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Métodos de CADD: Visão geral

C.M.R. Sant'Anna, 2023
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O Método QSAR Clássico

C.M.R. Sant'Anna, 2023
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QSAR-3D e Campos Moleculares

C.M.R. Sant'Anna, 2023

QSAR-3D é uma relação matemática, 
estabelecida por métodos estatísticos, 
entre a atividade biológica (Ki, IC50, 
etc) de um conjunto de moléculas e 
suas características geométricas e 
químicas. 
No método CoMFA, essas 
características são expressas através de 
descritores de energia de interação 
estérica e eletrostática; no método 
CoMSIA, são adicionados também 
descritores de energia de interação 
para ligações de H e hidrofóbica. 

termo de van der Waals termo 

eletrostático

S E=

Ativ = K + aS + bS +...+ a’E + b’E + ...
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Fazer análise de regressão 
(PLS) e executar validação 

cruzada completa



Exemplo: Previsão da Atividade de 
Inibidores da MAP Quinase

C.M.R. Sant'Anna, 2023
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Silva, Sant’Anna e Barreiro, 2004

MAP quinases são proteínas sinalizadoras que levam à produção de citocinas. O 

TNF- e a IL-1 são citocinas pró-inflamatórias produzidas em resposta a 

infecções e outras fontes de estresse celular.

Silva et al., Bioorg Med Chem Lett. 12 (2004) 3159.
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QSAR: programa “made in Brazil”

C.M.R. Sant'Anna, 2023
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QSAR modeling incorpora as seguintes ferramentas:

1. Pré-processamento dos dados

2. Seleção de variáveis – Algoritmo OPS 

3. Construção do modelo de regressão – Método PLS 

4. Detecção de amostras com comportamento atípico – influência e resíduos de Student

5. Validações do modelo – Validação cruzada excluindo-N-amostras e teste de 

aleatorização de y.



Simplificando as estruturas bioativas: 
O farmacóforo

• Paul Erlich: a atividade de um fármaco estaria relacionada a 
um certo conjunto de grupos químicos. 

• Segundo a IUPAC, farmacóforo é "um conjunto de 
características estéricas e eletrônicas necessárias para 
garantir as interações ideais com um alvo biológico 
específico, desencadeando (no caso de agonistas) ou 
bloqueando (no caso de antagonistas) a sua resposta 
biológica". 

• Um modelo (ou mapa) farmacofórico explica como ligantes 
estruturalmente diversos podem se ligar a um mesmo local 
de um receptor. 

• Os modelos farmacofóricos podem ser usados para 
identificar novos ligantes através de planejamento de novo
ou de triagem virtual baseada em farmacóforo.

C.M.R. Sant'Anna, 2023
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Modelos ou mapas farmacofóricos

C.M.R. Sant'Anna, 2023

Para características onde a orientação correta da interação é importante, uma segunda 

característica pode ser usada indicando o vetor da interação (ou a normal ao plano).

Modelos ou mapas farmacofóricos são arranjos dos grupos funcionais, representados 

como descritores farmacofóricos, importantes para a interação com o alvo. Descritores

típicos do incluem centróides hidrofóbicos, anéis aromáticos, aceptores ou doadores de 

ligação de hidrogênio, cátions e ânions. Estes descritores podem estar localizados no 

próprio ligante ou podem ser projetados, localizados no provável alvo (mapa inverso).
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Impressão Digital Farmacofórica

C.M.R. Sant'Anna, 2023

Uma impressão digital 

farmacofórica é a 

combinação de diferentes 

mapas, que descreve uma 

molécula como uma string

de dados. Todos os conjuntos 

possíveis de elementos 

farmacofóricos são incluidos

para os ligantes.

Tem uso em:

i. cálculos de diversidade e 

similaridade;

ii. seleção de bibliotecas de 

compostos. 

iii. análise de relações 

estrutura-atividade

9



Coeficientes de Similaridade

a: número de características presentes na 
molécula A e ausente na molécula B

b: número de características presentes em B, 
mas ausentes em A

c: número de características comuns a A e B. 

d: número de características ausentes em ambos

m: quantidade total de bits presentes nas 
impressões digitaisC.M.R. Sant'Anna, 2023
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Roteiro para construção de 
um modelo farmacofórico

• 1. Seleção do conjunto de treinamento de ligantes, que deve ser estruturalmente 
o mais diverso possível.

• 2. Na ausência de informações estruturais do modo de interação, uma alternativa 
é uma análise conformacional para gerar um conjunto de conformações.

• 3. Superposição molecular: um critério é ajustar grupos funcionais semelhantes 
comuns a todas as moléculas no conjunto.

• 4. Transformação das moléculas sobrepostas em uma representação 3D de 
elementos farmacofóricos. Por exemplo, os anéis fenila podem ser referidos 
como um elemento farmacofórico "anel aromático“; grupos hidroxila podem ser 
designados como "doador de ligação H”.

• 5. Validação - Um modelo de farmacóforo é uma hipótese de contabilização das 
atividades biológicas observadas de um conjunto de moléculas que se ligam a um 
alvo biológico comum. O modelo só é válido na medida em que é capaz de 
explicar as diferenças na atividade biológica de uma variedade de moléculas.

C.M.R. Sant'Anna, 2023
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Modelos farmacofóricos e a 
triagem virtual de fármacos

C.M.R. Sant'Anna, 2023

SBDD e LBDD 

são 

procedimentos 

que pode ser 

combinados!
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Triagem Virtual baseada em modelo 
farmacofórico (ou QSAR)

C.M.R. Sant'Anna, 2023

Construção dos modelos 

farmacofóricos (ou QSAR)

Triagem 

Avaliação das 

soluções

Classificação das 

soluções

Pós-processamento

Preparação da 
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Seleção de compostos para triagem baseada 
em modelo farmacofórico (ou QSAR)

C.M.R. Sant'Anna, 2023

Bibliotecas:

Próprias 

Públicas

Comerciais

Comp. 2

Comp. 
3

Comp. 
2

Comp. 
1

Enriquecimento de Bibliotecas (filtragem):

Filtros físico-químicos e/ou farmacológicos (ex.: solubilidade, 

Lipinski, ADME/Tox)

Filtros de similaridade c/ compostos ativos conhecidos

Filtros baseados no alvo
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C.M.R. Sant'Anna, 2023
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https://lassbiochemicallib.wixsite.com/home

A versão pública conta com 1806 compostos conhecidos, já publicados, 

que foram planejados e desenvolvidos pelo nosso grupo. A grande 

maioria dos compostos apresentam algum nível de atividade in vivo, 

indicando possuírem boa bisdisponibilidade geral, corroborando um 

adequado perfil farmacocinético.

https://lassbiochemicallib.wixsite.com/home


C.M.R. Sant'Anna, 2023
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Programas disponíveis (?)

C.M.R. Sant'Anna, 2023
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J. Chem. Inf. Model. 2011, 51, 1307–1314. doi: 10.1021/ci200097m

Outros programas ou servidores: HipHop, HypoGen, PHASE, GASP, PharmaGist, 

PharmMapper, MOE, LigandScout, and GALAHAD



Exemplo 1: Busca de novos antimalariais

• No experimento comunitário Teach-Discover-Treat (TDT) de 2012 
foram testados possíveis protocolos de triagem virtual visando a 
dihidroorotato desidrogenase (DHODH), um alvo para novos 
antimaláricos. 

• Uma pesquisa por farmacóforos interativa on-line do banco de dados 
ZINC resultou no desenvolvimento de um novo esquema de 
classificação que selecionou com sucesso a estrutura de novos 
inibidores.

C.M.R. Sant'Anna, 2023 Um farmacóforo derivado de uma estrutura de 

DHODH co-cristalizada a um inibidor 

triazolopirimidínico (PDB 3I65). Koes et al., PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0134697
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Busca de novos antimalariais: Resultados

C.M.R. Sant'Anna, 2023

167 compostos avaliados

45 compostos ativos 

(Taxa de identificação de 

hits: 27%)

9 compostos inéditos 

como inibidores da 

DHODH

Koes et al., PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0134697
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Exemplo 2: Definição do farmacóforo
por critérios de energia

C.M.R. Sant'Anna, 2023

Co-cristal da DHODH de T. 

cruzi com orotato e FMN

43 derivados do orotato foram sintetizados e co-

cristalizados com a DHODH de T. cruzi.

Energia de interação ligante/enzima foi calculada 

com a aproximação FMO (Fragment Molecular 

Orbital) e conjunto de  bases MP2/6-31G

Yoshino et al., PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0125829 May 11, 2015
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Exemplo 2: Definição do farmacóforo
por critérios de energia

C.M.R. Sant'Anna, 2023

Farmacóforo deve ter 

características comuns a mais de 

80% das interações conservadas; 

além disso, a energia deve se 

mais favorável do que que -10 

kcal/mol

Farmacóforo inferido pela análise 

das energias de interação.

Yoshino et al., PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0125829 May 11, 2015
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