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RESUMO 
 

 

Os herpesvírus são causadores de diversas doenças nos seres humanos e os fármacos 

utilizados para seu tratamento possuem baixa eficiência, são citotóxicos e normalmente só 

tem efeito sobre alguns vírus específicos. Assim, tem-se observado a necessidade da síntese e 

formulação de novos fármacos. Atualmente, a Química Computacional tem um papel 

fundamental na otimização do processo de busca por novos fármacos, permitindo economia 

de tempo e recursos que seriam gastos em síntese e testes de atividade biológica. Neste 

trabalho, foram propostos dois novos candidatos a agentes anti-citomegalovírus, um tipo de 

herpesvírus, utilizando a Química Computacional. As propostas foram feitas com base em 

estudos de Relação Estrutura-Atividade em compostos ativos frente o citomegalovírus 

encontrados na literatura, e em seguida as conclusões obtidas foram aplicadas a derivados 

acilhidrazonas, aos quais foram propostas modificações estruturais para torná-los potenciais 

candidatos a agentes anti- citomegalovírus. 

 

 

Palavras- chave: Modelagem Molecular, Citomegalovírus, Herpesvírus, Química 

Computacional. 
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ABSTRACT 
 

 

Herpesviruses cause various diseases in humans and drugs used for its treatment have 

low efficiency, are cytotoxic and usually has effect on only specific type of virus. Thus, it has 

been noted the needing of synthesis and formulation of new drugs. Currently, Computational 

Chemistry plays a key role in optimizing the search process for new drugs, saving time and 

resources that would be spent on synthesis and biological activity tests. In this work, two new 

compounds anti-cytomegalovirus, a type of herpesviruses, were proposed by using 

Computational Chemistry. Studies of Structure-Activity Relationship were performed based 

on compounds active against cytomegalovirus found in the literature, and then the findings 

were applied in acylhydrazone derivatives, which underwent structural changes enabling its 

proposal as potential anti- cytomegalovirus candidates. 

 

 

Keywords: Molecular Modeling, Cytomegalovirus, Herpesviruses, Computational Chemistry. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - OS HERPESVÍRUS HUMANOS 

 

 Os Herpesvírus Humanos (HHV) fazem parte de uma família de vírus –

Herpesviridae– que afetam muitas espécies de vertebrados, entre eles os seres humanos. Esta 

família de vírus é dividida em 3 sub-famílias:  A Alphaherpesviridae, que inclui os HHV-1 e 

HHV-2, que são responsáveis pela transmissão das herpes faciais e genitais, respectivamente, 

e o  vírus varicela, que é o HHV-3. A outra sub-família é a Betaherpesviridae, no qual se 

encontram os HHV-5, HHV-6 e HHV-7 e por fim tem-se a Gammaherpesviridae na qual estão 

inclusos os HHV-4 e HHV-8 (MARTINHO et al., 2004). A relação dos HHV com suas sub-

famílias encontra-se resumida no Quadro 1. 

  Quadro 1: Herpesvírus Humanos e suas sub-famílias 

Sub-família Vírus 

Alphaherpesviridae HSV-1, HSV-2 e HHV-3 

Betaherpesviridae HHV-5, HHV-6 e HHV-7 

Gammaherpesviridae HHV-4 e HHV-8 

 

 Na sub-família Alphaherpesviridae encontram-se os HHV simples. Esses vírus se 

dividem em dois tipos: o HHV simples 1 (HSV-1) e o HHV simples 2 (HSV-2) (MARTINHO 

et al., 2004). 

 O HSV-1 esta associado a herpes labial e sua transmissão se dá principalmente por 

contato direto pessoa-pessoa, sendo essa infecção evidenciada fisicamente no aparecimento de 

vesículas na região da boca, nariz e lábios. Sua principal zona de replicação é zona 

orafaríngea (MARTINHO et al., 2004).  

Já o HSV-2 está associado a herpes genital e sua principal transmissão se dá através de 

relações sexuais. A zona de replicação do HSV-2 é a região genital (NICOLL et al., 2012). 

 Nessa sub-família encontra-se também o HHV-3, o qual também pode ser chamado de 

vírus varicela-zóster (VVZ), pois as patologias varicela e hérpes zóster, que são contagiosas, 

são causadas por esse vírus. Esse vírus é estritamente humano e ele propaga-se através das 

secreções respiratórias. As infecções causadas por esse vírus caraterizam-se pelas 

manifestação de erupções cutâneas, dor e quando adiquirida durante a infância é menos 

intensa do que na fase adulta. O VVZ replica-se em diversos orgãos, particularmente na pele e 
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sua reativação, que é a passagem dessa infecção do seu estado de latência para o seu estado 

sintomático, é extremamente perigosa, pois a reativação do vírus pode provocar outras 

desordens como inflamações nos olhos ou meningecefalite (MARTINHO et al., 2004; BAIRD 

et al., 2013). 

 O HHV-4 pertence a sub-família Gammaherpesviridae, esse vírus é também 

conhecido como Vírus Epstein-Barr (EBV). Esse vírus é o causador da mononucluose 

infecciosa, também conhecida como doença do beijo. Esse patógeno apresenta uma grande 

distribuição mundial devido aos seus métodos simples de transmissão como a saliva, contato 

com objetos contaminados e transfusões de sangue. Assim, esse vírus é considerado o 

herpesvírus mais comum (MARTINHO et al., 2004). 

 O outro vírus pertencente a essa sub-família é o HHV-8 também conhecido como o 

herpesvírus de Sarcoma de Kaposi. Esse vírus foi detectado pela primeira vez em 1994 e sua 

distribuição mundial é pouco homogênea (MARTINHO et al., 2004). 

 Sabe-se também que esse vírus está associado com o Sarcoma de Kaposi, que é um 

tumor maligno do endotélio linfático, e a outras duas patologias: o Linfoma de efusão 

primária e a doença Multifocal de Castleman. Existem cinco variantes desse herpesvírus, mas 

essas variantes não foram associadas a diferentes enfermidades (MARTINHO et al., 2004). 

 Na sub-família  Betaherpesviridae, encontram-se os herpesvírus dos tipos 5, 6 e 7. 

 O HHV-6, enquadra-se nessa sub-família devido a semelhança genética com os outros 

vírus pertencentes a essa sub-família. A infecção causada pelo HHV-6 é sintomática, podendo 

causar febre, tosse, coriza e manchas na pele, é comum em crianças de 2 a 3 anos de idade e 

considerada rara em adultos. Esse vírus não apresenta um meio de transmissão definido e ele 

pode ser facilmente desativado, ou seja, voltar ao seu estado assintomático, com aplicação de 

éter e solventes lipídicos, assim como com fatores que podem destruir o vírus como o 

congelamento e descongelamento (MARTINHO et al., 2004). 

 Já o HHV-7, que é muito semelhante ao HHV-6,  tem sua transmissão através de 

contato com secreções orais ou por infecção perinatal. 

 O HHV-7 foi descoberto em 1989, mas só foi isolado pela primeira vez em 1992. A 

infecção causada por esse vírus pode provocar, ocasionalmente, o enxantema súbito, que é 

uma doença infectocontagiosa que causa febre, de evolução benigna e que afeta crianças de 6 

a 36 meses, ou febre alta sem erupção cutânea o que o torna menos patógeno que o HHV-6, 

pois na infecção por HHV-6 há a manifestação de erupções (MARTINHO et al., 2004). 

 Por fim, têm-se o HHV-5, também conhecido como citomegalovirus (CMV), que é o 

patógeno foco deste trabalho de conclusão de curso  e será apresentado em mais detalhes. 
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1.1.1 - O Citomegalovírus (CMV) 

 O CMV pertence a subfamília Betaherpesviridae e é considerado o herpesvírus mais 

longo e complexo, quando comparado aos outros herpesvirus. 

 Ele infecta principalmente os fibroblastos humanos, através da fusão direta na 

superfície da célula. Os fibroblastos são as células mais abundantes no tecido conjuntivo, 

responsáveis pela produção de todos os tipos de fibras protéicas para a manutenção deste 

tecido (MARTINHO et al., 2004, ARVIN, et al., 2007). 

 Pesquisadores tem evidenciado, desde 1904, a presença de células características do 

vírus CMV, em diversos orgãos humanos como pulmão, fígado e rins, mas só a partir de 1932 

houveram relatos de infecções com a presença dessas células. Com a evidência cada vez 

maior dessas células, pesquisas continuaram sendo feitas até que em 1950, Wyatt  e 

colaboradores, nomearam as infecções causadas pela presença dessas células de “Doença de 

Inclusão Citomegálica”, e em 1957, o vírus foi isolado, pela primeira vez,  por Thomas H. 

Weller e assim denominado CMV (MATOS et al., 2011; RIBBERT H., 1904; JESIONEK et 

al., 1904; HO, 2008; WYATT, 1950; WELLER et al., 1957)). 

 

1.1.2 – Estrutura do Citomegalovirus 

A estrutura básica do CMV (Figura 1) apresenta uma cadeia dupla de DNA com 

grandes dimensões, possuindo 240kb, ou seja 240000 pares de bases, que se organizam em 

165 genes, sendo essa estrutura genômica 51% mais longa quando comparada com a estrutura 

do HSV-1 (YANPING et al., 2012; MATOS et al., 2011). 

A organização deste genoma inclui regiões únicas longas (UL) e únicas curtas (US), 

separadas por regiões de repetições internas e delimitadas por regiões de repetições terminais, 

que permitem o genoma do vírus existir na forma de quatro diferentes isômeros. O proteoma 

do CMV é complexo e inclui proteínas regulatórias, estruturais, facilitadoras da evasão da 

resposta imune e proteínas moduladoras da transcrição (MATOS et al., 2011). 
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Figura 1: Estrutura do CMV (ARVIN, et al., 2007) 

 

As partículas virais são constituidas por um nucleóide (região irregular no interior da 

célula viral, onde se encontra o material genético), uma cápside icosaédrica (estrutura 

característica dos vírus que infectam as células animais, com 162 capsômeros,  que são as 

unidades formadoras dos capsídeos, estrutura proteíca que envolve o material genético viral e 

também tem a função de transferir esse material genético até a célula hospedeira) e o envelope 

lipídico (DEBONI, 2001; THOMSEN et al., 2003; ARVIN, et al., 2007). 

Os capsídeos podem ser divididos em capsídeos dos tipos A-, B- e C-, os quais 

possuem estruturas diferentes quando vistos no microscópio eletrônico. Os A- capsídeos são 

representadas por estruturas vazias, as quais não apresentam nem o material genético viral 

nem outra estrutura discernível (ARVIN, et al., 2007). 

O B- capsídeos apresenta uma disposição interna de proteínas e o C-capsídeos são 

empacotados com DNA viral e não apresentam proteínas estruturais. A composição dos três 

capsídeos é diferente e seus diâmetros variam entre 1250–1300 Å (ARVIN, et al., 2007). 

Quando comparado o capsídeo do CMV com o do HSV-1 observa-se que os do CMV 

possuem maiores diâmetros levando a uma razão do volume de 1,17 (ARVIN, et al., 2007). 

O aumento do tamanho da cápside de CMV, apesar da massa molecular semelhante 

das suas proteínas resulta do componente em maior espaçamento centro-a-centro dos 

capsômeros em comparação com HSV-1(ARVIN, et al., 2007). 

O Tegumento viral é uma camada de revestimento amorfa que mantém a associação 

entre o envelope e o capsídio (MATOS et al., 2011). 

O envelope lipídico é constituído por uma bicamada lipídica. No envelope encontram-
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se proteínas que são responsáveis por mediar a interação do vírus com a célula. No envelope 

também encontra-se a glicoproteína, que á fundamental para a replicação viral, adsorção na 

célula hospedeira e transmissão do vírus (DEBONI, 2001; THOMSEN et al., 2003). 

 

1.1.3 – DNA polimerase do CMV 

 A enzima responsável pela  replicação dos vírus é a DNA polimerase, incluindo-se 

nessa classe os herpesvírus. Essa enzima codificada pelos herpesvírus tem caráter 

multifuncional, no qual têm-se uma parte responsável pela edição, que é a 3'-5' exonuclease e 

o desorribonucleotídeo com função de polimerização (THOMSEN et al., 2003). 

 Essa enzima possui diversas regiões com sequência de aminoácidos similares as DNA 

polimerase dos eucariontos.  São sete as regiões, na qual a região I é a mais similar e a VII é a 

menos similar (Figura 2) (THOMSEN et al., 2003). 

 

 

A DNA polimerase é um dos alvos de diversos medicamentos presentes no mercado 

para o tratamento das infecções causadas pelos herpesvírus, pois através da inibição dessa 

enzima é possível evitar a replicação viral, impedindo a proliferação da patologia 

(THOMSEN et al., 2003). 

A DNA polimerase do HSV-1 (Figura 3), o protótipo da família de polimerases dos 

herpesvírus, possui 1235 resíduos de aminoácidos e exibe todas as funções enzimáticas de 

 

 

Figura 2: Sequência de aminoácidos da DNA polimerase, na região III,  

dos herpesvírus (THOMSEN et al., 2003). 
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uma polimerase. Sua estrutura foi elucidada por cristalografia de raios-X por Liu et al. em 

2006, mas a estrutura da DNA polimerase do CMV ainda não foi. 

 

Figura 3: Estrutura da DNA polimerase do HSV-1 (LIU et al., 2006). 

 

 

1.1.4 – Infecção por CMV 

 Existem várias formas de contaminação pelo CMV, sendo as principais delas por 

contato íntimo com indivíduos contaminados através de: saliva, sêmen, secreção vaginal, 

urina, leite materno, transplantes de orgãos e transfusões sanguíneas. O CMV também pode 

ser transmitido de forma congênita, na qual ocorre a passagem do vírus da mãe para o feto 

através da passagem dos leucócitos infectados através da placenta (MARTINHO et al., 2004; 

MATOS et al., 2011). 

 A possibilidade de transmissão do CMV via transfusão sanguínea é diretamente 

proporcional à quantidade de unidades transfundidas. Quando a hemotransfusão é realizada 

entre doador soropositivo para CMV e receptor soro negativo, há a possibilidade de ocorrer 

infecção primária no receptor, com conseqüências clínicas que podem variar de intensidade a 

depender do estado imunológico deste último, o mesmo ocorrendo no transplante de órgãos 

(DEBONI, 2001; MATOS et al., 2011). 

 Alguns fatores que podem tornar o vírus ativo no seu hospedeiro, permitindo sua 

disseminação, são menstruação, gravidez, radiações ultravioleta (UV) ou por algum estresse 
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no sistema imunológico do hospedeiro. As pessoas imunodeprimidas, como as infectadas pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) estão mais sujeitas às infecções pelo CMV.  Essas 

infecções provocadas pelos herpesvírus caracterizam-se por apresentar estados de latência, 

que é o estado no qual o vírus se encontra no organismo na fase assintomática da doença, e de 

recorrência, que é a fase em que o vírus sai de sua fase de latência para seu estado ativo. Após 

a aparição dos primeiros sintomas, característicos da primeira infecção, algumas células 

permanecem infectadas, mesmo após o tratamento, contendo informação viral, tanto no 

sistema nervoso central, nos gânglios nervosos sensitivos ou nos leucócitos (MARTINHO et 

al., 2004). 

 O período de incubação após a infecção é de quatro a doze semanas, período durante o 

qual o vírus pode ser detectado (MATOS et al., 2011). 

 A infecção causada pelo CMV pode ser assintomática, na qual o vírus se encontrará no 

seu estado latente até que seja ativado pelo efeito de uma deficiência imunológica do 

hospedeiro. A fase aguda de ação do vírus é caracterizada por febre, dor de garganta, 

alterações do fígado e baço e presença de linfócitos estranhos (MARTINHO et al., 2004). 

 Pacientes HIV positivos apresentam alta incidência de conseqüências clínicas após 

uma infecção ativa por CMV, dentre elas, destacam-se a retinite, exantemas inespecíficos, 

lesões ulcerativas, colites, meningoencefalite, miolopatia e pneumonia intersticial. Estas 

manifestações são inversamente proporcionais à contagem de células CD4 do indivíduo. A 

droga mais utilizada para o tratamento da infecção por CMV é o ganciclovir. Entretanto, em 

indivíduos com AIDS, principalmente com contagem de CD4 menor que 50/mm3, a utilização 

deste medicamento tem sido questionada, devido à sua toxicidade e ao fato de que a própria 

terapia anti-retroviral potente age satisfatoriamente de maneira profilática contra o CMV 

(MATOS et al., 2011). 

 Para a detecção do CMV existem exames laboratoriais específicos, os chamados testes 

ELISA, que é um imunoensaio enzimático, que utiliza a espectroscopia para a detecção de 

anticorpos específicos no sangue, uma vez que as imunoglobinas do tipo M (IgM),  são 

encontradas na fase aguda da doença e perfazem 10% do conjunto de imunoglobinas  do tipo 

G (IgG), que também se encontram na fase aguda da doença, mas persistem por toda a vida,  

perfazem 80% da imunoglobina do organismo, mas essa técnica tem suas limitações, pois essa  

técnica não permite a detecção do antígeno e não possibilita a diferenciação entre reativação 

viral, infecção crônica ou reinfecção (ALBUQUERQUE, 2006; MATOS et al., 2011). 
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1.1.5 – Fármacos 

Existem fármacos antivirais aprovados para o tratamento de infecções herpéticas, 

como por exemplo, o aciclovir®, ganciclovir®, cidofovir® e foscavir® (forscarnet)        

(Figura 4). Porém, estes tratamentos estão longe do ideal devido ao efeito citotóxico associado 

e sua eficiência ser apenas contra um ou dois dos HHV. Além disso, uma resistência aos 

fármacos pode ser desenvolvida durante o tratamento das infecções e cepas resistentes a 

alguns HHV já foram identificadas (MORFIN e THOUVENOT, 2003).   

 

Figura 4: Alguns fármacos disponíveis para o tratamento de infecções herpéticas. 

(WHATEN, 2002) 

 Todos os fármacos citados tem a DNA polimerase viral como alvo. 

 O aciclovir atua contra o HSV-1, HSV-2, HHV-3, HHV-4 e o CMV. Quando entra na 

célula contaminada, o aciclovir na presença da timidina quinase, enzima característica do 

HSV, se fosforila formando o aciclovir trifosfato, que atuará como inibidor da DNA 

polimerase viral, impedindo a replicação de seu DNA (SIMÕES, 2012). 

 O mecanismo de ação do ganciclofir e do cidofovir são semelhantes ao do aciclovir, 

sendo necessária também a fosforilação dos fármacos, que irão se incorporar na posição 3' da 

cadeia da DNA polimerase viral, inibindo-a. O ganciclovir é utilizado para o tratamento do 

HSV e do CMV, enquanto o cidofovir é utilizado em casos de CMV (SIMÕES, 2012). 

 Já o forscarnet atua contra o HSV-1, HSV-2 e o CMV e durante seu mecanismo de 
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ação não há necessidade de sua fosforilação (SIMÕES, 2012). 

 Relativamente a tratamentos existentes, verifica-se que, qualquer um dos mesmos são 

eficazes apenas na diminuição do período de manifestação da doença e no aumento do 

período entre dois surtos consecutivos (período de latência), em que o vírus se aloja nas 

células nervosas. Sabe-se também que os fármacos existentes para o tratamento dessas 

infecções são citotóxicos e pouco eficientes (MATOS et al., 2011). 

 Esses medicamentos podem ser ingeridos ou aplicados em lesões cutâneas. Nenhuma 

dessas ações representam a cura da doença, pois elas só tratam do vírus no estado ativo da 

infecção, não possuido nenhum efeito ao estado latente do vírus (MARTINHO et al., 2004). 

 Portanto, a síntese de novos candidatos a agentes antivirais é uma importante 

estratégia no desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o tratamento das infecções 

por herpesvírus, principalmente devido à emergência de formas virais resistentes . 

  

1.1.5.1- Candidatos a agentes anti-herpéticos 

  Devido à necessidade de novos agentes ativos contra cepas resistentes de HHV e com 

maior perfil de segurança, o centro de pesquisa da Pharmacia Corp. sintetizou, testou e 

estudou diversos compostos 4-dihidro-oxoquinolinos (Figura 5), que se mostraram excelentes 

candidatos a agentes anti-herpéticos (WATHEN, 2002).  

 

Figura 5: Exemplos de compostos 4-dihidro-oxoquinolinos sintetizados pela Pharmacia 

(WATHEN, 2002). 
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Estes inibidores previnem a replicação de um largo espectro de herpesvírus 

(WATHEN, 2002), o que constitui uma das limitações dos fármacos disponíveis atualmente. A 

atividade antiviral desses compostos se correlaciona com a inibição da DNA polimerase viral. 

Além disso, eles são seletivos, pois inibem as DNA polimerases virais sem inibir as DNA 

polimerases humanas (THOMSEN et al., 2003). 

O largo espectro de atividade antiviral destes compostos pode ser explicado pelo fato 

de que eles parecem interagir com uma região dentro do domínio III da DNA polimerase 

viral, domínio este que é extremamente conservado em muitos dos herpesvírus (Figura 2) 

(THOMSEN et al., 2003). Outro aspecto positivo destes compostos é que eles se mostraram 

ativos contra vírus resistentes ao aciclovir. Todos estes fatores fazem destes compostos 

potenciais candidatos a agentes para a profilaxia de herpesvírus em pacientes 

imunocomprometidos (WATHEN, 2002). 

Ao publicar a estrutura de raios-X da DNA polimerase do HSV-1, Liu et al. (2006) 

demonstraram que o composto PNU-183792 (Figura 5), interage com o complexo HSV-DNA-

polimerase/DNA-duplex. A partir deste resultado, Liu et al. (2006) propuseram um modelo 

para a inibição da DNA polimerase do HSV pelo PNU-183792, onde este composto substitui 

um nucleotídeo, deslocando uma base do template do sítio ativo. Neste modelo, o anel 

oxoquinolínico do PNU-183792 está “empilhado” com os anéis aromáticos das bases 

nitrogenadas do primer/template e também interage com resíduos de aminoácidos da 

polimerase. Adicionalmente, o grupo 6-cloro-benzila interage com uma região hidrofóbica, 

composta pelos resíduos GLN617, GLN618, PHE820 e VAL823 (Figura 6). 

 

Figura 6: Modelo proposto para a interação entre o PNU-183792 e a DNA polimerase do 

HSV-1 (LIU et al., 2006). 
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Schnute et al. (2005) sintetizaram duas moléculas (X e Y, Figura 7), com estrutura 

semelhante aos compostos tipo PNU, que possuíam um largo espectro de inibição frente as 

polimerases dos HHV. Na molécula Y foi observada uma baixa atividade antiviral enquanto a 

molécula X mostrou um grande potencial de inibição frente as enzimas DNA polimerase de 

diferentes herpesvírus, como o CMV, HSV e VVZ. 

 

 

 Com esses resultados, Schnute et al. (2008) propuseram outras modificações na 

molécula X, obtendo os compostos da Figura 8, ativos frente as DNA- polimerases dos HHV 

HSV-1, VZV, EBV e CMV. Os dados de atividade anti-CMV das séries 1, 2 e 3 (Figura 8) 

estão publicados na literatura (SCHNUTE et al., 2008) e foram utilizados para se construir os 

modelos estudados neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Estrutura das moléculas X e Y sintetizadas por Scnhute et al. (2005). 
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Série 1 R Série 2 R1 R2 Série 3 R3 

1a CH3 2a Br H 3a Piridin-2-il 

1b CH2CH3 2b F H 3b Pirimidin-2-il 

1c C3H5 2c F F 3c Pirazin-2-il 

1d CH2CH2CH3 2d CH3 H   

1e Fenil 2e CF3 H   

1f Piridin-2-il 2f H H   

1g CH2CH2Ph      

1h CH2CH2N(C2H5)2      

 

 

 

Alguns grupos de pesquisa na Universidade Federal Fluminense objetivam sintetizar e 

estudar a atividade de novos compostos candidatos a agentes antivirais. Como exemplo, 

citamos a série de derivados acilhidrazonas 4, 5 e 6 da Figura 9. Estes compostos foram 

sintetizados e mostraram atividade frente ao HIV-1 (SANTOS, 2006). Porém estudos de 

modelagem molecular mostraram que estes compostos devem ser ativos também frente ao 

HSV-1 (YONEDA et al., 2014). Devido a semelhança estrutural (destacada em coloração 

vermelha nas figuras) entre os compostos das Figuras 8 e 9 e os compostos PNU (Figura 5), 

Figura 8: Compostos modelo utilizados no estudo de relação estrutura-atividade 

(SCHNUTE et al., 2008) 
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neste trabalho foram feitas propostas de modificação estrutural para os compostos 4, 5 e 6 a 

fim de torná-los potenciais candidatos a agentes anti-CMV.    

 

1.1.6 – Química Medicinal 

 

Com o intuito de se obter fármacos cada vez mais eficazes novas estratégias de síntese 

têm sido elaboradas. Porém, o desenho e desenvolvimento de novos fármacos necessitam ser 

combinados com diferentes tipos de especialistas, uma vez que o desenvolvimento de 

fármacos é um processo que consome multi-estágios, dispendioso, e, portanto deve ser 

planejado e controlado de maneira apropriada, como mostrado na Figura 10, os pesquisadores 

que trabalham na área de síntese, como por exemplo, os químicos orgânicos, sintetizam novos 

compostos, que são testados por grupos que fazem avaliação biológica, e os químicos teóricos 

após uma avaliação computacional, identificam e determinam os grupos químicos 

responsáveis pela atividade biológica, o que permite então que os químicos orgânicos 

sintéticos insiram grupos farmacofóricos no composto e o tornem um candidato à fármaco em 

potencial. A união dessas três áreas deu origem a Química Medicinal. 

 

Figura 9: Derivados acilhidrazonas sintetizados como potenciais agentes antivirais 

(SANTOS, 2006). 
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 A Química Medicinal pode ser definida como uma ciência multidisciplinar, que realiza 

estudos de racionalização da ação dos fármacos a nível molecular, como estudos das 

propriedades biológicas e farmacológicas e das relações estrutura-atividade de fármacos 

(BARREIRO, 2009; NOGUEIRA et al., 2009).  

 O primeiro artigo no âmbito da Química Medicinal Moderna, a chamada relação 

Estrutura-Atividade (SAR), foi publicado por Corwin Hansch, em 1964 (NOGUEIRA et al., 

2009).  

 Corwin foi considerado o pioneiro dessa nova Era, na qual o planejamento de 

fármacos pode ser racionalizado e sistematizado através de estudos sobre a interação enzima-

fármaco. Com isso, pode-se dizer que atualmente os novos fármacos, capazes de atuarem em 

qualquer alvo, são originados do planejamento racional a partir da identificação e otimização 

de um novo composto-protótipo (BARREIRO, 2009; NOGUEIRA et al., 2009). 

 

1.2 – QUÍMICA COMPUTACIONAL 

 

Entre 1950 e 1980 o processo de busca por novos fármacos era mais lento e operado 

com uma base de conhecimentos relativamente menor do que a atual. Vários fatores 

combinados contribuíram para tornar o processo lento como a falta de tecnologias 

computadorizadas para se processar dados e informações (LOMBARDINO e LOWE, 2004). 

 A partir de 1980 os químicos passaram a ter uma vasta variedade de ferramentas para 

ajudá-los a ultrapassar as numerosas “barreiras” no processo de descoberta de novos 

 

Figura 10: Áreas de conhecimento envolvidas no processo de busca por 

novos fármacos. 
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fármacos. Entre essas novas ferramentas encontrava-se a Química Computacional 

(MORGON, 2007).  

 A Química Computacional é um ramo da química no qual são utilizados dados obtidos 

na química teórica em programas computacionais com o intuito de se resolver problemas na 

área da química, farmácia, biologia, medicina, entre outros. Essa ferramenta pode ser utilizada 

para prever fenômenos químicos não observados até a atualidade e também pode ser utilizada 

na análise de detalhes moleculares envolvidos em um sistema conhecido e na compreensão do 

funcionamento do sistema biológico, e fornece parâmetros para predizer as possibilidades 

potenciais de protótipos de moléculas candidatas a fármacos (SANTOS, 2013; KUBINYI, 

1993). 

Com o avanço da Química Computacional, é possível se fazer a análise 

conformacional dos candidatos a fármacos e calcular suas propriedades relacionando-as com 

os dados de atividade biológica, e assim tentar predizer o mecanismo de ação desses 

compostos o que permite a economia de tempo e recursos para a síntese dessas moléculas e 

testes de atividade (SANTOS, 2013). 

 As técnicas atualmente disponíveis permitem estudar detalhes moleculares que são 

responsáveis por regular processos biológicos, como por exemplo, geometrias moleculares, 

aspectos eletrônicos atômicos e moleculares e forças hidrofóbicas. Todas estas características 

estruturais são de suma importância na compreensão da relação entre a estrutura química e a 

atividade farmacológica e no desenvolvimento racional de fármacos (KUBINYI, 1993). 

A modelagem molecular é um ramo da química computacional que pode ser definido 

como a investigação das estruturas e das propriedades moleculares pelo uso da vizualização 

gráfica, visando prever uma representação tridimensional, sob um dado conjunto de 

circunstâncias, podendo simular o comportamento de sistemas moleculares reais, fazendo uso 

de modelos que simplificam as condições experimentais, economizando assim tempo e 

recursos de análise. São envolvidos nesses estudos: minimização de energia, análise, 

conformacional, dinâmica molecular entre outros (SANTOS, 2013; ASSUMPÇÃO, 2006). 

Com o aumento do desenvolvimento tecnológico têm-se criado mais recursos 

computacionais, como hardware e software, o que permite uma maior aplicação da 

modelagem molecular aos problemas de interesse químico, medicinal ou biológico 

(FERREIRA, 2007). 

A modelagem molecular pode ser usada na química computacional com o objetivo de 

investigar as propriedades das moléculas e fazer relação com sua estrutura. É nesta 
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abordagem que baseiam-se os estudos de SAR. 

 

1.2.1- SAR 

SAR é um método que relaciona a estrutura química de uma molécula com suas 

propriedades, levando assim a avaliação de sua atividade biológica. Essa avaliação permite a 

obtenção de informações que irão ajudar no entendimento da interação de um ligante com seu 

receptor, podendo esse complexo ser uma enzima e um fármaco, o que possibilita o 

desenvolvimento de compostos com maior afinidade e especificidade com relação ao seu 

receptor (ASSUMPÇÃO, 2006). 

Resumindo, esta técnica se baseia em tentar modificar a atividade biológica de um 

composto tornando-o biologicamente ativo.  

 

1.3 – PROGRAMAS DE QUÍMICA COMPUTACIONAL 

 

  A disponibilidade dos programas de química computacional é um fator fundamental 

para a descoberta e planejamento de novos fármacos e as informações obtidas pelo programa 

permitem análises rápidas das atividades biológicas e propriedades de uma série de moléculas 

de interesse (SANTOS, 2013). 

 

1.3.1 – Programa Spartan'10® 

   O software Spartan’10 permite o cálculo de diversas propriedades físico-químicas 

como: área, volume, energia, momento de dipolo, entre outros. O programa também possui 

recursos gráficos que auxiliam na interpretação dos resultados obtidos, incluindo mapas de 

potencial eletrostáticos que podem ser vistos como superfícies. Ele permite distinguir regiões 

acessíveis e inacessíveis em um mapa de propriedades com base em sua superfície e também 

permite identificar moléculas que se encaixem em um ambiente químico específico, 

permitindo a localização de grupos farmacofóricos em pequenas moléculas ligadas a proteínas 

e nucleotídeos do banco de dados de proteínas (Protein Data Bank – PDB) (Spartan’10, 

2011). 

 O programa possui uma grande variedade de métodos computacionais desde métodos 

como mecânica molecular e cálculos em estado excitado, geometrias de equilíbrio, análise 

conformacional, o que permite um maior rebuscamento dos resultados obtidos (Spartan’10, 

2011). 
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  Com o auxílio deste software é possível realizar as análises de SAR a partir de 

cálculos de propriedades físico-químicas e do estabelecimento de relações entre essas 

propriedades e a atividade biológicas das moléculas pré-selecionadas, mas uma desvantagem 

do mesmo é que esse programa é pago. 

  

1.3.2 – Programa Osiris Property Explorer 

 O programa Osiris Property Explorer permite a construção de moléculas e o cálculo 

de diversas propriedades fármaco-relevantes como toxicidade, solubilidade, Drug Score, 

Druglikeness, entre outras. Este software está disponível gratuitamente no endereço 

http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/ (Osiris Property Explorer, 2001). 

 Propriedades com elevados riscos de efeitos indesejáveis, como mutagenicidade ou 

uma má absorção intestinal são mostrados em vermelho enquanto propriedades apresentadas 

em verde indicam que há um comportamento da molécula como fármaco a se confirmar 

(Osiris Property Explorer, 2001). 

 Duas propriedades de grande importância para este trabalho são o Druglikeness e o 

Drug Score. 

 O Druglikeness é a medida do quanto uma molécula se assemelha a um fármaco 

existente. Assim, após a construção da molécula, a molécula é fragmentada e em seguida o 

software compara os fragmentos da molécula, a qual se deseja saber as caraterísticas, com o 

seu banco de dados, que possui em torno de 5.300 fragmentos, com diferentes pontuações. 

Assim quanto maior o valor obtido para o Druglikeness maior será a semelhança da mesma 

com os fármacos existentes no mercado (Osiris Property Explorer, 2001). 

 Já o Drug Score indica o potencial global do composto para se qualificar como um 

fármaco. Este valor resulta da combinação de outras propriedades como Druglikeness, cLogP 

(que está relacionado com o coeficiente de partição da molécula), LogS (que relaciona-se com 

a solubilidade da molécula em água), peso molecular e toxicidade (Osiris Property Explorer, 

2001). 
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1.4 -  MÉTODOS DE QUÍMICA COMPUTACIONAL 

  

Os métodos de química computacional se dividem em métodos de Mecânica 

Molecular e métodos Quânticos Teóricos.  

  

1.4.1 -  Métodos de Mecânica Molecular 

 Os métodos de Mecânica Molecular têm por base a mecânica newtoniana, na qual a 

molécula é interpretada como um conjunto de esferas ligados por molas. Esse método traz a 

vantagem de ser mais rápido que os outros, uma vez que ele não leva em conta a total 

complexidade do sistema. Esse método é válido, pois os parâmetros associados aos átomos da 

molécula são razoavelmente constantes entre estruturas diferentes, desde que a hibridização 

dos átomos seja mantida (SANT'ANNA, 2009). 

 A vantagem dos métodos de mecânica molecular é que são rápidos e podem ser 

empregados em cálculos de moléculas muito grandes. Como exemplo de métodos de 

Mecânica Molecular pode-se citar o MM3, o MM4, o AMBER e o MMFF. 

 

1.4.2 – Métodos Quânticos Teóricos 

 Os métodos Quânticos Teóricos podem ser divididos em métodos semi-empíricos ou 

ab initio. Esses métodos levam em conta o movimento dos elétrons, considerando o núcleo 

fixo, e representam os orbitais moleculares como uma combinação linear de orbitais atômicos 

(LEACH, 2001). 

 

1.4.2.1 – Métodos Semi-empíricos 

 Os métodos semi-empíricos são métodos desenvolvidos com base em parâmetros 

empíricos ou parâmetros já calculados da equação de Schrodinger, o que permite a eliminação 

de alguns cálculos oriundos dessa equação, com o intuito de economizar tempo de operação e 

memória dos computadores utilizados nos cálculos (SANT'ANNA, 2009). Dentre os métodos 

semi-empíricos pode-se citar: o MNDO, AM1, PM3, entre outros. 
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1.4.2.2 - Método ab initio 

 Os métodos ab initio se baseiam nas leis da mecânica quântica empregando 

aproximações para a resolução de equação de Schrodinger que tornam possíveis soluções para 

uma grande faixa de moléculas.  

 O método utilizado nesse trabalho foi o Hartree-Fock, o qual assume que cada elétron 

se move num campo fixo, o qual compreende o núcleo e outros elétrons (LEACH, 2001). 
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2 – OBJETIVO 

 

 Neste trabalho foram propostas modificações estruturais para os compostos 4, 5 e 6 a 

fim de tentar torná-los potenciais candidatos a agentes anti-CMV. 
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3 – METODOLOGIA 

  

Neste trabalho, foram feitas as análises conformacionais, obtenção e otimização das 

geometrias iniciais das moléculas que foram encontradas na literatura (Figura 8) com dados 

de atividade anti-CMV e através do SAR relacionou-se as propriedades físico-químicas dessas 

moléculas com a sua atividade perante o CMV. Em seguida, o mesmo procedimento foi 

realizado com os compostos acilhidrazonas (Figura 9) e com os resultados obtidos foram 

propostas modificações estruturais nessas moléculas com o intuito de favorecer a interação 

com a DNA polimerase do CMV, buscando-se propor um candidato anti-CMV em potencial. 

 

3.1 – Procedimento 

Cada molécula foi construída no programa Spartan’10 e em seguida foi feita uma 

busca conformacional com o método de Mecânica Molecular MMFF, com intuito de se obter 

os confôrmeros de menor energia dessas moléculas. 

A busca conformacional é realizada a partir da rotação das ligações, com variação de 

ângulos e diedros e cálculos de energia correspondentes dessas estruturas. 

 Depois foi selecionado o confôrmero de menor energia de cada molécula e com este 

confôrmero foi feita uma busca do confôrmero de equilíbrio com o método semi-empírico 

AM1, com o objetivo de substituir essa estrutura por uma de menor energia. 

 Em seguida, utilizando-se o método Hartree Fock 6-311G*, que é um método mais 

rebuscado, o qual permite a obtenção de resultados mais precisos, foi feito um single point na 

estrutura de cada confôrmero obtido na etapa anterior, ou seja, fixou-se a estrutura obtida, 

para a realização dos cálculos não só das propriedades físico-químicas como Energia, Energia 

dos orbitais moleculares HOMO e LUMO, massa molar, área, volume, LogP, número de 

doadores e aceptores de ligação hidrogênio (HBD e HBA respectivamente), polarizabilidade e 

área de superfície polar (PSA), mas também dos mapas de potencial eletrostático.  
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Esquema 1: Resumo do procedimento realizado. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após a realização da metodologia descrita, foram obtidos os confôrmeros de menor 

energia dos compostos estudados e seus respectivos mapas de potencial eletrostático, os quais 

se encontram no Quadro 2. No Quadro 3 foram dispostas as propriedades físico-químicas 

calculadas. 

 

Quadro 2: Confôrmeros de menor energia para as séries estudadas e seus respectivos mapas 

de potencial eletrostático (escala de cores de -180,0 a 180,0 kJ/mol). 

Molécula   

Série 1 Confôrmero de menor energia Mapa de potencial eletrostático* 

1a 

  

1b 

 

 

1c 
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1d 

  

1e 

  

1f 

  

1g 

  



37 

  

 

1h 

  

Série 2 Confôrmero de menor energia Mapa de potencial eletrostático* 

2a 

  

2b 

  

2c 
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2d 

  

2e 

  

2f 

  

Série 3 Confôrmero de menor energia Mapa de potencial eletrostático* 

3a 
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3b 

  

3c 

  
 

*Legenda: Regiões de densidade de carga positiva possuem coloração azul e regiões com densidade 

de carga negativa possuem coloração vermelha. 

 

Quadro 3:  Propriedades físico-químicas calculadas para as moléculas estudadas 

 Energia 

(au) 

 

E LUMO 

(eV) 

E HOMO 

(eV) 

Momento de 

dipolo 

(db) 

logP Polarizabilidade 

X -2221,88 1,94 -8,52 5,86 1,07 76,25 

1a -1881,16 2,03 -8,44 7,62 0,28 74,52 

1b -1920,20 2,24 -8,36 6,90 0,62 80,281 

1c -1958,03 2,23 -8,30 7,12 0,58 76,86 

1d -1959,24 2,26 -8,34 6,99 1,10 77,44 

1e -2146,57 2,12 -8,12 9,45 1,97 80,39 

1f -2087,69 1,94 -8,34 8,70 1,29 79,34 

1g -2224,68 2,43 -8,06 7,19 1,90 83 

1h -2131,40 2,37 -8,33 6,13 0,96 82,71 

2a -3994,01 2,11 -8,36 7,82 1,39 74,88 

2b -1521,10 2,14 -8,35 7,66 0,72 73,82 

2c -1619,97 2,05 -8,40 9,98 0,88 74,22 

2d -1461,28 2,24 -8,26 6,39 1,05 74,90 

2e -1757,92 2,02 -8,43 9,48 1,48 76,09 

2f -1422,24 2,21 -8,29 6,51 0,56 73,42 

3a -1899,25 2,35 -8,29 7,09 1,83 75,39 

3b -1915,26 1,95 -8,13 9,53 0,71 75,02 

3c -1915,24 2,11 -8,41 8,52 1,01 74,96 
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 PSA 

(A²) 

Área ( Å²) Massa 

molar 

(u.m.a) 

HBD HBA  

X 74,109 480,05 482,992 2 8  

1a 82,267 470,15 455,898 2 8  

1b 80,281 483,97 469,925 2 8  

1c 79,038 491,93 481,936 2 8  

1d 80,493 504,33 483,952 2 8  

1e 98,849 531,22 533,968 3 9  

1f 85,704 518,29 518,957 2 8  

1g 86,950 563,16 562,022 3 9  

1h 80,733 576,58 541,048 2 9  

2a 66,612 466,00 500,349 2 8  

2b 66,528 452,10 439,443 2 8  

2c 66,373 457,81 457,433 2 8  

2d 66,725 466,23 435,480 2 8  

2e 66,379 482,85 489,450 2 8  

2f 66,775 446,40 421,453 2 8  

3a 78,322 477,26 466,925 2 8  

3b 85,709 472,75 467,913 2 9  

3c 85,521 475,46 467,913 2 9  

 

 Os compostos em estudo (Quadros 2 e 3) já tinham seus dados de atividade frente a 

DNA polimerase do CMV publicados na literatura (SCHNUTE et al., 2008), os quais estão 

dispostos no Quadro 4. Estes dados de atividade são avaliados a partir dos valores de IC50, 

que é a concentração mínima para inibir 50% da replicação do CMV, assim quanto menor o 

IC50 maior será a atividade da molécula perante o vírus. Como estes compostos são ativos 

frente o CMV, eles foram utilizados como modelo para proposição de modificações 

estruturais em 4, 5 e 6. 

 Quadro 4: Dados de atividade dos compostos modelo frente a DNA polimerase do CMV 

(SCHNUTE et al., 2008). 

 IC50 (nM)  IC50 (nM) 

X 61±1 2a 340±80 

1a 76±5 2b 610 

1b 510 2c 1020 

1c 420 2d 3140 

1d 1120 2e 6450 

1e 830 2f 11400 

1f 140 3a 220±80 

1g 690 3b 170 

1h 3920 3c 220 



41 

  

 

A mesma metodologia foi aplicada aos compostos 4, 5 e 6 (Figura 9) com o intuito de 

relacioná-los com os compostos da literatura. Os resultados obtidos se encontram nos 

Quadros 5 e 6. 

 

Quadro 5: Derivados quinolônicos acilhidrazonas com seus confôrmeros de menor energia e 

mapas de potencial.  

 
*Legenda: Regiões de densidade de carga positiva possuem coloração azul e regiões com densidade 

de carga negativa possuem coloração vermelha. 
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Quadro 6: Propriedades físico-químicas calculadas para os derivados quinolônicos 

acilhidrazonas. 

 Energia 

(au) 

ELUMO 

(eV) 

EHOMO 

(eV) 

Momento de dipolo 

(db) 

Massa 

molar 

(u.m.a) 

Área (A²) 

4 -1.423,50 1,72 -7,91 9,77 325,755 326,14 

5 -980,57 1,64 -8,47 10,71 292,298 306,06 

6 -1.166,04 0,99 -8,36 12,86 326,268 320,5 

 

 logP HBD HBA Polarizabilidade PSA 

(A²) 

 

4 2,75 2 5 64,07 55,324  

5 0,12 2 6 62,39 62,644  

6 0,17 2 9 63,14 103,452  

 

Primeiramente, tentou-se encontrar uma correlação entre as propriedades físico-

químicas calculadas e tabeladas com a atividade biológica (Quadros 3 e 4). Nenhuma 

tendência pode ser observada. Entretanto, a análise dos mapas de potencial eletrostático 

forneceu uma tendência entre esta propriedade e a atividade.  

De acordo com os estudos de Schnute et al. (2008), das moléculas analisadas no 

estudo de SAR, a mais ativa perante o vírus CMV foi a molécula 1a. Estes estudos mostraram 

também que a combinação de uma metila ligada ao nitrogênio que compõe o anel central da 

molécula, juntamente com o cloro na posição para no anel terminal direito da mesma, foi a 

combinação estrutural que se mostrou mais ativa (SCHNUTE et al., 2008). O efeito push and 

pull que a metila gera no anel central, também contribui para a atividade, deixando o oxigênio 

carbonílico ligado a esse anel com uma carga mais negativa, provavelmente favorecendo a 

interação deste grupamento com a enzima (YONEDA et al., 2011). Isto fica evidenciado pelo 

acúmulo de carga negativa (regiões vermelhas nos mapas de potencial eletrostático, Quadro 2) 

na posição do referido grupamento, presente em todas as moléculas da série e que são ativas. 

A análise dos mapas de potencial eletrostático da série 1 (Figura 8 e Quadro 2) 

mostrou que a alta densidade de carga positiva na porção inferior da molécula está 

relacionada com a maior atividade frente ao vírus. Isto explica a menor atividade apresentada 

pelas moléculas 1d e 1h. 

Observou-se também através dos mapas de potencial eletrostático da série 2      

(Quadro 2), que a presença de um substituinte muito volumoso na porção inferior da 

molécula, próxima a região de densidade de carga positiva leva a uma diminuição da 

atividade, fazendo com que a série 2, de um modo geral, seja a menos ativa (Quadro 4). Esse 
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fato sugere que a interação molécula-enzima, nesse caso, deve ser prejudicada provavelmente 

devido a um efeito estérico, que deve prejudicar a interação com a enzima da forma proposta 

por Liu et al. 

Como a série 3 não possui tanto impedimento estérico na porção inferior da molécula 

e apresenta considerável densidade de carga positiva nesta região (Quadro 2), esta foi a série 

que apresentou uma melhor atividade anti-CMV de maneira geral (Quadro 4). 

De posse dessas informações e buscando-se aumentar as semelhanças entre os mapas 

de potencial eletrostático das moléculas sintetizadas (Quadro 5) e as estudadas (Quadro 2), 

propõe-se uma modificação estrutural nas moléculas 4 e 5 (Figura 11), adicionando-se um 

grupo metila ao nitrogênio do anel quinolônico, pois a metila é um grupo que não causará 

muito impedimento estérico na porção inferior da molécula e deve levar a uma densidade de 

carga positiva nesta região. A combinação destes fatores levou a atividade anti-CMV dos 

compostos modelo e portanto, deve tornar as moléculas 4 e 5 modificadas potenciais 

candidatas a agentes anti-CMV.  

 

 

Figura 11: Modificações estruturais propostas para as moléculas 4, 5 e 6.  
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Para a molécula 6, além da adição da metila, trocou-se o grupo nitro por um cloro 

(Figura 11), pois o grupo nitro, não é comum nos fármacos comerciais, uma vez que esse 

fragmento é lipossolúvel e quando reage no organismo gera substâncias mais tóxicas, que 

podem trazer malefícios para organismo humano. 

Repetiu-se a metodologia adotada para as moléculas modificadas e assim obteve-se os 

resultados que podem ser visualizados nas Figuras 12, 13 e 14. 

 

Figura 12: Proposta de novo candidato a agente anti-CMV a partir da molécula 4 e seu 

mapa de potencial eletrostático respectivamente. 

 

 

Figura 13: Proposta de novo candidato a agente anti-CMV a partir da molécula 5 e seu 

mapa de potencial eletrostático respectivamente. 

 

 
Figura 14: Proposta de novo candidato a agente anti-CMV a partir da molécula 6 e seu 

mapa de potencial eletrostático respectivamente. 
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Observa-se nos mapas de potencial das moléculas propostas (Figuras 12, 13 e 14), as 

regiões que são importantes para a atividade anti-CMV, que são as regiões com densidade de 

carga positiva na parte inferior da estrutura e os pontos com densidade de carga negativa na 

parte superior, regiões estas que estão relacionadas com a interação da molécula com a 

enzima e consequentemente com a atividade antiviral. Também nota-se o baixo impedimento 

estérico. 

 O resultado obtido para as moléculas propostas a partir das moléculas estudadas, em 

união com as observações feitas anteriormente permite propor que essas moléculas possam vir 

a ser novos candidatos a agentes anti-CMV. 

 Para reforçar as propostas, avaliou-se as moléculas modificadas, a molécula com 

melhor atividade dos compostos modelo estudados (1a) e as moléculas 4, 5 e 6, no programa 

Osiris. Os resultados encontram-se no Quadro 7. 

Comparando-se os resultados obtidos na avaliação com o programa Osiris (Figura 15) para a 

molécula 1a com as moléculas 4, 5 e 6 com e sem modificações estruturais, pode-se observar 

que o Drug Score, que é a pontuação geral da molécula para ser qualificada como fármaco, 

aumentou. A exceção é para a molécula 6 modificada, que apresentou o pior resultado, 

apresentando características tumorigênicas e mutagênicas. 

 Em seguida comparou-se as moléculas 4 e 5 com as suas respectivas modificações e 

observou-se que valor de Druglikeness apresentou um aumento. Observou-se também que as 

moléculas 4 e 5 modificadas apresentaram características fármaco-relevantes favoráveis 

conforme indicado pela coloração verde destas propriedades (Quadro 7). 
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Quadro 7:  Resultados obtidos no programa Osiris Property Explorer 

Molécula Riscos de 

toxicidade 

Druglikeness Drug Score 

 

 

8,55 0,63 

 

 

7,08 0,66 

 

 

7,8 0,66 

 

 

 

6,18 0,86 

 

 

 
 

6,94 0,85 

 
 

6,47 0,26 
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5 – CONCLUSÃO 

 

  Embora não se tenha encontrado uma relação estrutura-atividade a partir das 

propriedades físico-químicas calculadas e tabeladas, os mapas de potencial eletrostático 

forneceram fortes indicativos de fatores que podem favorecer a interação receptor-ligante, 

como a região de densidade de carga positiva na porção inferior do anel central da molécula, 

indicada pela coloração azul, e os pontos de densidade de carga negativa, indicados pelas 

regiões em vermelho, na parte superior da molécula. O impedimento estérico na porção 

inferior das moléculas também mostrou-se como um fator que diminuiu a atividade anti-

CMV.  Com base nestas observações, foi possível propor modificações estruturais para as 

moléculas 4, 5 e 6. A análise dos mapas de potencial eletrostático das moléculas modificadas 

juntamente com os resultados obtidos pela avaliação das mesmas no programa Osiris, 

permitem concluir que as moléculas 4 e 5 com as modificações propostas devem ser 

potenciais candidatas a agentes anti-CMV.  
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