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RESUMO 

Arbovírus do gênero Flavivírus como os vírus da Dengue, Febre amarela, Oeste do Nilo e Zika, 

vêm ganhando notoriedade devido aos crescentes casos observados e, principalmente, por não 

ter ainda fármacos disponíveis para profilaxia e tratamento. Possuem como principal vetor o 

Aedes aegypti, um mosquito hematófago que se destaca por viver em regiões tropicais. Devido 

às mudanças climáticas, desmatamentos e falta de saneamento básico em certas regiões do país, 

observa-se o aumento do número de contaminados pelos vírus. A protease NS2B-NS3, 

transcrita por todos os representantes desse gênero viral, é uma das proteínas responsáveis por 

atuar na replicação e maturação viral, se tornando atrativa para o desenvolvimento de 

candidatos à fármacos que possam inibir a multiplicação do vírus. Busca-se neste trabalho 

encontrar bolsões específicos de NS2B-NS3 dos vírus da Zika, Febre amarela, Oeste do Nilo, 

Dengue-1 e Dengue-2 capazes de se ligarem a bioativos inibidores dos principais Flavivírus de 

importância médica. As informações obtidas buscam definir uma estratégia racional de triagem 

de compostos com menos prejuízos à saúde humana. Inicialmente, foi criado um modelo 3D de 

NS2B-NS3 do vírus da Zika a partir do servidor Robetta utilizando a modelagem molecular por 

homologia, e a qualidade desta estrutura foi conferida pelo servidor Molprobity. Simulações de 

dinâmica molecular com esta estrutura foram realizadas utilizando o programa GROMACS 

para avaliar o comportamento da molécula em solução, observando sua difusão, estabilidade e 

sua flexibilidade conformacional. As demais estruturas 3D de NS2B-NS3 dos vírus foram 

obtidas diretamente pelo Protein Data Bank (PDB). O uso da ferramenta TM-Score permitiu 

comparar os sítios ativos e os sítios alostéricos já descritos na literatura da proteína NS2B-NS3 

contra todas as proteínas humanas cujas estruturas estavam disponíveis no PDB, gerando 

escores variando entre 0 a 1, onde um valor de TM-Score > 0.5 indica que as proteínas podem 

ter enovelamento similares. Dessa forma, um resultado de TM-Score elevado pode significar 

maior toxicidade de um bioativo no organismo. Os resultados obtidos para os bolsões 

analisados foram satisfatórios para a protease dos vírus, com exceção da Dengue-2. Para o vírus 

da Zika, Febre amarela, Oeste do Nilo e Dengue-3, a análise do TM-Score apresentou escores 

baixos, indicando baixa similaridade entre os bolsões da NS2B-NS3 e as proteínas humanas. 

Isto sugere maior especificidade dos bolsões das proteínas virais para a ligação dos compostos 

a serem triados, favorecendo o desenvolvimento de bioativos com menos efeitos colaterais. 
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1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1. Principais Flavivírus de importância médica 

Flavivírus são patógenos virais da família Flaviviridae que contribuem para sérios 

problemas da saúde global causando inúmeras mortes, principalmente em países emergentes, e 

vêm ganhando notoriedade devido aos crescentes casos observados e, principalmente, por não 

terem fármacos disponíveis para tratamento de sua causa, apenas medicação para seus sintomas 

(YUAN YAO et al., 2019). 

Os principais Flavivírus de importância médica são aqueles que possuem grandes 

números de pessoas contaminadas, sendo os principais: Dengue Tipo-2, Dengue Tipo-3, Febre 

Amarela, Vírus da Zika, Oeste de Nilo, entre outros (BOGA et al., 2019). 

Os vírus são transmitidos para os humanos pelos Arbovírus, ou seja, são transportados 

pelos artrópodes, pelo fato de parte do seu ciclo de replicação ocorrer em insetos e propagado 

aos humanos e outros animais quando ocorre a picada de artrópodes hematófagos. As doenças 

causadas pelos Flavivírus possuem como principal vetor o Aedes Aegypti, tratando-se de um 

mosquito com hábitos diurnos, antropofílico e essencialmente urbano, que se desenvolve 

principalmente em depósitos de água (FURTADO et al., 2019). Esses mosquitos se destacam 

por viverem em regiões tropicais, e fatores como mudanças climáticas, desmatamentos e falta 

de saneamento básico em certas regiões do país, contribuem para o aumento do número de 

contaminados pelo vírus (LOPES e col., 2014). 

Assim como outros parasitas, o vírus necessita se multiplicar para dar continuidade ao 

processo infeccioso e infectar outros hospedeiros sendo que, como característica peculiar dos 

vírus, eles utilizam da funcionabilidade da célula do hospedeiro para realizar seu ciclo de vida 

(KORSMAN et al., 2012). 

 

1.1.1.  Dengue Tipo-2 (DENV-2) e Dengue Tipo-3 (DENV-3) 

A dengue é uma doença infecciosa emergente, transmitida aos humanos pela picada do 

mosquito, possuindo quatro sorotipos: Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3 e Dengue-4 

(FURTADO et al., 2019), e recentemente foi relatado a identificação de um novo sorotipo 

Dengue-5 na Malásia (MUSTAFA et al., 2015). O quadro clínico dos humanos que apresentam 

a doença, podem ser leves ou críticos, podendo haver manifestações hemorrágicas. Estimativas 

apontam que cerca de 50 a 200 milhões de casos surgem anualmente no mundo, podendo haver 
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mais de 20 mil mortes por ano, sendo considerada a mais importante doença causada pelos 

arbovírus (FURTADO et al., 2019). 

Na Tabela 1, verifica-se a comparação do elevado número de contaminados do vírus da 

dengue no Brasil, em relação a alguns países da América do Sul, durante o ano de 2021 até 

agosto. Podemos reparar que durante o ano de 2021 os sorotipos de maiores influencias no 

Brasil foram DENV-1,2 com uma taxa de 0,35%, enquanto a Colômbia que possui DENV-

1,2,3,4 em circulação no país, possui uma taxa de contaminação de 0,04% de casos relatados 

de dengue por número da população.  

Nota: (b) Relatório de todos os casos de dengue; casos suspeitos, prováveis, confirmados, não graves e graves, e 

mortes. Casos prováveis de dengue: pessoa com febre ou historial de febre durante 2-7 dias, dois ou mais 

sintomas de dengue e um teste sorológico positivo ou nexo epidemiológico com casos confirmados de dengue 14 

dias antes do início dos sintomas. (c) Taxas de incidência de todos os casos de dengue /100.000 habitantes. (d) 

Inclui dengue grave e febre hemorrágica da dengue. Fonte: PLISA Plataforma de Informação Sanitária para a 

América (2021).:  

A sua importância global, deve-se a altos custos econômicos e a dimensão da população 

em risco. Na América, os custos da dengue têm estimativas de U$ 1 bilhão a U$ 4 bilhões de 

dólares por ano (base 2010), ou seja, uma grande preocupação à saúde pública. Com o rápido 

crescimento da população e a urbanização não planejada, grandes números de pessoas vivem 

com péssimas condições sanitárias, com diminuição dos cuidados a saúde pública e os esforços 

inadequados do controle dos vetores, o que causa um impacto grande na economia (RAMOS-

CASTAÑEDA et al., 2017). 

Tabela 1: Número de casos reportados da Dengue em alguns países da América do Sul, durante o ano de 2021 

até final de agosto. 
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Na Tabela 2, podemos perceber que ao longo dos anos, o número de genótipos em 

circulação se torna crescente na maioria dos países, como exemplo o Panamá, que inicia o ano 

de 2000 com apenas a identificação do genótipo DENV-2 e passa a ter em circulação no ano de 

2012, dez anos depois, a DENV-1,2,3. No Brasil, podemos verificar que os números de 

genótipos se mantiveram constantes até o ano de 2009, quando surgiu a circulação do sorotipo 

DENV-4. 

Tabela 2: Circulação dos sorotipos na América, conforme o país durante os anos de 2000-2013. 

 

Nota: AI: todos os importados; DEN: sorotipos de dengue circulantes não especificados; N/A: dados não 

disponíveis. As cores laranjas representam apenas 1 genotípico em circulação, azul dois genótipos, verde três 

genótipos e rosa 4 genótipos. A cor branca representa a não identificação ou a ausência de genótipos em circulação. 

Fonte: Pan American Health Organization (2015). 

Para este estudo, foram selecionados apenas os sorotipos DENV-2 e DENV-3, por 

indicar serem os tipos mais virulentos da doença, na sequência DENV-4 e DENV-1 (FURTADO 

et al., 2019). 

1.1.2. Febre Amarela (VFA) 

 A Febre Amarela é uma doença não contagiante, mantendo seu ciclo em macacos 

silvestres, sendo ele o hospedeiro, mas é transmitido aos humanos quando acontece a picada de 
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um mosquito contaminado, sendo o ciclo silvestre de replicação mais comum no Brasil. 

(VASCONCELOS, 2003). Desde 1942 não há registros do clico urbano do vírus no Brasil, 

sendo o último caso registrado no estado do Acre, em que a doença é antroponose, ou seja, o 

ser humano é o único reservatório, suscetível e hospedeiro (CAVALCANTE e col., 2017). Os 

principais sintomas aos humanos são febre e cefaleia em situações leves, podendo ser agravadas 

com náuseas, vômitos, hemorragias, icterícias, podendo levar a morte em estados gravíssimos 

(VASCONCELOS, 2003). 

 Na América, a transmissão da febre amarela ocorre principalmente nas regiões endêmi-

cas. Na Figura 1, as regiões norte, nordeste e centro-oeste são consideradas regiões endêmicas, 

havendo uma faixa de transmissão entre elas e os estados litorâneos, ponderados como regiões 

indenes, ou seja, sem a presença do vírus (PAULES e col., 2017). 

 

Figura 1: Mapa áreas endêmicas da febre amarela no Brasil. 

Fonte: VASCONCELOS, 2003. 

 Se analisarmos a Tabela 3 abaixo e compararmos com a Figura 1, reparamos que o nú-

mero de óbitos que ocorreram no Brasil durante o período de julho de 2017 a junho de 2018, se 

concentra na região sudeste do país, com uma taxa de 89,31% do número total de casos relata-

dos neste período em todo o país, sendo este fator um surto da VFA após o ano de 2016 nas 

áreas de transição e indenes, levando a hipótese do retorno do ciclo urbano do vírus, registrado 

pela última vez no ano de 1942 (OLIVEIRA et al., 2017). 
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Tabela 3: Distribuição dos casos de FA em humanos no Brasil, de julho/2017 a junho/2018. 

 

Fonte: ALCÂNTARA, 2020. 

 A vacinação contra a VFA teve inicio em 1937 no Brasil, sendo esta a prevenção mais 

eficaz contra a doença, produzida através da cepa da vacina de Asibe (Vacina 17D). Após os 

últimos surtos, a vacinação acontece de forma fracionada utilizando duas subcepas da Vacina 

17D, os indivíduos imunizados desenvolvem anticorpos contra a doença, variando de pessoa 

para pessoa, podendo ter eficácia pela vida toda (ALCÂNTARA et al., 2020) 

1.1.3. Vírus da Zika (ZIKV) 

O Vírus da Zika ganhou notoriedade em 2015 e 2016 de forma mundial, mesmo já tendo 

relatos de casos observados anteriormente. Pesquisas apontam que a era da interconectividade 

de informações circulando em tempo real, mídia, imprensa, ocasionou um pânico da epidemia, 

o que ocasionou na mobilização da comunidade cientifica, seguido do estado de emergência 

internacional decretado pela Organização Mundial de Saúde. É uma doença infecciosa não 

contagiante, causando microcefalia fetal, problemas neurológicos, como também a Síndrome 
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de Guillain-Barré (PHOO et al., 2016; ALBUQUERQUE et al., 2018). A correlação da 

microcefalia com a ZIKV iniciou com hipóteses do uso de larvicidas em reservatórios de águas, 

com o objetivo de controlar a proliferação do Aedes Aegypti e a má administração de vacinas 

durante a gravidez (ARAÚJO et al., 2018).   

Foi inicialmente identificado na Uganda no ano de 1947 em macacos e somente em 

1952 em seres humanos na Tanzânia. É considerada uma doença febril aguda, podendo afetar 

todos os grupos etários e ambos os sexos, que na maioria dos casos leva a uma baixa 

necessidade de hospitalização. Em casos mais graves apresentam febre baixa, exantema, 

artralgia, mialgia, cefaleia, hiperemia conjuntival e, menos frequentemente, edema, tosse seca 

e alterações gastrointestinais, principalmente vômitos. Em gestantes contaminadas, há um risco 

aumentado de malformação fetal nos primeiros trimestres, sendo este risco somente diminuído 

à partir do terceiro trimestre, quando o feto já está em total desenvolvimento (SOUSA et al., 

2018).  

A microcefalia é condição definida como um perímetro cefálico pequeno, presente ao 

nascimento, ligado ao sistema nervoso central e elevações cognitivas, resultando no 

crescimento anormal do cérebro. No ano de 2015, houve-se um grande aumento do número de 

diagnósticos em microcefalia no Pernambuco, sendo reportado pelo Ministério da Saúde que 

se tratava de uma epidemia (ALBUQUERQUE et al., 2018). Na Tabela 4 pode-se observar o 

número de casos notificados no período de 2015 à 2016. 

Tabela 4: Prevalência média anual de microcefalia relacionada à infecção pelo Zika vírus nos estados da Região 

Nordeste, Brasil, 2015-2016; 

Fonte: ALBUQUERQUE et al., 2018. 
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1.1.4. Oeste de Nilo (WNV) 

O vírus Oeste de Nilo foi isolado pela primeira vez na Uganda em 1937 e se espalhando 

pelo restante do planeta aos poucos, chegando ao Brasil. A doença é caracterizada por cefaleia, 

dores musculares, hipertermia, sinais gastrointestinais, entre outras, podendo desenvolver 

quadros críticos, como paralisia flácida. Os principais hospedeiros são os pássaros silvestres, 

porém, os humanos podem ser contaminados pelos mosquitos Culex pipiens e Aedes aegypti 

(SILVA, 2016). 

No Brasil, somente em 2011 foi relatada a primeira evidência sorológica do vírus em 

cavalos no pantanal mato-grossense, posteriormente também foi detectado na Paraíba. No ano 

de 2014, um trabalhador rural apresentou encefalite aguda e sua análise biológica confirmou o 

primeiro caso de WNV. Apenas casos raros foram notificados com esta doença, tornando-se 

negligenciada em primeiro momento. Existe a hipótese de uma proteção resultante do cruza-

mento da infecção de outros Flavivírus com os pássaros nativos, que em contato com os pássa-

ros imigrantes ocorre uma reação cruzada de anticorpos. Em segundo momento por não haver 

vetores que alimente simultaneamente do sangue de cavalos, pássaros e humanos. E em terceiro 

momento pelos sintomas poderem ser confundidos com outras doenças negligenciadas no país 

(SILVA, 2016; OMETTO, 2013). A Figura 2 resume o ciclo do vírus, onde tanto cavalos e os 

humanos são hospedeiros acidentais, sendo o hospedeiro principal os pássaros.  

 

Figura 2: Ciclo natural do vírus do Oeste de Nilo. 
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Fonte: OMETTO, 2013. 

1.2. Proteína NS2B-NS3 como alvo 

Uma proteína é o conjunto de aminoácidos, ou seja, moléculas orgânicas ligadas por um 

átomo de carbono central, um átomo de hidrogênio, um grupo amina e um grupo carboxílico 

que forma uma característica que dá o nome do aminoácido, unidas entre si por ligações 

peptídicas. As proteínas são as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos, com inúmeras 

funções especificas no organismo, algumas delas também chamadas de enzimas (JUNIOR e 

col., 2006). 

Os Flavivírus possuem uma fita simples de RNA, com aproximadamente 10.800 

nucleotídeos, que após o processo de tradução forma uma poliproteína que se divide em 10 

partes, sendo três delas estruturais (C, prM/M e E) e sete não-estruturais (NS1,NS2A, NS2B, 

NS3, NS4A, NS4B e NS5).  

 

Figura 3: Estrutura do genoma do Flavivirus. Processamento da poliproteína em proteínas estruturais e não-

estruturais.  

Fonte: Rastogi e col., 2016. 

 

A proteína NS2B é pequena e altamente hidrofóbica com pouca estabilidade, podendo 

apresentar diversas conformações em sua trajetória, com função de formar componentes do 

capsídeo durante a replicação viral. A proteína NS3, ao contrário, é altamente conservada e tem 

baixo nível mutagênico, possuindo a função do processamento da poliproteína e participa da 

replicação do RNA (VASCONCELOS, 2003; ALCÂNTARA, 2020). 

As duas proteínas juntas formam a protease NS2B-NS3 que possui uma fita simples de 

RNA, transcrita por todos os representantes desse gênero viral. É uma das proteínas 



17 
 

responsáveis por atuar na replicação, maturação viral e mecanismos de defesas. A proteína atua 

em todas as clivagens citoplasmáticas incluindo em junções entre NS2A/NS2B, NS2B/NS3, 

NS3/NS4A, NS4B/NS5, se tornando extremamente atrativa para o desenvolvimento de 

candidatos à fármacos que possam inibir a multiplicação do vírus, por isso ela foi selecionada 

como alvo deste estudo (YUAN YAO et al., 2019; PHOO et al., 2016).  

1.3. Metodologias computacionais 

A busca de novos fármacos tem recebido bastante atenção nas pesquisas cientificas atuais. 

Os métodos in silico utilizam ferramentas computacionais com o objetivo de fazer análises 

profundas sobre uma determinada estrutura molecular ou propriedade físico-químicas. Os 

avanços tecnológicos vêm aprimorando softwares específicos, permitindo o aperfeiçoamento 

dos resultados e contribuindo com pesquisas mais rápidas, ganhando cada vez mais importância 

nas pesquisas atuais (FREDDIE e col., 2010; VERLI, 2014). 

Softwares como Visual Molecular Dynamics (VMD) (HUMPHREY, 1996) ou UCSF 

Chimera (PETTERSEN et al., 2004) ganham destaque na facilidade de manuseio com o 

objetivo de visualizar imagens tridimensionais, podendo alterar e conhecer as propriedades 

moleculares, como também observar as interações físicas como pontes de hidrogênio, ligações 

de Van der Waals, pontes de sulfeto, entre outras.  

Um sistema molecular é resolvido de forma mecânica para cada geometria do sistema. 

Quanto maior o sistema biológico, maior será o grau de resolução, podendo ser utilizado 

campos de forças ou funções potenciais determinada através da dinâmica molecular (DM). 

Genericamente, campos de forças são formas de descrever um sistema com muitas partículas, 

mediante a sobreposição de termos simples por meio da interação de duas, três ou quatro 

partículas. As funções potenciais são propostas para descrever as interações moleculares 

harmônicas, determinando ligações/interações entre moléculas, torções, rotações, atrações, 

repulsões eletrostáticas, entre outras (PASCUTTI, 1996). 

Além de programas que auxiliam no desenvolvimento no trabalho, linguagens de 

programação, como Python e linguagem R, auxiliarão na criação de gráficos, imagens, análises 

matemáticas e físicas, além de contribuir com a diminuição do tempo gasto para a obtenção de 

resultados.  

1.4. Modelagem Molecular e Dinâmica Molecular 

Com o desenvolvimento de ferramentas computacionais, ganhou-se notoriedade o uso 

da modelagem molecular por homologia, que se baseia na premissa de que proteínas com 
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estruturas primarias similares a proteínas homologas experimentalmente resolvidas e 

cadastradas no PDB, resulta na similaridade de estruturas e funções, caso a porcentagem de seu 

sequenciamento por homologia seja igual ou maior à 50% (CHOTHIA e col., 1986). 

Após a modelagem molecular (MM), usa-se programas com a função de fazer o 

refinamento da estrutura, tornando as informações de estruturas 3D confiáveis, corrigindo erros 

locais, cadeias laterais ramificadas para trás, amidas invertidas, ligantes desorientados, 'águas' 

identificadas incorretamente e erros no rastreamento da cadeia. A correção dessas estruturas 

evita a ambiguidade de resultados (DAVIS et al., 2007). 

Finalizado a MM, inicia-se as simulações de DM, através de computadores que 

permitem trabalhar com sistemas grandes e complexos, fornecendo dados teóricos com o 

potencial de aceitar ou descartar vários modelos, antes de realizar qualquer experimento em 

laboratório (CENSONI, 2013), contribuindo na qualidade dos resultados confiáveis. 

Os cálculos da DM se baseiam nas equações do Hamiltoniano em termos das posições 

e os momentos das partículas do sistema. A hamiltoniana (H) é transcrita na soma das energias 

cinéticas (T) e potenciais (U) em coordenadas generalizadas (𝐽𝑗:  

𝐻({𝑞𝑖, 𝑝𝑖}) = 𝑇({𝑝𝑖}) + 𝑉({𝑞𝑖}) 

onde 𝑞𝑖  são as posições generalizadas e 𝑝𝑖  são os momentos generalizados, para todos os 

átomos do sistema, sendo: 𝑞𝑖 = 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛 e 𝑝𝑖 = 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛. 

A energia potencial 𝑉({𝑞𝑖}) contém os termos das interações intramoleculares de longo 

e curto alcance. Sua função em um sistema molecular de coordenadas generalizadas com N 

átomos, pode ser descrita utilizando vetores posição da seguinte maneira: 

𝑉({𝒓𝑖}) = 𝑉(𝒓1, 𝒓2, … , 𝒓𝑁)

=  ∑
1

2
 𝐾𝑏𝑛(𝑏𝑛 −

𝑁𝑏

𝑛=1

 𝑏0𝑛)² +  ∑
1

2
 𝐾𝜃𝑛(𝜃 −

𝑁𝜃

𝑛=1

 𝜃0𝑛)²

+ ∑
1

2
 𝐾𝜉𝑛(𝜉𝑛 −

𝑁𝜉

𝑛=1

 𝜉0𝑛)² +  ∑
1

2
 𝐾𝜑𝑛 [1 +  cos(𝑛𝑛𝜑𝑛 −  𝛿𝑛)]

𝑁𝜑

𝑛=1

+ ∑[𝐶12(𝑖, 𝑗)/𝑟𝑖𝑗¹²

𝑁

𝑖<𝑗

  − 𝐶6(𝑖, 𝑗)𝑟𝑖𝑗
6  +  𝑞𝑖𝑞𝑗/4𝜋휀0휀𝑟𝑖𝑗] 
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onde os três primeiros termos correspondentes aos potenciais harmônicos, sendo o primeiro 

relacionado a função potencial aproximada a de Hooke para um sistema de massas unidas por 

molas, em que Kb é a constante de Hooke associada a ligação química específica, b é o 

comprimento da ligação em um instante qualquer e 𝑏𝑜é o parâmetro que define o comprimento 

de equilíbrio da ligação. 

O segundo termo corresponde as oscilações dos ângulos entre as mesmas, descrita 

através de um potencial harmônico, onde 𝜃  é o ângulo entre duas ligações químicas 

consecutivas e 𝐾𝜃 é a constante de Hooke para a restituição do ângulo em equilíbrio 𝜃0 entre 

as duas ligações químicas. 

O terceiro termo é o potencial harmônico para manter a estrutura tridimensional entre 

quatro átomos, ou seja o átomo central (átomo i) ligado a três outros átomos (átomos j, k e l), 

onde ξ é o ângulo entre o plano formado entre os átomos e 𝐾𝜉 é constante de Hooke para a 

restituição dos ângulos em equilíbrio 𝜉0entre os dois planos. 

O quarto termo corresponde ao potencial diedral próprio, ou seja, um termo torcional 

que descreve a simetria rotacional das barreiras e mínimos de energia para a torção com 

liberdade de rotação de cada ligação química, na qual 𝐾𝜑  é a constante da altura da barreira da 

rotação, n é o número de mínimos para a torção de uma ligação química específica, φ é o ângulo 

diedral para uma ligação central e δ é defasagem do ângulo que pode ser um ponto máximo ou 

mínimo.  

O quinto termo corresponde a interação de Van der Waals e Coulomb, compondo o 

potencial das repulsões interatômicas que varia com a decima segunda potência da distância “r” 

que separa os núcleos e os parâmetros 𝐶12(𝑖, 𝑗)e 𝐶6(𝑖, 𝑗)  são constantes de um grupo de átomos 

CH, 𝐶𝐻1e 𝐶𝐻2, importantes para a estabilização conformacional de macromoléculas. 

O somatório correspondente à 𝑁𝑏  representa as ligações químicas, 𝑁𝜃  ângulos entre 

pares de ligações consecutivas e os 𝑁𝜉    ângulos diedrais impróprios, 𝑁𝜑   ângulos diedrais 

próprios respectivamente.  

A energia cinética assume a forma: 

𝑇({𝑝𝑖}) = ∑ 𝑝𝑖
2 2𝑚𝑖⁄

𝑁

𝑖=1

 



20 
 

onde 𝑚𝑖 é a massa do átomo i.   

A partir da hamiltoniana, conseguimos obter a energia total do sistema, governando a 

sua evolução temporal e propriedades dinâmicas. A energia potencial, independe da velocidade 

e do tempo, assim pelas equações do movimento de Hamilton: 

𝑞𝑖˙ = 𝜕 𝐻 𝜕⁄ 𝑝𝑖˙  

𝑝𝑖˙ = −𝜕 𝐻 𝜕⁄ 𝑞𝑖˙  

Transformando-se nas equações do movimento de Newton: 

𝑟�̇� =
𝑝𝑖

𝑚𝑖
= 𝑣𝑖 

𝑝𝑖˙ = 𝑚𝑖𝑟�̈� =
−𝜕𝑉({𝑟𝑖})

𝜕𝑟𝑖
= 𝐹𝑖 

enquanto 𝑟�̇� 𝑒 𝑟�̈� são as velocidades e aceleração, respectivamente, enquanto 𝐹𝑖 corresponde a 

força sobre o átomo i. Podemos concluir então que a DM age de maneira eficiente, obtendo as 

energias e trajetórias para todos os átomos ou para todo o sistema, extraindo diversas 

propriedades (PASCUTTI, 1996).  

O conjunto de configurações e propriedades da DM são mantidas constantes durante as 

simulações, podendo-se fazer o controle da temperatura e pressão do sistema envolvido, 

controlando suas velocidades que são re-escalonadas de forma que, a cada passo de integração 

ocorra um novo ajuste de energia cinética, para manter a temperatura selecionada inicialmente 

(NAMBA e col., 2008). 

Após o refinamento, verifica-se por meio da comparação entre duas proteínas, sendo a 

proteína do vírus e o somatório das proteínas humanas, o grau de similaridade resultando em 

um score que determinará a via de análise no desenvolvimento de um candidato à fármaco. 

 A comparação entre duas estruturas é possível ao medir o Cα root mean square deviation 

(CαRMSD), que é o valor médio para o desvio médio dos átomos do sistema, ou seja, quanto 

maior for este valor, maior será a diferença estrutural na comparação entre as estruturas, 

template modeling score (TM-score) (ZHANG e col., 2004) e global distance test  (GDT) 

(ZEMLA, A. et al., 1999). 
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O parâmetro Cα RMSD é definido por: 

 𝐶𝛼𝑅𝑀𝑆𝐷 = √
1

𝑁
∑ 𝛿𝑖

2𝑁
𝑖=1

   

onde δi é a distância entre os N pares equivalentes dos átomos Cα nas duas estruturas. O 

parâmetro GTD calcula o percentual de pares Cα's equivalentes (não necessariamente contíguos) 

dentro de um determinado limiar, quando duas estruturas estão superpostas. O escore GDT_TS 

(total score) é a média desses percentuais para os limiares de 1, 2, 4 e 8Å, e GDT_HA (high 

accuracy) é a média para os limiares 0.5, 1, 2 e 4Å (ZHANG e col., 2004). 

O parâmetro TM-score é usado para medir a similaridade estrutural entre duas proteínas, 

definido por 

𝑇𝑀 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑀𝑎𝑥 [
1

𝐿𝑇
∑

1

1 + (
𝑑𝑖

𝑑0(𝐿𝑇)
)

𝐿𝑁

𝑖

] 

onde LN é o comprimento da estrutura nativa, LT é o comprimento dos resíduos alinhados a 

estrutura molde (ou nativa), di é a distância entre o i-ésimo par de resíduos alinhados e d0 é um 

fator de escala para normalizar os diferentes ajustes, o qual pode ser aproximado por: 

𝑑0(𝐿𝑇) = 1.24√𝐿𝑇 − 15
3

− 1.8      

 

Por exemplo, para LN variando entre 50 e 300 o valor de d0 pode oscilar entre 2.3 a 6.4Å. 

Os valores de TM-score podem variar de 0 a 1, onde estruturas com mais alto TM-scores são 

mais próximas da nativa. Para modelos com TM-score > 0.75 são considerados bastante 

similares em relação as suas estruturas nativas, e TM-score=1 indica um perfeito ajuste entre as 

estruturas. Para TM-score < 0.5 a similaridade é considerada baixa (ZHANG e col., 2004).  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo é identificar bolsões (regiões) de ligações nas proteínas NS2B-NS3 protease 

dos principais Flavivírus que permitam a ligação de inibidores. No entanto, será comparado o 

sítio ativo com o sítio alostérico encontrado na literatura, observando qual deles não estão 

presentes em estruturas de proteínas humanas já determinadas, contribuindo para a 

minimização da toxicidade de candidatos a fármacos. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Obter os cristais da proteína NS2B-N2S3 protease dos vírus em análise, caso 

não tenha estrutura resolvida e catalogada, desenvolver por modelagem 

molecular e depois submeter a uma dinâmica molecular para análise de 

conformações; 

• Comparar os bolsões de ligações da proteína dos vírus de estudo com todas as 

proteínas humanas cadastradas no PDB; 

• Identificar os pontos de bolsões que possuem maior score de similaridade, 

verificando quais os pontos que podem desenvolver maior toxicidade na busca 

de candidatos à fármacos. 
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3. MÉTODOS 

3.1. Estruturas 3D da NS2B-NS3 protease 

As estruturas cristalográficas já resolvidas das proteínas NS2B-NS3 protease dos vírus: 

DENV-2, DENV-3, VFA e WNV foram obtidas a partir do Protein Data Bank (PDB) 

(BERMAN et al., 2000). Na Tabela 5 são apresentadas as informações das estruturas obtidas 

para cada um dos vírus no PDB ID: 

Tabela 5: Descrição das estruturas resolvidas. 

 

PROTEÍNA NS2B-NS3 PDB ID RESOLUÇÃO (Å) MÉTODO 

Dengue-2 2FOM 1.50 Difração de Raios X 

Dengue-3 3U1I 2.30 Difração de Raios X 

Febre Amarela 6URV 2.90 Difração de Raios X 

Oeste de Nilo 2YOL 3.20 Difração de Raios X 

 

 Para as estruturas cristalográficas com cofatores, todos eles foram retiradas utilizando 

somente as coordenadas da proteína. 

A determinação da cepa do alvo ZIKV (HN16) foi depositada no GenBank (NCBI 

Sequência de Referencia: KY328289.1), sua estrutura NS2B-NS3 protease do ZIKV foi pela 

junção do (47 - 95) da NS2B e (1 – 170) da NS3, sendo os aminoácidos que compõem a protease 

de interesse (YUAN YAO et al., 2019). A sequência foi modelada utilizando o servidor Robetta 

(KIM e col., 2009). Após a predição do modelo inicial, foi feita sua validação utilizando o 

servidor MOLProbity (CHEN et al. 2010), o qual analisa o perfil do Ramachandram da proteína 

tal como permite verificar os contatos não-físicos existentes no modelo (clashscore). 

A partir da estrutura inicial do modelo 3D da proteína do ZIKV, simulações de dinâmica 

molecular foram realizadas para avaliar o comportamento da estrutura em solução, observando 

a sua difusão e o dobramento das cadeias moleculares. Simulações de DM já têm sido realizadas 

por nosso laboratório com o propósito de analisar sua estabilidade em solução e extrair as 

conformações mais representativas associadas à sua flexibilidade estrutural (GONÇALVES et 

al., 2019). 

Na DM utilizamos o programa de domínio público chamado de GROMACS (SPOEL e 

col., 1995) e o campo de força AMBER (ff99SB-ILDN) (SILVA e col., 2012). Na equilibração 

das variáveis termodinâmicas do sistema, o intervalo de tempo das simulações se restringiu a 

150ns de NVT e NPT com a proteína restringida em suas posições. Na fase de variação da 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/001046559500042E#!


24 
 

pressão (NVT), a temperatura foi ajustada pelo termostato em 300 K (26,85oC) e as velocidades 

foram calculadas a partir de equações de Maxwell. Na simulação onde o volume é permitido 

variar (NPT), a pressão manteve-se constante pelo barostato Parrinello-Rahman (HUTTER, J., 

2012; IANNUZZI e col., 2003). 

A Figura 4 apresenta o fluxograma do trabalho, iniciando pela determinação dos 

modelos do vírus e dos bolsões das proteínas estudadas, para determinar os pontos de 

similaridade entre as proteínas. 

 

Figura 4: Fluxograma desenvolvido para a partida deste estudo. 

3.2.  Comparação dos sítios da NS2B-NS3 contra as proteínas humanas 

 Com base nas estruturas de NS2B-NS3 protease determinadas estas foram comparadas 

contra as proteínas humanas com estruturas disponíveis no PDB, selecionando todas que 

possuíam mais de 70% de identidade em suas estruturas, sendo no total 7535 proteínas. Esta 

comparação estrutural permitiu identificar quais bolsões de ligações de NS2B-NS3 protease são 

similares aos de outras proteínas humanas. Isto permitiu ajudar na descrição das vias que podem 

ser afetadas em função da afinidade dos compostos a serem selecionados por estes sítios. É 
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importante salientar que esta análise se torna bastante limitada ao considerar somente as 

proteínas humanas com estruturas resolvidas, uma vez que há milhares de outras proteínas 

humanas. 

 Os bolsões definidos na literatura mostram que o sítio ativo, a região central da proteína 

onde a ligação com o inibidor tem o potencial de impedir a função de replicação da proteína. 

Outra região é entre duas hélices externas da proteína, que chamamos de sítio alostérico, com 

sua localidade também de inibir a proteína (YUAN YAO et al., 2019). Essas regiões foram 

selecionadas nos vírus estudados. Veja na Fig. 5 as duas regiões representadas na proteína da 

DENV-2, sendo em azul a região do sítio ativo e em verde a região do sítio alostérico. 

 

Figura 5: Definição do sítio ativo representado pelo círculo em azul e do sítio alostérico representado pelo círculo 

verde. 

 O programa TM-align (ZHANG e col., 2005) foi usado para alinhar todas as proteínas 

humanas contra a NS2B-NS3 protease. 

 Para a análise dos resultados e criação dos gráficos foi utilizada a linguagem de 

programação Python 3 (ROSSUM e col., 2009), sendo uma fundamental ferramenta para o 

manuseio de grandes quantidades de dados, especialmente utilizando-se o pacote Pandas. 



26 
 

4. RESULTADOS 

4.1. Modelo 3D do ZIKV 

Por meio da modelagem molecular comparativa, foi proposto um modelo inicial para a 

proteína NS2B-NS3 protease do ZIKV. O modelo foi construído com base na estrutura PDB ID: 

2YOL do vírus Oeste de Nilo NS2B-NS3 protease com 63.01% de semelhança. Na Fig. 6 é 

mostrado o modelo desenvolvido, que comparado com a proteína NS2B-NS3 protease da 

DENV-2 apresenta semelhanças referentes a conservação do sítio ativo da NS2B-NS3 protease 

dos Flavivírus estudados.  

 

Figura 6: Sobreposição do Modelo 3D da NS2B-NS3 protease do Vírus da Zika em vermelho e o modelo 3D da 

NS2B-NS3 protease da Dengue-2 (PDB: 2FOM) em azul. 

Os resultados da qualidade da estrutura apresentados pelo servidor MolProbity são 

apresentados abaixo na Figura 7, onde em verde apresenta que os resultados estão dentro 

dos parâmetros recomendados. Podemos verificar que os “Ramachandran outliers”, ou seja, 

aqueles aminoácidos não favoráveis, tiveram resultado zerado, excelente para o padrão. 

Além disso os “Ramachandram favored” apresentaram resultados satisfatórios, com score 

de 97,7% sendo a apuração excelente é a partir de 98%. 
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Figura 7: Summary Statistics (Resumo estatístico) apresentado para o modelo desenvolvido da ZIKV pelo 

programa MolProbity. 

Após a modelagem, simulações de DM foram realizadas para este vírus para análise de 

suas conformações. Foi utilizado 150ns de trajetória da proteína, obtendo um resultado de 

RMSD em torno de 0,2 nm durante todo o período, apresentando uma ótima conservação de 

sua estrutura. Na Figura 8 é mostrado o comportamento da estrutura ao longo do tempo. A 

representação da proteína com o uso das cores ciano e vermelho define melhor a visualização 

da conservação da estrutura. 
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Figura 8: Perfil do RMSD para a proteína NS2B-NS3 protease do ZIKV. Em ciano tem o modelo desenvolvido 

antes da DM e em vermelho a estrutura depois da DM. 

4.2. Comparação dos sítios da NS2B-NS3 contra as proteínas humanas 

4.2.1. DENV-2 

Na análise dos valores de TM-Score entre NS2B-NS3 da proteína da DENV-2 (PDB ID: 

2FOM) e as proteínas humanas foram observados scores ≥ 0.5, ou seja, várias proteínas 

humanas apresentam estruturas com similaridade a NS2B-NS3 DENV-2. Neste caso, há de se 

considerar quais são estas proteínas e avaliar a quais vias elas podem estar relacionadas. Esta 

similaridade de proteína NS2B-NS3 protease do DENV-2 mostrou ter maior TM-score para o 

sítio ativo quando comparado ao sítio alostérico (Figura 9). Isso sugere que pode haver maior 

grau de toxicidade no desenvolvimento de bioativos envolvendo o sítio ativo, se tornando um 

bolsão menos interessante para candidatos a fármacos. 
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Figura 9: TM-Align realizado entre a Dengue-2 (PDB ID: 2FOM) e as proteínas humanas. 

Nota: Sítio ativo: azul (PDB ID: 5TJX_ cadeia A), verde (PDB ID: 3F6U_ cadeia H) e magenta (PDB ID: 6I44_ 

cadeia A). Sítio alostérico: azul (PDB ID: 4HPM_ cadeia A), verde (PDB ID: 4HPM_ cadeia C) e magenta (PDB 

ID: 6MWE_ cadeia B). 

4.2.2. DENV-3 

Os resultados obtidos para a NS2B-NS3 da DENV-3 (PDB ID: 3U1I), não mostraram 

escores elevados, limitando-se a TM-Score ≤ 0.4, considerado neste caso de baixo grau de 

similaridade, sugerindo que durante a busca de candidatos a fármacos, os bolsões terão baixo 

grau de toxicidade.  
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Figura 10: TM-Align realizado entre a DENV-3 (PDB ID: 3U1I) e as proteínas humanas. 

Nota: Sítio ativo: azul (PDB ID: 1FUJ_ cadeia B), verde (PDB ID: 1FUJ_ cadeia A) e magenta (PDB ID: 6I44_ 

cadeia A). Sítio alostérico: azul (PDB ID: 6I44_ cadeia A), verde (PDB ID: 5TJX_ cadeia A) e magenta (PDB ID: 

5EDM_ cadeia A). 

4.2.3. VFA, ZIKV e WNV 

De forma similar, os resultados para a VFA e ZIKV não apresentaram elevados graus de 

similaridade (Figuras 11-13). Houve apenas um sítio alostérico de VFA e WNV possuindo 

TM-score ≥ 0.4 que se destacaram entre os demais. 

 

Figura 11: TM-Align realizado entre a VFA (PDB ID: 6URV) e as proteínas humanas. 
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Nota: Sítio ativo: azul (PDB ID: 1FUJ_ cadeia A), verde (PDB ID: 1FUJ_ cadeia D) e magenta (PDB ID: 1LO6_ 

cadeia A). Sítio alostérico: azul (PDB ID: 6DWX_ cadeia A), verde (PDB ID: 6DWX_ cadeia B) e magenta (PDB 

ID: 6DWX_ cadeia C). 

 

Figura 12: TM-Align realizado entre ZIKV e proteínas humanas. 

Nota: Sítio ativo: azul (PDB ID: 1Z8G_ cadeia A), verde (PDB ID: 20G5_ cadeia A) e magenta (PDB ID: 3F6U_ 

cadeia H). Sítio Alostérico: azul (PDB ID: 1ELV_cadeia A), verde (PDB ID: 4J1Y_cadeia A) e magenta (PDB ID: 

5M3N_cadeia A). 

 

Figura 13: TM-Align realizado entre o WNV (PDB = 2YOL) e as proteínas humanas. 
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 Nota: Sítio ativo: azul (PDB ID: 3G0V_cadeia B), verde (PDB ID: 1FUJ_ cadeia D) e magenta (PDB ID: 1FUJ_ 

cadeia C).  Sítio Alostérico: azul (PDB ID: 3BI7_ cadeia A), verde (PDB ID: 3X01_ cadeia A) e magenta (PDB 

ID: 4LGD_ cadeia A). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, pode-se extrair algumas informações preliminares que podem ser 

importantes sobre as especificidades entre os sítios ativos e os sítios alostéricos das proteínas 

estudadas em comparação as proteínas humanas. Os vírus da VFA, ZIKV, WNV e DENV-3, 

apresentaram índices de TM-score em geral abaixo de 0.4, caracterizando-se desta forma uma 

baixa similaridade com as proteínas humanas, ou seja, podem ser considerados bolsões 

adequados para o desenvolvimento de bioativos com menos efeitos colaterais. O vírus da 

DENV-2, entretanto, teve TM-score > 0.5, possuindo maior similaridade com algumas proteínas 

humanas que devem ser investigadas suas vias de ação. 

O estudo aqui realizado, mesmo que ainda incompleto, permitiu compreender a 

importância do conhecimento das estruturas para o design de novos fármacos, principalmente 

por contribuir na busca de bioativos mais eficazes com menor toxicidade ao organismo.  
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