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As proteínas apresentam padrões de 

enovelamento da sua estrutura 

tridimensional. Comumente destacamos 

as estruturas em hélice alfa e em fita beta. 

A estrutura da hélice alfa foi prevista 

teoricamente por Linus Pauling em 1950. 

Em 1950 não havia informação estrutural 

sobre proteínas, e sua previsão foi 

baseada na estrutura cristalográfica de 

aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos, 

determinados a partir de cristalografia por 

difração de raios X. A estrutura de hélice 

alfa foi posteriormente confirmada, 

quando a estrutura cristalográfica da 

mioglobina foi determinada em 1959.  
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Hélice Alfa 



O enovelamento da hélice alfa leva a uma 

estrutura onde as cadeias laterais ficam 

voltadas para fora da estrutura, criando 

uma estrutura cilíndrica compacta. Uma 

análise das preferências dos resíduos de 

aminoácidos indicou que leucina (Leu), 

glutamato (Glu), metionina (Met) e alanina 

(Ala), são encontrados preferencialmente 

em hélices alfa (regra do LEMA),  e os 

resíduos prolina (Pro), isoleucina (Ile), 

glicina (Gly) e serina (Ser), dificilmente 

são encontrados em hélices alfas, regra 

do PIGS. A figura da direita ilustra uma 

visão de cima da hélice alfa, indicando as 

cadeias laterais voltadas para o lado de 

fora da hélice. 

 

  

Normalmente encontramos em hélices 

alfas os seguintes resíduos de 

aminoácidos (regra do LEMA): 

 

Leucina (L), 

Glutamato (E), 

Metionina (M) e 

Alanina (A) 

 

 

 

 

 

 

Normalmente ausentes em hélices alfas 

(regra do PIGS): 

Prolina (P), 

Isoleucina (I), 

Glicina (G) e 

Serina (S) 3 

Hélice Alfa 



A estrutura tridimensional da hélice alfa é 

estabilizada por um padrão de ligações de 

hidrogênio, envolvendo o oxigênio da 

carbonila do resíduo i com o nitrogênio do 

resíduo i+4, como ilustrado na figura ao 

lado com linhas tracejadas.  

Há várias representações possíveis das 

hélices numa estrutura. A representação 

CPK faz uso de esferas para cada átomo 

e bastões para as ligações covalentes, 

como mostrada na figura ao lado. Essa 

representação permite a identificação de 

detalhes estruturais, possibilitando 

destacar características estruturais, tais 

como, ligações de hidrogênio, orientação 

espacial e conectividade, contudo, tal 

representação torna-se pesada, ao 

olharmos para estruturas completas, 

como a do próximo slide.  

 

  

Ligação de hidrogênio 
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Hélice Alfa 



Na figura ao lado temos a representação 

em CPK  da estrutura da mioglobina. A 

presença das hélices fica de difícil 

visualização, devido à grande quantidade 

de átomos. A mioglobina tem 1260 

átomos, ou seja, uma esfera para cada 

átomo, o que dificulta a identificação das 

hélices. Uma forma alternativa é 

representação estilizada da hélice, onde 

usamos somente os átomos da cadeia 

principal, ou somente os carbonos alfas, 

para geramos uma representação gráfica 

da estrutura. 

 

  Representação gráfica: CPK. Código de acesso PDB:1VXA 

N 

C 
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Hélice Alfa 



As representações abaixo mostram os carbonos alfa da estrutura conectados, o que 

facilita a visualização das hélices. Vemos na estrutura diversas hélices, num total de 

8. Usamos o programa VMD com as opções trace, new cartoon e cartoon, 

respectivamente. Estão destacados nas figuras o início (terminal N, ou amino-

terminal) e o final (terminal C ou carboxi-terminal). 
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Hélice Alfa 
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Representação Trace  Representação New Cartoon  Representação Cartoon 



Vamos analisar uma proteína composta 

de hélices, a mioglobina, vista nos slides 

anteriores. Em mamíferos terrestres a 

mioglobina atua na facilitação da difusão 

de oxigênio no músculo.  Enquanto para 

organismos da ordem Cetacea, a 

mioglobina funciona como reserva de 

oxigênio. A concentração de mioglobina 

nos tecidos musculares desses 

mamíferos marinhos chega a ser 

aproximadamente 10 vezes maior que em 

mamíferos terrestres, tal reserva de 

oxigênio é importante em longos 

mergulhos. Durante a história evolutiva 

dos cetáceos, as características de 

armazenamento de oxigênio da 

mioglobina, apresentaram uma vantagem 

evolutiva, o que permitiu que tais 

organismos explorassem o oceano em 

grandes profundidades. 

 

       

Imagem disponível em: 

<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/pict

ures/Physeter_catodon.html > 

 

Acesso em: 10 de abril 2018. 

Foto da Physeter catodon. (cachalote) 
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Ao lado temos a estrutura da mioglobina 

com destaque para o grupo heme, que 

aparece ligado a essas proteínas. Esse 

grupo não proteico apresenta um átomo 

de ferro (em verde) no centro, coordenado 

por 4 átomos de nitrogênio do grupo 

heme e com um quinto nitrogênio da 

histidina 93 da mioglobina. O átomo de 

ferro liga-se ao oxigênio (O2), o que 

funciona como reserva para os 

mergulhos. A partir da análise da estrutura 

tridimensional da mioglobina, vemos que 

o grupo heme está fortemente ligado à 

mioglobina e apresenta um espaço no 

bolsão onde fica o grupo. Esse espaço 

permite a captura do oxigênio pelo átomo 

de ferro.  

 

       

Mioglobina de Physeter catodon (cachalote). 

Destaque do grupo heme com o átomo 

de ferro em verde. 

His93 

O2 

8 

Mioglobina 

Fe 



As fitas betas apresentam uma cadeia 

principal distendida, não havendo hélices 

em sua topologia. Uma cadeia distendida, 

como mostrada na figura ao lado, não 

possibilita a existência de ligações de 

hidrogênio, como observadas nas hélices, 

contudo, tal arranjo, libera o oxigênio da 

carbonila e o nitrogênio da cadeia 

principal para fazerem ligações de 

hidrogênio, com partes distantes da 

cadeia peptídica, ou mesmo, com outras 

cadeias peptídicas. A condição necessária 

é a proximidade do par doador-aceitador 

da ligação de hidrogênio. Os terminais N 

e C são indicados na figura. 
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Fita Beta 



N 

C 

Ligação de hidrogênio 

C 

N 

A disposição próxima das fitas betas 

possibilita ligações de hidrogênio que 

fortalecem a estrutura tridimensional da 

proteína. O arranjo mostrado ao lado é a 

base para a montagem de uma folha beta, 

com várias fitas betas. Quando as fitas, 

que formam a folha beta, apontam todas 

na mesma direção, temos um folha beta 

paralela.  O padrão entrelaçado das 

ligações de hidrogênio fornece uma 

estabilidade estrutural ao sistema, o que 

possibilita a montagem de folhas betas 

com várias fitas. 

 

  

N 
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Fita Beta 



Para simplificar a representação gráfica, 

normalmente usamos vetores, como os 

indicados ao lado. Cada vetor representa 

uma fita beta, que em conjunto formam a 

folha. A cabeça do vetor indica o terminal 

C e o início do vetor o terminal N. 

 

  

C C 

N 
N 

N 

C 
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Outra possibilidade de formarmos folhas 

betas é com fitas betas alternadas, como 

mostrado na figura ao lado. Na folha ao 

lado temos 3 fitas betas, onde a primeira 

segue com o terminal N na parte superior, 

a segunda com o terminal C na parte 

superior, e assim alternando-se, num 

padrão antiparalelo de fitas betas. 
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Fita Beta 



N 

C 

Na representação com vetores fica claro a 

alternância do sentido das fitas betas. 
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Fita Beta 



Primária Secundária Terciária Quaternária 

Na análise da estrutura de uma proteína, podemos visualizar diferentes níveis de 

complexidade. Do mais simples para o mais complexo. A sequência de resíduos de 

aminoácidos é a estrutura primária. A identificação das partes da estrutura primária 

que formam hélices, fitas e laços é a estrutura secundária. As coordenadas atômicas 

de todos os átomos,  na estrutura da proteína, é a estrutura terciária. Por último, se a 

proteína tem mais de uma cadeia polipeptídica, esta apresenta uma estrutura 

quaternária. 
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Níveis Estruturais de Proteínas 



Uma forma de armazenarmos informações sobre a estrutura primária de uma proteína, 

é usar um arquivo texto simples, onde o códigos de uma letra são armazenados. A 

primeira letra é o resíduo de aminoácido do terminal amino, a segunda letra é o 

resíduo de aminoácido ligado ao primeiro, e assim sucessivamente até o último 

resíduo de aminoácido que está no terminal carboxilíco. Um dos formatos mais usados 

é chamado formato fasta, pois um dos primeiros programas usados para busca em 

base de dados de sequência recebe este nome (fasta). Abaixo temos o arquivo fasta 

para a estrutura primária da cadeia beta da hemoglobina humana. 
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>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE 

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN 

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH 

Linha de identificação da proteína (não contém aminoácidos) Onde inicia a sequência (terminal N) o aminoácido Valina 

Onde termina a sequência (terminal C) o aminoácido Histidina 

Níveis Estruturais de Proteínas 



Todo arquivo fasta inicia com o símbolo “>”, é um símbolo usado para marcar a linha 

de identificação, as outras linhas mostram a estrutura primária da proteína. O formato 

fasta pode ser usado também para armazenar estruturas primárias de ácidos 

nucleicos, só que neste caso teremos nucleotídeos, ao invés de resíduos de 

aminoácidos.  
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>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE 

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN 

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH 

Linha de identificação da proteína (não contém aminoácidos) Onde inicia a sequência (terminal N) o aminoácido Valina 

Onde termina a sequência (terminal C) o aminoácido Histidina 

Hemoglobina 



A partir da elucidação da estrutura 

tridimensional da hemoglobina, uma 

proteína formada preponderantemente 

por hélices alfas, foi possível identificar as 

bases estruturais da patologia conhecida 

como anemia falciforme. Tal doença é 

caracterizada pela mutação de um 

resíduo de aminoácido da hemoglobina. A 

mutação é de glutamato para valina, na 

posição 6 da cadeia beta (Glu  Val). A 

hemoglobina tem a função de transportar 

oxigênio dos alvéolos pulmonares até as 

células receptoras. 
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Estrutura cristalográfica da hemoglobina humana. Código 

PDB: 2HBS. 

>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE 

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN 

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH 

Hemoglobina 



Se usarmos o diagrama de Venn dos 

aminoácidos, podemos ver que tal 

mudança é de um resíduo ácido e polar 

(glutamato) para um hidrofóbico (valina).  

 

       

Gly 
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Met 
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Ser 
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Ácidos 

Básicos 
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A hemácia, sem a hemoglobina com esta 

mutação (HbA), passa facilmente pelos 

capilares, realizando a liberação de 

oxigênio nas células (figura ao lado 

superior). A hemácia (com a hemoglobina 

que apresenta a mutação), ao passar 

para forma desoxigenada, muda sua 

forma de disco para uma forma de foice 

(figura de baixo). Tal forma é mais rígida, 

dificultando a circulação da hemácia.  

 

       

Imagem disponível em: < 

http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html 

> 

Acesso em: 10 de abril 2018. 
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Hemoglobina 

http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html
http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html


A presença de um resíduo hidrofóbico 

(valina), onde antes havia um hidrofílico 

(glutamato), cria uma porção adesiva na 

superfície da hemoglobina. Tal superfície 

adesiva promove a formação de um 

polímero de hemoglobinas, como 

mostrado na figura ao lado. Tal polímero 

limita a flexibilidade da hemácia, 

causando a obstrução dos capilares. 

Cada hemoglobina é representada como 

uma conta na estrutura ao lado, a 

sobreposição das contas ocorre para 

evitar o contato da porção hidrofóbica 

(valina) com o meio. 
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Imagem disponível em: < 

http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html 

> 

Acesso em: 10 de abril 2018. 

Hemoglobina 
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Enzimas são moléculas que catalisam 

reações químicas, aumentando sua 

velocidade de reação. A maioria das 

enzimas em sistemas biológicos são 

proteínas, mas também temos moléculas 

de RNA que são capazes de catalisar 

reações químicas. Essas moléculas de 

RNA com atividade enzimática são 

chamadas ribozimas. Nosso foco aqui 

está nas enzimas de origem proteica. Ao 

lado temos a estrutura da protease do 

HIV-1, uma proteína que catalisa a 

clivagem da poliproteína do HIV-1, 

permitindo que o vírus infecte outras 

células. A parte da proteína que participa 

da catálise é chamada de sítio ativo da 

enzima. 

21 

Enzimas 

Sítio Ativo 



Numa reação química, as enzimas 

participam sem mudarem ao final da 

reação. As cadeias laterais dos 

aminoácidos do sítio ativo participam 

interagindo com moléculas de 

substratos, que sofrem a reação química 

gerando os produtos. 

22 

Enzimas 

Sítio Ativo 



Consideremos um sistema biológico 

formado por uma proteína (P) e um 

ligante (L) em solução, sendo que o 

ligante é uma pequena molécula que 

apresenta afinidade pela proteína, por 

exemplo, o fármaco indinavir que inibe a 

protease do HIV-1, o agente causador da 

AIDS. Tal sistema possibilita a formação 

de um complexo binário proteína-ligante 

(PL), com constante de reação indicada 

por k1 e constante reversa de reação 

dada por k-1, ambos descritos na 

equação reversível abaixo, 

                 

     P + L                                     PL 

 

A reação pode ser caracterizada pela 

constante de equilíbrio (Keq). Na prática 

são usadas as constantes de dissociação 

(Kd) e inibição (Ki). 

k1 

k-1 

Formação do complexo proteína (P) com ligante (L), 

complexo proteína-ligante (PL). 

A estrutura em destaque é o complexo protease do HIV-1 

(P) e o fármaco indinavir (L), usado no tratamento contra a 

AIDS.  
23 
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As interações entre o inibidor de CDK2 

(Cyclin-Dependent Kinase) (roscovitine 

mostrado ao lado) e a proteína alvo 

(CDK2) são não covalentes. Tais contatos 

intermoleculares apresentam uma 

interação energética favorável, o que leva 

o equilíbrio da reação química para o lado 

da formação do complexo binário (PL).  

 

 

        P + L                                     PL 

 

A análise da energia da interação 

proteína-ligante, indica a formação de um 

composto de transição, onde a energia do 

sistema é elevada e o composto formado 

instável. Tal estado é chamado estado de 

transição, e a reação caminha para uma 

menor energia, com a formação do 

complexo binário PL, mostrada no 

próximo slide. 

k1 

k-1 

Estrutura molecular do inibidor de CDK2 roscovitine. A 

figura foi gerada com o programa VMD e a opção CPK. As 

coordenadas foram extraídas do arquivo PDB: 2a4l. 

 

24 

Enzimas 



+ 

Proteína + Ligante        Estado de transição           Complexo proteína-ligante 

E
n
e
rg

ia
 

Coordenada da interação 

Ea 

Ed 

E 

Ea = Energia de ativação para associação 

Ed = Energia de ativação para dissociação 

E = Variação total da energia 

25 

Enzimas 



P    +  L   PL 

Podemos representar a formação do complexo proteína-ligante (PL), a partir dos 

componentes proteína (P) e ligante (L), como esquematizado abaixo. Temos a 

proteína (P) e o ligante (L) em solução, no caso do ligante apresentar afinidade pela 

proteína, o equilíbrio da reação será favorável à formação do complexo proteína-

ligante (PL). 

 

 

k1 

k-1 
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No caso do complexo binário proteína-

ligante (PL) apresentar uma energia 

menor que as moléculas livres (proteína e 

ligante sem interação), a formação do 

complexo proteína-ligante ocorrerá de 

forma espontânea, ou seja, sem a 

necessidade de fornecimento de energia 

para que ocorra a formação. Uma forma 

de estudar a formação do complexo 

binário, é a partir da avaliação da variação 

de energia livre de Gibbs (G), definida 

pela seguinte equação, 

 

  G = H -TS 
 

onde H é a entalpia do sistema proteína-

ligante, T é a temperatura e S é a 

variação da entropia do sistema. Na figura acima temos a formação espontânea de um 

complexo binário proteína-ligante, pois este apresenta 

energia menor que das moléculas livres (proteína e 

ligante sem interação) 

P 

L 

PL 
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PL 

G = H -TS 
Com G > 0 a reação não é favorável à formação do 

complexo, como na figura inferior. Com G < 0  temos 

uma reação favorável à formação do complexo, como na 

figura superior. 

L 

Se G > 0 

O termo H indica a entalpia do sistema, 

que representa as forças moleculares 

envolvidas nas interações proteína-

ligante. O termo S é a variação da 

entropia do sistema, que pode ser 

entendida como a quantidade de energia 

que não pode ser convertida em trabalho. 

Na equação anterior, o produto da 

temperatura absoluta (T) pela variação da 

entropia (S), indica que um aumento da 

entropia favorece a formação do 

complexo binário. 

 

Um valor negativo de G indica formação 

espontânea do complexo.  

Se G < 0 

P 
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Quando o sistema proteína-ligante está 

em equilíbrio, a formação do complexo 

binário e a dissociação ocorrem, assim a 

constante de equilíbrio (Keq) da reação é 

dada por, 

 

 

 

 

 

onde os termos [P], [L], [PL] indicam as 

concentrações molares da proteína, 

ligante e complexo proteína-ligante, 

respectivamente. A partir da análise 

dimensional da constante de equilíbrio, 

vemos claramente que sua unidade é M-1. 

 

 

 
  LP

PL

k

k
K

1

1
eq 



Estrutura do complexo entre a proteína quinase 

dependente de ciclina 2 (Cyclin-Dependent Kinase 2, 

CDK2) e o inibidor roscovitine. 29 
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A variação da energia livre de Gibbs da 

interação intermolecular entre proteína e 

ligante é dada pela seguinte equação, 

 

 

 

 

 

onde Go é a variação da energia livre de 

Gibbs padrão, ou seja, a variação em G 

que acompanha a formação do complexo 

no estado padrão de equilíbrio 

(temperatura de 25oC, pressão de 100 

kPa). 

 

)
]L][P[

]PL[
ln(RTGG o 

Estrutura cristalográfica da protease do HIV-1 em 

complexo com inibidor.  
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No equilíbrio termodinâmico temos G = 0 (estado estacionário), assim a equação fica 

da seguinte forma, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O termo Go é chamado variação na energia livre de Gibbs da ligação (Gbinding), 

assim temos, 

 

  

 

 

)
]L][P[

]PL[
ln(RTG

)
]L][P[

]PL[
ln(RTG0

o

o





)
]L][P[

]PL[
ln(RTGbinding 
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De uma forma geral, podemos expressar a afinidade proteína-ligante pela variação da 

energia livre de Gibbs (Gbinding), quanto menor a energia, maior a afinidade do ligante 

pela proteína. Tal grandeza física depende das concentrações do complexo proteína-

ligante [PL], das concentrações da proteína [P] e do ligante [L], bem como da 

temperatura. O “R” (R=1,99 cal/mol.K = 8,3144621 J/mol.K)( na equação indica a 

constante dos gases). 

 

 

 

 

 

 

 

A constante de dissociação (Kd) é dada por: 

 

 

Podemos calcular a energia livre de uma interação proteína-ligante, a partir da 

constante de dissociação determinada experimentalmente. 

][

]][[

PL
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Kd 
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Fonte da informação sobre as constantes físicas: http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html 

Acesso em 10 de abril de 2018. 32 
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Vamos considerar o estudo do 

desenvolvimento de fármacos contra o 

HIV. Um dos alvos para o desenho de 

fármacos contra HIV é a protease do HIV-

1. Os dados sobre a constante de 

dissociação (Kd) de 4 inibidores da 

protease 1 estão indicados na tabela 

abaixo, todos tomados na temperatura de 

25º C.  As estruturas são mostradas ao 

lado. A partir dessa informação, 

calcularemos a variação na energia livre 

de Gibbs da ligação (Gbinding). 

 

 

 

Estruturas de alguns inibidores da protease do HIV.-1 

A) Indinavir. B) Saquinavir. C) Ritonavir. D) Nelfinavir. Inibidor Kd (nM) Gbinding
 (kJ/mol) 

Indinavir 1,07  

Saquinavir 0,31  

Ritonavir 0,6  

Nelfinavir 0,0122  
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Estudo do indinavir. As constantes de dissociação foram determinadas a uma 

temperatura de 25º C, para converter para Kelvin é só somar 273,15, assim temos T= 

298,15 K. 

 

 

 

   

kJ/mol 51,2- G

J/mol 51204,342-  (-20,6556) .  2478,9569 G

1,07.10ln . 2478,9569 1,07.10ln . 298,15 . 8,3144621  ln(K R.T. G

 binding

 binding

-9-9
d binding





 )

Inibidor Kd (nM) Gbinding
 (kJ/mol) 

Indinavir 1,07  -51,2 

Saquinavir 0,31  

Ritonavir 0,6  

Nelfinavir 0,0122  

Estrutura molecular do fármaco indinavir. A 

figura foi gerada com o programa VMD e a 

opção CPK. As coordenadas foram extraídas 

do arquivo PDB: 1hsg. 
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Diferentes formas de estudo de sistemas 

biológicos. 

 

In silico. Usa simulação e modelagem 

computacional para o estudo de sistemas 

biológicos. Tem como principal vantagem 

o baixo custo e a possibilidade de 

testarmos diversos sistemas diferentes 

em computador. O principal problema é a 

confiabilidade dos sistemas simulados. 

Nem sempre é possível obtermos 

modelos computacionais realísticos para 

um sistema biológico. A abordagem in 

silico é comum no estudo de novos 

fármacos. É uma forma de acelerar o 

processo de descoberta e 

desenvolvimento de fármacos, 

adicionando inteligência e ética ao 

desenvolvimento de novos fármacos. 

Fármaco contra tuberculose em estudo in silico. 

 

Fonte: Bio-Inspired Algorithms Applied to Molecular Docking 

Simulations. Heberlé G, De Azevedo WF Jr. Curr Med Chem 

2011; 18 (9): 1339-1352.  
35 

Testes Pré-clínicos 



Adicionamos inteligência, pois podemos 

testar milhares de sistemas em 

computador. No caso específico do 

desenho de fármacos in silico, podemos 

testar em computador milhares, até 

mesmos milhões de moléculas, que 

apresentam potencial de se tornarem 

fármacos. 

 

Adicionamos uma abordagem ética ao 

desenvolvimento de fármacos, pois ao 

invés de sacrificarmos milhões de cobaias 

em testes pré-clínicos, focamos os testes 

pré-clínicos (que não envolvem humanos) 

nas moléculas mais promissoras. 
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Simulação computacional da interação de um fármaco com o 

sítio ativo da enzima quinase dependente de ciclina 2 (CDK2). 



In vitro. Usa experimentos de laboratório 

sem envolvimento direto de cobaias 

(testes em tubos de ensaios). Tem um 

custo relativamente mais alto que a 

simulação computacional, mas é mais 

realista, visto que os experimentos são 

realizados em situações próximas às 

encontradas no ser vivo. 

 

 

In vivo. É o experimento mais realista, 

visto que é feito em seres vivos. Tem 

como principais problemas o custo 

elevado, quando comparado com as 

outras abordagens, e os aspectos éticos 

envolvidos. 

Fonte da imagem: http://www.vivopharm.com.au/us/in_vitro.php 

Acesso em: 10 de abril 2018. 

Cientistas demonstram a eficácia de nanopartículas para 

entrega de droga anticancerígena (doxorubicin) nas células 

alvos. 

Fonte da imagem: 

http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/srpview.aspx?id=138683 
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O teste mais avançado e realista dos 

estudos in vivo é o teste clínico. Nestes 

testes, moléculas com potencial 

farmacológico são aplicadas em 

humanos. Os testes visam verificar se o 

fármaco em potencial apresenta eficácia e 

toxicidade tolerável. Normalmente, são 

realizados testes pré-clínicos, onde os 

fármacos em potencial são testados in 

vitro e in vivo, com animais não humanos. 

Classicamente os testes clínicos são 

divididos nas seguintes fases: Fase 0. Tal 

denominação é relativamente mais 

recente ("Guidance for Industry, 

Investigators, and Reviewers". Food and 

Drug Administration, acesso em 10 de 

abril 2018.) e visa testar o fármaco em 

potencial em humanos em doses sub-

terapeuticas, onde é testado se o fármaco 

em potencial comporta-se como 

esperado.   

Pílulas de óleo de Salvia officinalis (ou placebo) usada em 

testes clínicos como remédio para memória. Fonte da 

imagem:http://www.sciencephoto.com/media/281222/enlarg

e   . Acesso em: 10 de abril 2018. 
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Fase I. Nesta fase um grupo 

relativamente pequeno de indivíduos 

(entre 100 e 200) são testados. A fase I 

testa exclusivamente a toxicidade do 

fármaco e usa indivíduos saudáveis. As 

regras para a participação nos testes 

variam de país para país, nos EUA pagam 

para indivíduos participarem de tais 

testes. 

Fase II. Nesta fase é testada a eficácia do 

fármaco, bem como sua toxicidade. O 

número de indivíduos pode chegar a 300. 

 

Fase III.  Nesta fase é realizado um 

estudo multicentro e com um número 

maior de pacientes, até 3000. 

 

Fase IV. É a fase pós-mercado, ocorre 

depois do fármaco ter sido liberado para 

comercialização. 

 

Seriado Two and half men. Alan foi convencido a participar 

de um teste clínico. 

Fonte da imagem: 

http://www.youtube.com/watch?v=8ypYeK8L-DQ 

 

Acesso em: 10 de abril 2018. 
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A figura ao lado representa a superfície 

molecular de um fármaco (superfície em 

verde) ligado a uma proteína. A superfície 

molecular da proteína está representada 

em diferentes cores, com os átomos 

neutros representados por ciano, os 

átomos polares negativos por vermelho e 

os positivos por azul. Vemos claramente o 

encaixe do fármaco no sítio ativo da 

enzima. Podemos pensar que a proteína 

é a fechadura e o fármaco é a chave, tal 

analogia é chamada de modelo ‘chave-

fechadura’. 

  

Proteína 

“fechadura” 

Fármaco 

“chave” 

CDK2 humana em complexo com o fármaco roscovitine. 

Código PDB: 2A4L. 

. 
Modelo ‘chave-fechadura’. 

40 

Modelo Chave-Fechadura 
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Os laboratórios farmacêuticos vivem 

numa corrida constante para vencer as 

bactérias, é comum fármacos que são 

usados contra infecções bacterianas por 

décadas perderem a eficácia. Tal situação 

pode ocorrer como resultado de uma 

mutação que é apresentada pela bactéria, 

no gene que codifica a proteína alvo para 

o fármaco padrão, gerando uma cepa 

resistente ao fármaco. Tal situação 

ocorreu com a tuberculose (TB), causada 

pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, 

também conhecida como bacilo de Koch, 

mostrada na foto ao lado.  

Fármacos Antimicrobianos 

Bacilo de Koch em micrografia ótica com aumento 1000x. 

Imagem disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014067

3610621733 >. 

Acesso em: 10 de abril 2018. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673610621733
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673610621733
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A TB é tratada atualmente com um 

coquetel formado por 4 fármacos: 

rifampicina (RMP), isoniazida (INH) 

(mostrada na figura ao lado), 

pirazinamida (PZA) e Etambutol). O 

tratamento prolonga-se por 6 meses e 

apresenta reações como vômitos e 

náuseas, que levam muitos pacientes à 

abandonarem o tratamento. 

Recentemente têm surgido cepas de M. 

tuberculosis resistentes a esses 

fármacos, o que leva à necessidade de 

desenvolvimento de uma nova geração 

de medicamentos. 

Informações sobre o tratamento da TM estão disponível em: < 

http://www.cve.saude.sp.gov.br/agencia/bepa73_tbesquema.ht

m >. 

Acesso em: 10 de abril 2018. 

Estrutura molecular da isoniazida, usada no 

tratamento da tuberculose. 

Fármacos Antimicrobianos 

http://www.cve.saude.sp.gov.br/agencia/bepa73_tbesquema.htm
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Uma das formas de desenvolvermos 

fármacos antimicrobianos é por meio do 

conceito de toxicidade seletiva, proposto 

por Paul Ehrlich. Um fármaco apresenta 

toxicidade seletiva se é capaz de destruir 

o patógeno (agente causador da 

doença), sem causar dano ao tecido do 

hospedeiro. Paul Erlich cunhou o termo 

“bala mágica” para referir-se ao fármaco, 

que como uma “bala” atinge seu alvo, no 

caso a proteína alvo do patógeno. 

 

 

Referência: 

Strebhardt K, Ullrich A. Paul Ehrlich's 

magic bullet concept: 100 years of 

progress.Nat Rev Cancer. 2008 

Jun;8(6):473-80. 

 

Paul Ehrlich em seu escritório. 

Foto disponível em: 

<http://www.nature.com/nrc/journal/v8/n6/fig_tab/nrc2394_

F1.html>. 

Acesso em: 10 de abril 2018. 
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Devido ao baixo interesse econômico no 

desenvolvimento de fármacos contra 

tuberculose, esta patologia enquadra-se 

na classe de “doenças negligenciadas”. O 

baixo interesse dos laboratórios 

farmacêuticos, no desenvolvimento de 

novos fármacos contra TB, é pelo fato da 

tuberculose atingir principalmente países 

pobres e em desenvolvimento, como 

podemos ver nos dados da incidência da 

tuberculose de 2010, mostrado ao lado.  

Assim cabe aos laboratórios acadêmicos 

realizar a pesquisa para o 

desenvolvimento de novos fármacos 

contra a tuberculose. 

Incidência de casos de tuberculose para cada 100 mil 

habitantes. Dados de 2010 compilados pelo Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). 

Informação disponível em: < 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-

infectious-diseases-related-to-travel/tuberculosis >. 

Acesso em: 10 de abril 2018. 
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Uma das pesquisas de desenvolvimento de fármacos contra tuberculose está focada 

no estudo de enzimas da via metabólica do ácido chiquímico. Esta via metabólica é 

responsável pela biossíntese corismato, um precursor para síntese de aminoácidos 

aromáticos. Os sete passos enzimáticos da via são mostrados abaixo. Os humanos 

não apresentam tal via, e enzimas desta via são essenciais para bactéria, assim a 

inibição de tais enzimas mostra potencial de toxicidade seletiva. 

Chiquimato Quinase 



Segue uma breve descrição de dois sites relacionados à aula de hoje. Se você tiver 

alguma sugestão envie-me  (walter.junior@pucrs.br ). 

 

1) http://www.rcsb.org/pdb . O site do PDB (Protein Data Bank) traz o arquivo com as 

coordenadas atômicas de todas as estruturas de macromoléculas biológicas 

resolvidas até hoje. O site apresenta várias funcionalidades que facilitam o estudo 

de moléculas biológicas. Não deixem de visitar o site. O site está em inglês.   

 

2) http://www.rcsb.org/pdb/101/motm_archive.do . Este site traz informações sobre 

diversas proteínas que tiveram sua estrutura elucidada. O site explora as 

aplicações do estudo estrutural de diversas proteínas, com destaque para aquelas 

que são alvos para desenvolvimento de fármacos. 
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