).3 

Esse fármaco prejudica a biossíntese do ácido 
micólico, mas precisa ser ativada pela 
nitrorredutase dependente de F420, codificada pelo 
gene ddn. O cofator F420 é sintetizado pelas 
enzimas codificadas pelos genes fbiA, fbiB, fbiC e 
fgd1, e polimorfismos nesses genes podem levar à 
resistência fenotípica à delamanida5. 
Por se tratar de um pró-fármaco, qualquer mutação 
que reduza ou iniba a conversão da delamanida a 
desnitroimidazoxazol pode levar a níveis variados 
de resistência6.   
 

 

 

 

 

 
Figura 1: Estrutura da delamanida. 
 

Conclusões 
Embora seja um fármaco promissor, o mecanismo 
e as funções das mutações nos genes associados 
a resistência à delamanida carecem de mais 
estudos, pois essa compreensão é fundamental 
para evitar o desenvolvimento precoce de 
resistência à fármaco e reduzir a disseminação das 
cepas resistentes. 
A rápida aquisição de resistência pela bactéria 
necessita de uma melhor vigilância farmacêutica 
dos medicamentos e de estudos para investigar a 
ocorrência dessas mutações. 
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Introdução  
As bactérias naturalmente se tornam resistentes 
aos antibióticos, criando dificuldades no combate 
às infecções que esses microrganismos causam. 
Por conta disso, é urgente a busca por novas 
alternativas eficazes frente a cepas de bactérias 
resistentes. Neste sentido, a classe das 
pleuromutilinas tem se destacado na literatura nas 
últimas décadas. Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho é apresentar as potencialidades da classe 
das pleuromutilinas, no combate a infecções 
causadas por bactérias resistentes.1,2 

Resultados e discussão 
Pleuromutilinas são metabólitos secundários 
produzidos pelo fungo da espécie Pleurotus 
mutilus, posteriormente renomeado para 
Clitophilus scyphoides. A primeira peluromutilina foi 
isolada na década de 1950 e o primeiro 
representante dessa classe de antibióticos foi a 
Tiamulina, aprovado para uso veterinário em 1979 
(Figura 1). 
Apesar do uso de pleuromutilinas para tratamento 
na medicina veterinária existir por mais de três 
décadas, o desenvolvimento de resistência tem 
sido incomum. Isso incentivou o desenvolvimento 
de representantes dessa classe pra o tratamento 
de infecções em humanos no final da década de 
1980. A partir desses esforços, foi desenvolvida a 
Retapamulina (Figura 1), que foi a primeira 
pleuromutilina aprovada pelo FDA em 2007 para 
uso humano, sendo comercializada como uma 

pomada e utilizada no tratamento de impetigo, 
pequenas lacerações infectadas, abrasão e feridas 
suturadas causadas por Staphylococcus aureus e 
Streptococcus pyogenes.1  
Posteriormente, em 2019, a Lefamulina foi 
aprovada,3 e por se tratar de um medicamento que 
pode ser administrado por via oral e intravenosa, 

tem sido quase que exclusivamente usado para o 
tratamento de pneumonia causada por Chlamydia 
spp. e Legionella pneumophila.1,2. 

 

Figura 1. Estrutura da peluromutilina e seus análogos 
semissintéticos.   

Esses medicamentos inibem a síntese de proteínas 
em bactérias pela ligação ao domínio V da 
subunidade 50S dos ribossomos, no centro da 
peptiltransferase (PTC), que dificulta o 
posicionamento correto das extremidades CCA de 
tRNAs para transferência de peptídeo no sítio, 
assim inibindo a formação de ligação peptídica.³ 

Conclusões 
Conclui-se que a pleuromutilina é um metabólito 
com atividade antibacteriana, possuindo análogos 
que expressam atividade terapêutica no 
tratamento das infecções bacterianas, com 
ausência de potenciais efeitos adversos graves. 

Referências e notas 
(1)  Paukner, S.; Riedl, R. Cold Spring Harb Perspect Med. 

2021, 1,16. 

(2)  Gatadi, S.; Gour, J.; Nanduri, S. Bioorg. Med Chem. 2019, 

1,15. 

(3)  Drugbank. Lefamulin. Disponível em: 

<https://go.drugbank.com/drugs/DB12825> Acesso em: 27 

set 2021 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/protein-synthesis


             

___________________________________________________________________________________ 
   

I Simpósio de Química Farmacêutica e Medicinal (I SIMQFAM) | 18 a 22 de outubro de 2021 

                                             Universidade Estadual de Londrina - UEL | Londrina | Paraná                                            18 

Categoria:  Revisão Graduação (R-G-8) 

Anti-hipertensivos: fármacos inibidores da renina como novas opções 
terapêuticas 

Bianca I. Guzzo (GD)1, Keyla M. M. Santos (GD)1, Julia A. C. Aoki (GD)1, Maria H. B. Oliveira (GD)1, 
Marcelle L.F. Bispo (PQ)2. *heloisa.bernardes06@uel.br 

1- Curso de Farmácia, Universidade Estadual de Londrina, PR - Brasil. 
2 - Departamento de Química, Universidade Estadual de Londrina, PR - Brasil. 
Palavras Chave: Aliscireno, Inibidor, in vivo, SRAA, SPH-3127, TAK-272. 
 

Introdução  
No mundo, as doenças cardiovasculares são 
aquelas mais associadas à mortalidade. Segundo a 
OMS, o número de mortes por doenças cardíacas 
passou de 2 milhões em 2010 para quase 9 milhões 
em 2019.1 Com isso, é de extrema importância a 
busca por fármacos para o tratamento dessas 
doenças, que podem ser tratadas ou prevenidas 
pela administração de anti-hipertensivos. Dentre 
esses, recentemente os inibidores de renina vem 
ganhando destaque na literatura. A renina faz parte 
do sistema renina/angiotensina/aldosterona 
(SRAA) que é responsável, principalmente, pelo 
controle cardiovascular, renal e das glândulas 
suprarrenais, atuando sobre a pressão arterial 
(PA), o equilíbrio de sódio e potássio e o volume de 
fluidos. Os seus inibidores são importantes, uma 
vez que é a ação da renina é determinante para 
taxas de síntese de angiotensina II.2 Assim, o 
objetivo desse trabalho é apresentar novos 
promissores inibidores de renina e compará-los 
com o fármaco Aliscireno, atualmente 
representante único dessa classe.  
 

Resultados e discussão 

O primeiro fármaco aprovado pela Food and Drug 
Administration (FDA) com esse mecanismo foi o 
Aliscireno (Figura 1A) em 2007. Esse fármaco é 
extremamente seletivo e potente para a inibição da 
renina humana.2  
 

 

  
Figura 1. Estrutura química dos fármacos. A) Aliscireno. 
B) TAK-272. C) SPH-3127. 

A partir de então, substâncias promissoras têm sido 
identificadas, como por exemplo, o SPH-3127 
(Figura 1B), um inibidor direto não peptídico da 
renina, assim como o Aliscireno. Ele é considerado 
um candidato promissor a anti-hipertensivo, pois 
vem demonstrando ótimos resultados em doses 
inferiores ou comparáveis ao Aliscireno.4 Zhang e 
colaboradores realizaram estudos in vivo e in vitro 
em ratos, cães da raça beagle e macacos 
Cynomolgus, para explorar as propriedades 
ADMET do SPH-3127.4 Foi constatado que o SPH-
3127 possui curta meia-vida, baixa taxa de ligação 
a proteínas plasmáticas e baixa biodisponibilidade 
oral. Mesmo com esses resultados, o SPH-3127 foi 
capaz de atingir todos os tecidos rapidamente, 
além de possuir dose efetiva 10% superior ao 
Aliscireno.4 
O TAK-272 (Figura 1C) também é um inibidor de 
renina, que diminuiu a mortalidade num modelo de 
insuficiência cardíaca congênita murina, sendo 
altamente eficaz quando comparado ao Aliscireno.3 
Os testes mostraram que o TAK-272 reduziu a 
frequência de lesões miocárdicas, aumentando a 
ação da NADPH oxidase 4, do óxido nítrico sintase 
3, promovendo assim proteção cardiovascular, 
mostrando ser um inibidor da renina oralmente 
persistente e ativo.3 
 

Conclusões 

Com os dados apresentados, nota-se que os 
candidatos SPH 3127 e TAK-272 possuem 
potenciais para atuarem como anti-hipertensivos 
inibidores de renina. Entretanto, para isso é 
necessário o avanço dos ensaios clínicos para a 
obtenção de resultados mais conclusivos. 
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Introdução  
O câncer é causado por uma expressão 
descontrolada de genes que leva ao aparecimento 
de células neoplásicas. Para que o tumor se 
desenvolva, se inicia o processo de angiogênese, 
que é a formação de novos vasos sanguíneos para 
suprir a falta de nutrientes necessários a 
progressão do tumor. Esse processo é estimulado 
por reguladores pró-angiogênicos, como o Fator de 
Crescimento Endotelial Vascular (VEGF). Os 
tratamentos atuais coibem o crescimento de células 
cancerosas, mas afetam também células de tecidos 
normais. Nesse sentido, a busca por alvos 
moleculares mais seletivos é funtamental para a 
terapia anti câncer. Nesse trabalho, pesquisou-se 
novos tratamentos anticâncer como a terapia 
antiangiogênica, que bloqueia a formação de novos 
vasos sanguíneos no tumor impedindo a nutrição 
destas células, com foco no antitumoral 
Bevacizumabe.1 

 

Resultados e discussão 

A pesquisa foi realizada na plataforma SciFinder 
com as palavras-chave: "Avastin" e "VEGF", então 
foram selecionados os artigos que mostram o 
Bevacizumabe (Avastin®) como um anticorpo 
monoclonal que se caracteriza como 
macromolécula de caráter proteico, o que interfere 
nos processos de administração, absorção, 
distribuição, metabolismo, eliminação e toxicidade. 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Propriedades Farmacocinéticas do 
Bevacizumabe. Fonte: DrugBank 

 

Lig. Proteica Absorção 

IV, SC ou IM 

Meia-Vida Toxicidade  

>97% alta ~20 
dias 

alta  

Células e tecidos cancerosos causam hipoxia, 

fazendo com que o Fator Indutivel por Hipóxia (HIF) 

endoteliais, estimulando a proliferação dessas 

células. Por isso, o VEGF se tornou um alvo bem 

conhecido de fármacos anticâncer. Como exemplo, 

tem-se o bevacizumabe que atua se ligando ao 

VEGF circulante, inibindo a sua ligação com os 

receptores das células endoteliais. Esse processo 

inibe a angiogênese e diminui o crescimento 

microvascular dos vasos sanguíneos do tumor, 

limitando o suprimento de sangue aos tecidos 

tumorais, favorecendo a apoptose das células 

endoteliais tumorais.2 

 

Figura 1. Estrutura do mutante Fab de Bevacizumabe 
em complexo com VEGF (6BFT). 

Um estudo publicado em 2011, avaliou 1873 
mulheres aleatoriamente, com câncer epitelial de 
ovário, divididas em três grupos: controle, iniciação 
e completo com bevacizumabe. A partir deste 
tratamento, mostrou-se a importância da aplicação 
contínua do antitumoral em associação à 
quimioterapia e as pacientes obtiveram uma 
melhora significativa, uma redução de cerca de 
28% do risco de progressão do câncer, além de 
uma redução na permeabilidade microvascular 
tumoral e na pressão intersticial, com aumento da 
pressão tumoral e da quimiossensibilidade.2 

 

Conclusões 

Conclui-se que o Bevacizumabe em combinação 

com a quimioterapia tem se demonstrado mais 

eficaz, transformando o cenário de tratamento em 

muitas indicações de tumores e criando 

oportunidades para novas abordagens de 

tratamento de combinação. 
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Introdução  
A artrite reumatoide (AR) é uma doença 
inflamatória, crônica e autoimune, de etiologia 
desconhecida. Associada à produção exacerbada 
de citocinas inflamatórias, fatores de necrose 
tumoral e células T reativas, a AR é caracterizada 
pela destruição progressiva das articulações. 1 

Visto que enzimas Janus quinases (JAK) estão 
envolvidas na sinalização intracelular da 
fisiopatologia da doença, moléculas de baixa 
massa molar, que possam atravessar a membrana 
plasmática e regular a atividade dessas enzimas, 
podem surgir como substâncias com potencial ação 
no tratamento da AR. 2 Dessa forma, os inibidores 
de JAK quinase competem com o substrato da 
reação (adenosina trifosfato - ATP) e, assim, inibem 
a atividade da enzima, o que leva à diminuição do 
sinal para a produção de citocinas.3 
Em 2013, o Tofacitinibe, um inibidor da Janus 
quinase (JAK), foi lançado no Japão. 
Recentemente, o Baricitinibe foi desenvolvido 
como alternativa terapêutica ao Tofacitibine.3 
Visto a importância desses inibidores no tratamento 
da AR, o objetivo desse trabalho é apresentar e 
analisar as propriedades farmacodinâmicas e 
cinéticas desses dois fármacos. Os assuntos 
relacionados aos inibidores de JAK foram 
buscados em bases de dados, como PubMed®, 
SciELO® e Taylor&Francis Online® através dos 
termos “JAK inhibitors”, “tofacitinib” e “baricitinib”. 
Os dados mais relevantes foram selecionados por 
meio de inspeção visual dos resumos. 
 

Resultados e discussão 
O principal fármaco da classe dos inibidores de JAK 
é o Tofacitinibe, que exerce sua ação inibindo 
diversas citocinas através das JAKs (mais seletivo 
para JAK 3, mas também atua sobre as JAK 1 e 2), 
diminuindo a resposta inflamatória. Além deste, 
outros fármacos foram desenvolvidos; o mais 
recente, Bariticinibe, é seletivo para JAK1/2 e 
licenciado para tratar AR moderada a grave, em 
casos específicos, mas sem sucesso com outras 
terapias. Recentemente, o Baricitinibe passou por 
estudos para tratamento da COVID-19. 1, 4, 5. 

Os perfis de segurança de ambos os fármacos são 
semelhantes, sendo os efeitos adversos mais 
comuns infecções e distúrbios hepáticos. Além 
disso, observou-se o dobro de infecção por herpes 
zóster em pacientes que utilizaram o Tofacitinibe 
em comparação com os  que utilizam compostos 
biológicos. Em relação ao Baricitinibe, os dados 
referentes a infecções por herpes zóster também 
apontam um aumento nos casos.1 
As principais diferenças entre os fármacos ficam 
evidentes no tempo de meia vida, sendo o protótipo 
o mais rápido a atingir metade da concentração 
inicial. Além disso, a metabolização é feita por vias 
diferentes. Da mesma forma, a eliminação dos 
fármacos também se difere, como mostrado na 
tabela 1. 
 
Tabela 1. Comparação das propriedades farmacológicas 
entre os fármacos Tofacitinib e Baricitinib.  

 
Fonte: 5, 6, 7, 8.  

  

Conclusões 
Entre os fármacos da classe dos inibidores de JAK, 
o mais indicado para o tratamento de AR é o 
Tofacitinibe. Em comparação ao seu representante 
de classe mais novo, não apresenta diferenças 
significativas nas propriedades farmacológicas, 
contudo, a indicação terapêutica é variada entre os 
dois medicamentos. 
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Introdução  
No ano de 2019, a tuberculose (TB) foi responsável 
por 10 milhões de casos, dentre eles, 282.000 
representam casos de tuberculose multirresistente 
(MDR-TB), que constatam um problema de saúde 
pública.1 As cepas de Mycobacterium tuberculosis 
MDR-TB, são aquelas que apresentam resistência 
a dois dos principais fármacos anti-TB de primeira 
escolha, a isoniazida e a rifampicina. Assim, nesses 
casos é necessária a administração de fármacos de 
segunda escolha, normalmente menos eficazes e 
mais tóxicos. Nesse sentido, a busca por novos 
fármacos anti-TB eficazes em MDR-TB foi 
intensificada nas últimas décadas. Um fruto desses 
esforços foi a bedaquilina licenciada em 2012, 
sendo o primeiro fármaco anti-TB aprovado desde 
a década de 1960.1 Assim, o objetivo deste trabalho 
foi revisar as informações sobre a bedaquilina e sua 
descoberta, trazendo dados atuais sobre o uso 
deste medicamento no tratamento de tuberculose 
multirresistente. 

 
Resultados e discussão 
Historicamente, o tratamento da MDR-TB sempre 
foi considerado desafiador. Tratamentos anteriores 
incluem injeções diárias e muitos efeitos adversos. 
Com isso, a descoberta do composto da 
bedaquilina (Figura 1) em 2005 trouxe consigo o 
desenvolvimento de um novo tratamento oral e de 
maior efetividade frente a essas cepas resistentes.  
Após cerca de 5 décadas, um novo fármaco para 
tratar a MDR-TB foi aprovado em 2012 pela Food 
and Drug Administration (FDA).2 
Dados retirados de um estudo clínico mostraram a 
partir dos critérios avaliados uma taxa de 
conversão de cultura (durante um período de 6 
meses) de 78%, uma taxa de sucesso no 
tratamento de 65,8% e uma taxa de mortalidade de 
11,7%. Ademais, 91,1% dos pacientes relataram 
sentir no mínimo 1 efeito adverso e 11,2% sofreram 

efeitos adversos intensos. O uso de bedaquilina no 
tratamento de MDR-TB e TB extensivamente 
resistente a medicamentos (XDR-TB) apresentam 
resultados efetivos, porém certas evidências 
continuam classificadas como “não suficientes".3 
  A bedaquilina é um antibiótico usado em 
associação com outros medicamentos em quadros 
de multirresistência. Este medicamento age 
bloqueando a enzima ATP-sintase do M. 
tuberculosis, envolvida na produção de energia da 
bactéria, levando à morte celular. Pesquisas 
demonstraram aumento de pacientes curados que 
utilizaram bedaquilina como tratamento 
farmacológico.4 

 

Figura 1. Fármaco Bedaquilina⁵   

 
Conclusões 
Após anos sem novos fármacos adequados para o 
tratamento da MDR-TB, a bedaquilina surgiu e 
mostrou-se muito promissora com grande eficácia 
no tratamento da TB-MDR, entretanto a descoberta 
traz consigo a necessidade de constantes 
pesquisas para seu aprimoramento e uso. 
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Introdução  
Com o passar da idade o ser humano se torna mais 
suscetível a doenças neurodegenerativas (DN). 
Atualmente não há terapias farmacológicas 
eficazes para o tratamento destas, no entanto, 
existem evidências indicando influência do 
processo inflamatório no desenvolvimento dessas 
enfermidades. Nesse sentido, as enzimas que 
estão diretamente envolvidas em sua evolução, 
são proteínas quinases ativadas por mitogênio 
(MAPK) como a p38 MAPK. De acordo com a 
literatura, as isoformas alfa e beta da p38 MAPK 
são altamente expressas no córtex e no hipocampo 
do cérebro.1 Um dos principais papéis é regular a 
aprendizagem e a memória, mas também é 
relatado a promoção da morte neuronal 
desencadeada por diversos estímulos nocivos 
como estresse oxidativo, liberação de citocinas e 
neurotoxinas, excitotoxicidade e insulto hipóxico.2 

Tendo em vista a importância dessa enzima para o 
processo inflamatório, estudos vêm mostrando a 
utilização dessa como alvo molecular de inibidores 
na busca por novos fármacos. Assim, o objetivo 
desse trabalho é descrever os efeitos de alguns 
potenciais fármacos com foco em doenças do SNC, 
tendo como alvo molecular a inibição da via de 
sinalização da p38 MAPK. 
 

Resultados e discussão 
Foi realizada uma busca no LILACS, Medline e 
Scielo no período de 2020 a 2021. A estratégia de 
busca empregou o termo “p38 MAP kinase 
inhibitors”. Foram selecionados apenas artigos de 
revisão. Após uma revisão independente, dois 
artigos que se referem ao objetivo proposto foram 
selecionados com foco na aplicação em DN. A via 
de sinalização das p38 MAPK é ativada por 
estímulos estressantes ou nocivos para as células, 
medeiam uma resposta inflamatória. A ativação se 
dá pela fosforilação dentro de um motivo Thr-Gly-
Tyr na alça de ativação pelas MAPK de 

especificidade dupla, MKK3 e MKK6, transcolando-
se para o núcleo. Após a fosforilação do substrato, 
ocorre a desfosforilação para saída do núcleo e 
inativação, resultando em neurodegeneração e 
morte neuronal. 1 Inibidores químicos seletivos para 
p38α como  MW01-2-069A-SRM, MW181, 
MW150,  VX-745, NJK14047 e PD169316 foram 
testados em modelos animais e, apresentaram 
efeitos anti-inflamatórios, reduzindo a produção de 
citocinas, também ocorreu o bloqueio da 
sinalização pró-apoptótica e redução da perda 
neuronal. Foi indicado efeito protetor contra o 
comprometimento cognitivo. Apesar dos efeitos 
benéficos, não foi demonstrada uma boa 
seletividade destes inibidores, o que poderia 
ocasionar efeitos adversos ou possíveis danos 
ainda não elucidados.1,2 
 

 
Figura 1. Inibidores químicos seletivos para p38α. 
 

Conclusões 
Conclui-se que existem comprovações da relação 
das vias de sinalização da MAPK com a 
patogênese de distúrbios do SNC, tornando-se um 
alvo de interesse para o desenvolvimento de novos 
fármacos, principalmente que atuem inibindo a via 
da p38 MAPK. Entretanto, ainda é necessário 
melhor desenvolvimento farmacocinético e do perfil 
de seletividade destes possíveis fármacos 
inibidores. 
 
Referências e notas 
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Introdução  
O Citrus limonium é um fruto que nos tempos da 

pandemia da Hespanhola (Gripe Espanhola) teve 

um papel fundamental como medicamento para os 

acometidos pela moléstia que detinha preços 

elevados em 1918 nas cidades brasileiras1. 

Atualmente, o fruto assumiu forte protagonismo na 

Fitoterapia em processos de hemostasia 

sanguínea humana. A presente revisão de 

literatura, efetuada através de metodologias 

quantitativas e qualitativas em artigos de revisão 

bibliográfica, revisão sistemática e de livros que 

tratavam sobre o tema dos anos 2000 a 2019 nas 

fontes Scielo e Google Acadêmico, visou verificar 

os efeitos hematológicos dos componentes 

químicos do limão. 

 

Resultados e discussão 
Com base nas fontes consultadas, se verificou que 

o limão detém substâncias orgânicas (vitaminas) e 

sais minerais, que essenciais para o sangue 

humano, com efeitos farmacológicos sinergéticos 

ou isolados mediante a estrutura química e da 

oxirredução de íons dependendo das espécies 

vegetais e sua concentração. Outrossim, há o 

Ácido Cítrico responsável pelo controle de pH e de 

coagulação sanguínea e o Ácido Málico para 

produção de energia nos eritrócitos em forma de 

ATP (Adenosina Trifosfato) a partir da interação 

dos radicais carboxilas dos ácidos com íons 

metálicos. Enquanto, a Rutina detém o efeito 

vasodilatador, anti-inflamatório e fornecedor de 

resistência aos vasos sanguíneos mediante 

conversão do dissacarídeo presente e expressos 

em termos de Quercitina.2,3,4 Igualmente, o Ácido L-

Ascórbico possui também ação antimicrobiana e 

hematopoiética, pois eleva a acidez dos leucócitos 

e fixa o ferro na medula óssea, respectivamente, na 

forma de ascorbato. 3,5,6 Ademais, o Ácido Málico 

executa a produção de ATP, já que existe a 

conversão do composto orgânico na mitocôndria 

em Ácido Oxalacético pelo Malato Desidrogenase. 

Além disso, a Bioflavina participa na hematopoese 

e na obtenção de energia por oxirredução da 

cadeia lateral da flavina. 1,7E, por fim, os elementos 

minerais envolvidos também no sangue são o 

fósforo, no controle do pH sanguíneo, na forma de 

fosfato; íons de cálcio (Ca2+), como fator extrínsico 

da coagulação sanguínea; o manganês (Mn1-), 

como fixador de glicose e protetor da membrana 

plasmática das hemácias e o sódio (Na1+), no 

controle hídrico e da pressão arterial e venosa nas 

formas de íons.8,9,10,11 
 

Conclusões 

Em suma, o C.limonium tem efeitos farmacológicos 
benéficos para o sangue. Por isso, o vegetal é um 
ótimo fitoterápico que possui substâncias químicos 
orgânicos, com destaque as vitaminas do 
Complexo B, e inorgânicos, com referência os 
metais alcalinos e alcalinos terrosos que funcionam 
a partir da sinergia ou efeito comitiva, ou seja, um 
complementa o efeito farmacológico do outro para 
melhoria da corrente sanguínea. 
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