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RESUMO 

A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada causada por parasitos 

do gênero Schistosoma. No mundo, existem cerca de 240 milhões de pessoas 

infectadas e mais de 700 milhões de pessoas em 78 países sob risco de infecção. 

Biomphalaria glabrata é o principal hospedeiro intermediário de Schistosoma 

mansoni no Brasil. A niclosamida é o moluscicida recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde. No entanto, este moluscicida é tóxico a outras espécies de 

animais aquáticos e plantas, possui difícil solubilização tanto em solventes 

orgânicos quanto em água e, também, possui alto custo. A utilização de métodos 

in silico para triagem virtual de novos compostos racionaliza os custos, diminui o 

tempo e reduz número de animais nas fases iniciais de pesquisas e 

desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi planejar e identificar novos 

compostos moluscicidas potencialmente ativos contra B. glabrata através de 

métodos in silico. Compostos ativos e inativos como moluscicidas contra B. 

glabrata foram selecionados na literatura. Decoys foram gerados para a validação 

dos modelos de similaridade pela forma 3D e modelos de QSAR. Primeiramente, 

os melhores 10.000 compostos das bases de dados Chembridge e ZINC 

"DrugsNow" foram triados com o melhor modelo de similaridade pela forma 3D, 

utilizando a função de score TanimotoCombo. Posteriormente, a atividade dos 

compostos foi predita utilizando os modelos de QSAR gerados. Ao final, a 

solubilidade em água dos compostos com melhor atividade predita foi calculada, 

levando à identificação de 20 compostos potencialmente moluscicidas contra B. 

glabrata. 
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ABSTRACT 

Schistosomiasis is a neglected tropical disease caused by parasites of the genus 

Schistosoma. Worldwide, there are about 240 million people infected and have 

more than 700 million people at risk of infection in 78 countries. Biomphalaria 

glabrata is the main intermediate host of Schistosoma mansoni in Brazil. 

Niclosamide is the molluscicide recommended by the WHO. However, this 

molluscicide is toxic to other species of aquatic animals and plants, has difficult 

solubilization both in organic solvents and in water and also high cost. The 

utilization of in silico methods for virtual screening of new compounds rationalizes 

costs, reduces the time and also the number of animals in the early stages of 

research and development. The work’s purpose was plan and identify new 

molluscicidal compounds potentially active against B. glabrata through in silico 

methods. Known active and inactive molluscicidal compounds against B. glabrata 

were selected from literature. Decoys were generated to validate the shape-based 

models and QSAR models. First, the top 10,000 compounds from Chembridge and 

ZINC "DrugsNow" databases were screened with the best shape-based model, 

selected using TanimotoCombo socre function. Later, the activity of the 

compounds was predicted using consensus QSAR models. Finally, the water 

solubility of the compounds was calculated for the best molluscicidal candidates, 

leading to the identification of 20 potentially active compounds as molluscicides 

against B. glabrata. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 Esquistossomose 

1.1.1. Epidemiologia 

A esquistossomose, também conhecida sob a denominação de barriga 

d’água, bilharziose, ou esquistossomíase é uma doença tropical negligenciada 

(DTN) causada por parasitos trematódeos do gênero Schistosoma (Grimes et al. 

2015). Cinco espécies estão entre as principais causadoras da esquistossomose 

em humanos: S. mansoni na América Latina e África; S. japonicum  na Indonésia, 

China e sudeste da Ásia; S. mekongi no Camboja e Laos; S. intercalatum  em 

algumas partes da África Central e Ocidental e, por fim, S. haematobium  na África 

(CDC 2016b). 

 

Figura 1. Prevalência mundial da esquistossomose em 2012 (adaptado de WHO 2016a). 

 

Esta parasitose é endêmica em países tropicais e subtropicais entre a 

América Latina, África e Ásia (Figura 1). Segundo a Organização Mundial de 
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Saúde (OMS), estima-se que aproximadamente 240 milhões de pessoas estão 

infectadas e mais de 700 milhões vivem em áreas com risco de infecção, em 78 

países (WHO 2016b, 2016c). No Brasil, o cálculo é de que 4 a 6 milhões milhões 

de pessoas estão infectadas, sendo que outras 25 milhões estão em áreas com 

risco de infecção (Lambertucci 2010; Leal et al. 2012). 

A esquistossomose causa cerca de 280.000,00 mortes anualmente na 

África, o que representa apenas cerca de 0,1% dos infectados (Barsoum 2013; 

CDC 2016a). Contudo, considerando endemicidade, impacto na saúde pública e 

na economia, ela figura como uma das principais doenças tropicais 

negligenciadas no mundo (Steinmann et al. 2006; Elbaz & Esmat 2013; CDC 

2016a). 

A distribuição da esquistossomose no Brasil é mais intensa numa faixa de 

terras contínuas ao longo de quase toda a costa litorânea. Abrange desde a região 

Nordeste, a partir do Rio Grande do Norte em direção ao Sul, incluídas as zonas 

quentes e úmidas dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia, onde se interioriza alcançando Minas Gerais, no Sudeste (Figura 2). Ao 

todo, são 19 Unidades Federadas com transmissão da doença (MS 2014). 

 

Figura 2. Prevalência da esquistossomose no Brasil entre os anos de 2005 e 2009 (adaptado de 

Scholte et al. 2014).  
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1.1.2. Ciclo biológico do parasito 

Os parasitos do gênero Schistosoma apresentam dimorfismo sexual e 

possuem um complexo ciclo de vida heteroxênico (Figura 3). A reprodução é 

sexuada no hospedeiro definitivo (humano) e a assexuada no hospedeiro 

intermediário (moluscos) (Lewis & Tucker 2014). 

 

Figura 3. Ciclo biológico das principais espécies de Schistosoma (adaptado de Ross et al. 2002). 

 

Os parasitos machos possuem um sulco em seu corpo denominado canal 

ginecóforo, que alberga a fêmea na fase adulta e é importante fisicamente para a 

cópula (Gryseels et al. 2006). Os adultos vivem cerca de 5 anos, mas existem 
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relatos de adultos que viveram 30 anos ou mais. Quando emparelhados, copulam 

nas veias mesentéricas (S. mansoni e S. japonicum) ou no plexo venoso da bexiga 

(S. haematobium) dos humanos (Inobaya et al. 2014). As fêmeas produzem ovos 

de forma continuada, que são colocados um a um nestes locais, podendo chegar 

ao total de 300 ovos embrionados por dia. Uma enzima produzida pelo miracídio 

em desenvolvimento se difunde através dos poros dos ovos e, juntamente com a 

pressão exercida pela postura continuada e pelo espinho dos ovos, facilitam a 

passagem através das veias mesentéricas ou do plexo venoso da bexiga e, 

posteriormente, das paredes do intestino ou bexiga. Desta maneira, alcançam o 

lúmen intestinal ou da bexiga e são eliminados junto com as fezes ou urina 

(Sturrock 2001b; Inobaya et al. 2014; Lewis & Tucker 2014; CDC 2015). 

Os ovos permanecem viáveis por cerca de 7 dias e cada um contém uma 

larva ciliada chamada de miracídio que, em contato com água doce e juntamente 

com estímulos luminosos e de temperatura, movimentam-se intensamente até a 

ruptura transversal da casca do ovo, o que permite a eclosão do miracídio. Estas 

larvas nadam livremente com o auxílio dos cílios e vivem cerca 6 a 12 horas, de 

acordo com sua reserva de glicogênio (Barbosa 1995; Gryseels et al. 2006; 

Coelho et al. 2008; Inobaya et al. 2014; Lewis & Tucker 2014). 

No ambiente aquático, os miracídios apresentam um quimiotropismo por 

substâncias denominadas miraxonais liberadas pelos hospedeiros intermediários, 

que são aminoácidos, ácidos graxos, cálcio, magnésio, amônia, peptina, seratina 

entre outras (Brasio et al. 1985; Zanotti-Magalhães et al. 1991; Magalhães et al. 

1997). Os hospedeiros intermediários são os moluscos aquáticos Bulinus spp. (S 

haematobium), Ocomelania spp. (S. japonicum) e Biomphalaria spp. (S. mansoni) 

(Figura 4), sendo os últimos os únicos presentes no Brasil (Coelho et al. 2008). 

Ao encontrá-los, os miracídios iniciam o processo de penetração, que possui 

várias fases e dura cerca de 10 a 15 minutos. Após a penetração através dos 

tecidos moles dos moluscos, perdem diversas estruturas até transformarem-se 

em um saco cuticular contendo células germinativas. As células germinativas 

iniciam um processo de multiplicação e transformam-se em esporocistos 

primários que, por poliembrionia, dividem-se e formam esporocistos secundários. 

Estes, migram através dos tecidos dos moluscos até as glândulas digestivas, que 

são nutritivas. Neste local, sofrem intensas modificações originando as cercárias, 
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após cerca de 4 a 6 semanas da penetração. Um único miracídio pode originar 

aproximadamente 300 mil cercárias, que são liberadas todos os dias durante 

meses, principalmente nas horas mais quentes dos dias (Gryseels et al. 2006; 

Coelho et al. 2008; Inobaya et al. 2014; Lewis and Tucker 2014). 

 

Figura 4. Moluscos hospedeiros intermediários das principais espécies de Schistosoma. (A) 

Bulinus spp., (B) Biomphalaria spp. e (C) Ocomelania spp. (adaptado de Toledo & Fried 2014). 

 

As cercárias liberadas na água constituem a forma infectante para o 

homem e podem viver até 72 horas. Possuem um corpo cilíndrico e alongado com 

uma cauda que apresenta uma extremidade bifurcada, essencial para o 

deslocamento no ambiente aquático. A liberação das cercárias ocorre em 

resposta à estímulos como temperatura e luminosidade. Alguns ácidos graxos 

como o ácido linoleico e aminoácidos como arginina funcionam como 

quimioatraentes e estimulantes para a penetração das cercárias. Ao encontrar um 

hospedeiro definitivo, inicia-se um processo ativo de penetração, auxiliado por 

suas ventosas, por enzimas proteolíticas presentes em suas glândulas 

acetabulares e movimentos de expansão e contração do corpo. A penetração 

acontece principalmente em regiões irregulares da pele como pelos, sulcos ou 

rugas e dura cerca de 15 minutos. Durante o processo de penetração, perdem a 

cauda e a cercária se transforma em esquistossômulo, que migra pelo tecido 

subcutâneo e penetra em um vaso sanguíneo, por onde chega até o pulmão e 

coração. Do coração, os esquistossômulos chegam até os vasos intra-hepáticos, 

onde completam seu desenvolvimento e transformam-se em vermes adultos 

(machos e fêmeas), que migram para o local de cópula e depósito dos ovos, 

aproximadamente 5 a 7 semanas após a penetração das cercárias, reiniciando, 
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assim, o ciclo (McKerrow & Salter 2002; Ingram et al. 2003; Gryseels et al. 2006; 

Lenzi et al. 2008; Santana & Gomes 2011; Lewis & Tucker 2014). 

1.1.3. Hospedeiros intermediários de S. Mansoni 

Os moluscos hospedeiros intermediários obrigatórios de S. mansoni são 

pertencentes da família Planorbidae. O gênero de interesse médico é o 

Biomphalaria, no qual foram descritas 37 espécies nas Américas e na África 

(Carvalho et al. 2008c). 

No Brasil, existem onze espécies e uma subespécie pertencentes ao 

gênero Biomphalaria, das quais somente três delas mostraram-se como 

hospedeiras naturais de S. mansoni. Outras três espécies são consideradas 

hospedeiras potenciais por infectarem-se em condições experimentais, enquanto 

as demais são consideradas, até o presente momento, não hospedeiras (Quadro 

1) (Caldeira et al. 2009; Guimarães et al. 2009; Teodoro et al. 2010). Na África, B. 

pfeifferi é a principal espécie transmissora de S. mansoni, embora todas as doze 

espécies presentes sejam suscetíveis à infecção (Brown 1994; Morgan et al. 

2001). 

 

Quadro 1. Quadro sinóptico das espécies e da subespécie de Biomphalaria descritas no Brasil, 

divididas em hospedeiras naturais, hospedeiras potenciais e as não hospedeiras de S. mansoni.  

 

Hospedeiros naturais 

B. glabrata  

B. tenagophila  

B. straminea  

 

Hospedeiros potenciais 

B. peregrina  

B. amazonica  

B. cousini  

 

 

Não hospedeiros 

 

B. schrammi  

B. intermedia  

B. oligoza  

B. occidentalis  

B. kuhniana  

B. tenagophila guaibensis  

 

As bionfalárias habitam uma grande variedade de ambientes dulcícolas, 

artificiais ou temporários, tanto lóticos (desde rios a pequenas valas), quanto 
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lênticos (de lagos a pequenas poças). Apesar da variedade de hábitats, são 

encontradas mais facilmente nas margens de coleções hídricas de pequeno porte 

e lênticas (MS 2008; Tuan 2009). Por outro lado, os focos de transmissão da 

esquistossomose propriamente ditos, apresentam características semelhantes, 

sendo caracterizados por localizarem-se no peridomicílio de comunidades 

urbanas ou rurais, com baixo índice de desenvolvimento urbano e com 

inexistência de água encanada ou saneamento (King 2010). 

Das espécies hospedeiras naturais, a B. glabrata é a principal espécie na 

epidemiologia da doença, por apresentar maior susceptibilidade ao S. mansoni, 

maior produção de cercárias e ampla distribuição geográfica (Souza et al. 1997; 

Knight et al. 2000; Scholte et al. 2012). Foi relatada sua existência em 16 estados 

brasileiros e no Distrito Federal, totalizando 806 municípios (Figura 5A). Neste 

contexto, a distribuição de B. glabrata é extremamente relacionada à ocorrência 

de esquistossomose no Brasil (Scholte et al. 2012). 

B. straminea é a espécie com maior distribuição geográfica, por ser mais 

adaptada às condições climáticas e ecológicas variadas do Brasil. Entretanto, é 

menos suscetível que B. glabrata ao S. mansoni. Foi notificada em 1325 

municípios, em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal (Figura 5B) (Carvalho 

et al. 2008a). 

A importância epidemiológica de B. tenagophila encontra-se nos estados 

das regiões Sul e Sudeste. Já teve notificação em 562 municípios de 10 estados 

brasileiros, além do Distrito Federal (Figura 5C) (MS 2014). 

O conhecimento da distribuição das espécies de Biomphalaria hospedeiras 

naturais de S. mansoni pode servir como uma importante ferramenta para o 

planejamento e seleção das intervenções de controle da esquistossomose, 

direcionando ações e economizando recursos (Stensgaard et al. 2013). 
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Figura 5. Distribuição espacial por municípios de B. glabrata (A), B. straminea (B) e B. tenagophila 

(C) no território brasileiro (adaptado de Carvalho et al. 2008b; Scholte et al. 2012).  

1.1.4. Patologia 

A esquistossomose apresenta-se de forma aguda ou crônica no ser 

humano. A forma aguda corresponde com a invasão e migração do parasito 

dentro do corpo e em uma grande quantidade de casos é assintomática, 

sobretudo em regiões endêmicas, com maior incidência em pessoas que nunca 

foram infectadas com Schistosoma spp., como viajantes (Pearce & MacDonald 

2002; King 2009; Barsoum 2013; Barsoum et al. 2013). No início, podem ocorrer 

erupções cutâneas com eritema, edema e prurido ocasionado pela penetração 

das cercárias na pele ou mucosas, que é denominado dermatite cercariana. No 

decorrer de 4 a 8 semanas após a infecção, pode manifestar-se a forma aguda 



9 

 

toxêmica, chamada de febre Katayama. Clinicamente, esta forma é caracterizada 

por febre, anorexia, náusea, vômitos, diarreia, perda de peso, fraqueza, tosse não 

produtiva, cefaleia, artralgia, mialgia, dor abdominal e algum grau de 

hepatoesplenomegalia. Em infecções por S. haematobium, também pode ocorrer 

hematúria, disúria e aumento da frequência miccional (Pordeus et al. 2008; 

Lambertucci 2010; Freitas et al. 2011; Barsoum 2013; Barsoum et al. 2013; Colley 

et al. 2014). 

Após o período da fase aguda da esquistossomose, a infecção pode evoluir 

para a forma crônica. O parasitismo por si só não causa grandes complicações, 

sendo os ovos os causadores da morbidade da forma crônica. Aqueles que não 

alcançam o ambiente externo ficam retidos, primeiramente, nas paredes do 

intestino grosso ou da bexiga urinária (S. haematobium) (Barsoum et al. 2013). 

Os ovos retidos parede intestinal induzem inflamação, hiperplasia, ulceração, 

formação de microabscesso e polipose, ocasionando dor hipogástrica e na fossa 

ilíaca esquerda, estenose do cólon, presença de sangue nas fezes, bem como 

alternância entre diarreia e constipação (Gray et al. 2011). Nas infecções por S. 

haematobium, os ovos retidos na bexiga urinária desencadeiam um processo 

granulomatoso na camada muscular das paredes da bexiga e ureteres, que leva 

à hematúria e disúria, podendo causar mais tardiamente, proteinúria, calcificação 

da bexiga, obstrução dos ureteres, infecções bacterianas secundárias, além de 

cólica renal e falência renal (Gray et al. 2011; Barsoum 2013). 

Por outro lado, a circulação portal leva os ovos de Schistosoma spp. para 

o fígado e diversas outras regiões do corpo. Assim, pode ocorrer a forma crônica 

hepatoesplênica, por inflamação granulomatosa em torno dos ovos retidos no 

fígado. Esta condição também pode induzir inflamação pré-sinusoidal e fibrose 

periportal, que pode evoluir para longas estrias fibróticas, dificultando a passagem 

de sangue. Desta forma, ocorre hipertensão portal e, por fim varizes, hemorragia 

varicosa e esplenomegalia. A forma hepatoesplênica é considerada importante 

pela sua gravidade, embora o paciente possa sofrer regressão após o tratamento 

curativo da esquistossomose (Ross et al. 2002; Gray et al. 2011; Gryseels 2012; 

Barsoum et al. 2013; Inobaya et al. 2014). 
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1.1.5. Controle e prevenção 

O controle da esquistossomose ao longo da história se baseou em dois 

pilares principais: (i) medidas visando o parasito no hospedeiro definitivo 

(humano) e (ii) medidas visando o hospedeiro intermediário (moluscos) para 

impedir a morbidade e reduzir a transmissão, respectivamente (WHO 2013). 

Obedecendo estes pilares, as estratégias empregadas sempre variaram de 

acordo com os recursos técnicos disponíveis e de acordo com as necessidades e 

condições orçamentárias de cada país (Aagaard-Hansen & Bruun 2008). 

Os primeiros programas de controle da esquistossomose foram 

implementados no Egito em 1913, seguido pelo Japão em 1918 e se baseavam 

no controle dos hospedeiros intermediários de Schistosoma spp. (Sandbach 1975; 

Jordan & Rosenfield 1983; Jordan 2000). No Egito, em 1920, foi iniciado o primeiro 

tratamento em massa de pessoas utilizando o tártaro emético intravenoso e, após 

isso, foi desenvolvido um programa nacional que utilizava quimioterapia ou 

controle dos moluscos para o controle da esquistossomose (WHO 2013). O 

conceito de utilização de métodos sanitários e de educação para controle da 

esquistossomose foram introduzidos em meados da década de 1930, também no 

Egito (Sandbach 1975; Aagaard-Hansen & Bruun 2008). 

A OMS, desde a sua criação em 1948, preocupa-se com o controle da 

esquistossomose no mundo. Foi criado, então, um comitê de especialistas para 

lidar somente com a esquistossomose, que passou a publicar documentos e 

diretrizes para dar suporte e guiar as medidas de avaliação e controle da doença 

(Aagaard-Hansen & Bruun 2008; WHO 2013). 

Em 1953, o comitê de especialistas recomendou a realização de estudos 

nas áreas de taxonomia, morfologia, suscetibilidade, ecologia e fisiologia dos 

moluscos, como também sobre a evolução clínica da doença e condicionantes 

demográficos e socioeconômicos associados à transmissão da esquistossomose 

(WHO 1953). 

Na década de 1960, o comitê de especialistas determinou que o foco dos 

programas de controle fosse na redução da transmissão através do uso de 

moluscicidas, devido ao fato de que os fármacos disponíveis não ofereciam bons 

resultados. Já em 1973, concluíram que o controle dos hospedeiros intermediários 

juntamente com o tratamento dos doentes era mais eficaz do que o controle dos 
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hospedeiros intermediários de forma isolada (WHO 1965a, 1965b, 1967, 1973; 

Barbosa et al. 2008) . 

Em 1979, o lançamento de um novo fármaco para o tratamento da 

esquistossomose, o praziquantel (PZQ), revolucionou os programas de controle 

da doença (Alsaqabi 2014). Ele possui alta eficácia em uma única dose, poucos 

efeitos colaterais, custo acessível e pode ser usado individualmente ou em larga 

escala (Wu & Huang 2013). O controle da esquistossomose passou a ser 

integrado, utilizando medidas como quimioterapia, prevenção através de 

saneamento básico e educação em saúde. O hospedeiro humano passou a ser o 

foco principal e os moluscos hospedeiros intermediários tinham papel secundário 

nos programas de controle (Barbosa et al. 2008). 

Atualmente, o controle da esquistossomose é feito de acordo com as 

recomendações feitas em um manual publicado pela OMS em 2006. A medida 

principal é o tratamento em massa de grupos de risco com PZQ (Tabela 1), que é 

o único medicamento recomendado pela mesma instituição para esta finalidade 

(WHO 2006). 

 

Tabela 2. Estratégia de tratamento preventivo recomendada para controle da esquistossomose 

(adaptado de (WHO 2006). 

Categoria Prevalência entre crianças 
em idade escolar 

Ação a ser tomada 

Comunidade 
de alto risco 

≥50% através de métodos 
parasitológicos 
(esquistossomose intestinal ou 
urinária) 
ou 

≥30% por questionário para 
hematúria visível 
(esquistossomose urinária) 

Tratar todas as 
crianças em 
idade escolar 
uma vez por 
ano 

Tratar os adultos 
considerados 
estar sob risco de 
infecção 

Comunidade 
de risco 

moderado 

≥10% e <50% através de 
métodos parasitológicos 
(esquistossomose intestinal ou 
urinária) 
ou 

<30% por questionário para 
hematúria visível 
(esquistossomose urinária) 

Tratar todas as 
crianças em 
idade escolar 
uma vez a cada 
dois anos 

Tratar os adultos 
considerados 
estar sob risco de 
infecção 

Comunidade 
de baixo 

risco 

<10% através de métodos 
parasitológicos 
(esquistossomose intestinal ou 
urinária) 

Tratar todas as 
crianças em 
idade escolar 
duas vezes 
durante o 
ensino primário 

Praziquantel deve 
estar disponível 
para casos 
suspeitos nas 
unidades de 
tratamento  



12 

 

 Utilização de moluscicidas no controle da esquistossomose 

Entre as décadas de 1960 e 1970, o controle dos hospedeiros 

intermediários de Schistosoma spp. foi uma das principais medidas utilizadas nos 

programas de controle da esquistossomose, em diversas áreas endêmicas no 

mundo (Figura 6) (King & Bertsch 2015). O controle era feito através alterações 

no hábitat, controle biológico ou por uso de agentes químicos, chamados 

moluscicidas. Este enfoque aconteceu pelo fato dos medicamentos disponíveis 

naquela época possuírem além de eficiência limitada, a necessidade de 

tratamento ambulatorial ou hospitalar, por apresentarem efeitos colaterais muito 

intensos e graves (Teles & Carvalho 2008). 

 

Figura 6. Países que utilizaram o controle de hospedeiros intermediários de Schistosoma spp. 

para o controle da esquistossomose. Os destaques em verde escuro indicam as áreas onde foi 
feito o controle dos hospedeiros intermediários de Schistosoma spp. A parte destacada com um 
aumento mostra os países da bacia do Caribe (adaptado de King & Bertsch 2015). 

 

Apesar da utilização de moluscicidas especificamente em programas de 

controle da esquistossomose nas décadas supracitadas, o controle dos moluscos 

hospedeiros intermediários, de forma isolada, com cal teve início no Japão em 

1918 (Jordan & Rosenfield 1983). Em 1920, o sulfato de cobre teve suas 

propriedades moluscicidas descobertas sendo utilizado no Egito e, no ano de 

1940, a cianamida cálcica começou a ser utilizada. Então, moluscicidas mais 

efetivos começaram a surgir, como o pentaclorofenato de sódio, que foi utilizado 
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a partir de 1946. Mas em 1959, a niclosamida tornou-se o moluscicida de primeira 

escolha. (Jordan & Rosenfield 1983; Tanaka & Tsuji 1997; Inobaya et al. 2014). 

O trifenmorph teve uso limitado como moluscicida no início da década de 

1960. Em 1966, estudos demonstraram quer a N-tritilmorfolina tinha propriedade 

moluscicida. O yurimin foi utilizado entre 1968 e 1976, então o phebrol passou a 

ser utilizado em 1977 (Duncan 1981; Jordan & Rosenfield 1983; Tanaka & Tsuji 

1997; Inobaya et al. 2014). Já os moluscicidas de origem vegetal foram testados 

pela primeira vez na década de 1930, através do plantio de Balanites aegyptiaca 

nas margens dos rios com focos de transmissão, no Sudão. A partir disso, vários 

de compostos de origem natural também foram testados como moluscicidas, 

sendo vários já identificados no Brasil, como as naftoquinonas, que estão 

presentes em plantas da família Bignoniaceae (dos Santos et al. 2000; 

Cantanhede et al. 2010). 

Atualmente, a niclosamida é o único moluscicida recomendado pela OMS, 

por ser altamente ativa tanto para os moluscos adultos, como para os ovos em 

concentrações inferiores a 1 ppm e ser relativamente segura durante seu 

manuseio. Entretanto, possui desvantagens como a toxicidade a outros animais 

aquáticos e plantas, é difícil de solubilizar tanto em solventes orgânicos quanto 

em água e, ainda, possui alto custo (Yuan et al. 2005; Dai et al. 2014; King & 

Bertsch 2015). 

O atual programa de controle recomendado pela OMS através do 

tratamento em massa de grupos de risco, não provou-se como sendo eficaz na 

eliminação da transmissão da esquistossomose (Sturrock 2001a; King & Bertsch 

2015). Para tal, é necessário o ataque ao ciclo do parasito em várias frontes: ( i) 

pelo tratamento dos portadores de parasitos adultos, que além de trazer benefício 

aos pacientes diminui a contaminação do meio ambiente com ovos; (ii) através da 

implementação de saneamento básico, que impede a infecção dos moluscos; ( iii) 

fornecimento de água encanada, que diminui o contato de humanos com 

ambientes contaminados com cercárias e; ( iv) utilizando o controle dos moluscos, 

que diminui a contaminação dos ambientes aquáticos com cercárias (Fenwick 

1987). 

O controle dos moluscos com moluscicidas constitui uma parte importante 

dentre as medidas de controle da esquistossomose. Possui como vantagens um 
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efeito rápido na interrupção da transmissão em áreas altamente endêmicas, o 

envolvimento da comunidade não é essencial, os equipamentos para aplicação 

são simples e não necessitam de esquemas operacionais especializados (mas a 

supervisão sempre que possível deve ser feita), possui um razoável custo-

benefício, pode ser usado concomitantemente com outros métodos de controle e, 

a seleção dos focos para aplicação é fácil e pode ser feita pela própria 

comunidade (Souza 1995; Yuan et al. 2005; King & Bertsch 2015).  

 Triagem virtual 

A triagem virtual (do inglês virtual screening, VS) é uma triagem de alta 

escala por meio de métodos computacionais ( in silico) utilizada em fases inicias 

de pesquisa e desenvolvimento, com intuito de identificar compostos em uma 

base de dados com potencialidade de interação com um determinado alvo 

biológico (Horvath 1997; Schneider 2010; Macarron et al. 2011). As bases de 

dados para VS são disponíveis tanto em domínios públicos como privados, sendo 

que algumas delas contêm catálogos com mais de 10 milhões de compostos, que 

podem ser obtidos comercialmente (Badrinarayan & Sastry 2011; Lavecchia and 

Giovanni 2013). 

O objetivo da VS é reduzir os custos do processo, reduzir o número de 

animais utilizados nos testes e, também, diminuir o tempo gasto ao racionalizar  

os estudos através do direcionamento a compostos mais promissores (Polgar and 

Keseru 2011; Braga et al. 2014). 

De acordo com o nível de informação inicial, a VS pode seguir dois 

caminhos: (i) quando a estrutura tridimensional (3D) do alvo molecular é 

conhecida, pode-se utilizar de técnicas de triagem baseada na estrutura do alvo 

molecular (do inglês, structure-based virtual screening, SBVS); (ii) quando a 

estrutura 3D do alvo molecular não estiver disponível, pode-se utilizar técnicas de 

triagem baseada na estrutura de ligantes (do inglês, ligand-based virtual 

screening, LBVS) (Ma et al. 2012). 

Dentre as técnicas de SBVS, destaca-se o docking molecular, que consiste 

no acoplamento de compostos em sítios de ligação de proteínas-alvo, 
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determinando os modos de ligação mais prováveis e estimando a afinidade de 

ligação (Yuriev et al. 2015). 

Por outro lado, o LBVS necessita de compostos com atividade biológica 

conhecida para construção de modelos capazes de predizer a atividade de novos 

compostos quimicamente similares (Badrinarayan & Sastry 2011; Lavecchia & 

Giovanni 2013). Alguns métodos utilizados em LBVS podem ser os estudos de 

QSAR (do inglês, Quantitative Structure-Activity Relationship), modelos 

farmacofóricos e triagem por similaridade da forma 3D (Jalaie & 

Shanmugasundaram 2006; Braga et al. 2014). 

1.2.1. Triagem virtual por similaridade da forma 3D  

A análise de similaridade química possui um conjunto de técnicas 

extensivamente utilizadas em VS. Uma delas é a triagem por similaridade da 

forma 3D, que tem como objetivo identificar os compostos em uma base de dados 

mais similares a um composto de referência ativo conhecido (query) (Koes & 

Camacho 2014). 

A triagem por similaridade da forma 3D se baseia na tese de que a 

complementaridade estérica entre um ligante e o receptor é um dos principais 

fatores que determinam o modo de ligação no sítio ativo. Isto forma a base da 

hipótese de que dois compostos com formato 3D semelhantes apresentam alta 

probabilidade de possuírem atividades biológicas também semelhantes (Nicholls 

et al. 2010; Kumar & Zhang 2015). 

Dentre os métodos que utilizam a similaridade pela forma 3D para triagem 

virtual, o programa ROCS (do inglês, Rapid Overlay of Chemical Structures) é um 

dos mais utilizados pela indústria farmacêutica e considerado como método 

padrão (Hawkins et al. 2007; Kirchmair et al. 2009). O programa ROCS realiza 

sobreposições de confôrmeros dos compostos candidatos a uma query. As 

sobreposições são realizadas de forma rápida, com base na representação dos 

átomos como funções gaussianas. O programa maximiza a sobreposição rígida 

destas funções gaussianas e, assim, maximiza também o volume partilhado entre 

a query e os confôrmeros dos compostos presentes nas bases de dados (Figura 

7) (Grant et al. 1996; Hawkins et al. 2007; Nicholls et al. 2010).  
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Figura 7. Ilustração da definição fundamental de uma forma semelhante, derivado do alinhamento 

que consegue uma sobreposição ótima dos compostos (adaptado de Nicholls et al. 2010).  

 

A função de score básica implementada no programa ROCS foi a 

“ShapeTanimoto” que é uma medida quantitativa da sobreposição da forma 3D de 

dois compostos (Sastry et al. 2011; Kumar et al. 2014). Contudo, para que se 

obtenha compostos com atividade para um determinado alvo, é necessário 

considerar também algumas funcionalidades químicas cruciais para o processo 

ligação (Kirchmair et al. 2009). Desta maneira, foi implementado a função de score 

“ColorTanimoto” que quantifica a sobreposição do arranjo espacial das 

características químicas, incluindo seis tipos: doadores de ligação de hidrogênio, 

aceptores de ligação de hidrogênio, regiões hidrofóbicas, ânions, cátions e anéis 

(Hawkins et al. 2007, 2010; Chen et al. 2015). Ao final, a combinação destas 

funções de score resultou em uma terceira, a “TanimotoCombo” que proporcionou 

um considerável aumento da performance durante a triagem virtual (Hawkins et 

al. 2007, 2010; Kirchmair et al. 2009). 

1.2.2. VS baseada em QSAR  

No decorrer das últimas décadas, ocorreu um rápido desenvolvimento na 

capacidade de coletar, analisar e armazenar todos os tipos de informações 

químicas e biológicas. Como resultado, conjuntos de dados que possuem 

milhares de compostos testados em vários ensaios biológicos estão disponíveis 

na literatura científica e em bases de dados, como PubChem e ChEMBL para a 

utilização pela comunidade científica (Xie 2010; Van Noorden 2012).  
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Com a disponibilidade de informações, é possível utilizar uma série de 

compostos e tentar formar uma relação entre os efeitos biológicos (isto é, a 

atividade) e a estrutura química de cada um dos compostos e, em seguida, 

promover uma relação quantitativa estrutura-atividade ou QSAR (Cronin 2010). 

Desta maneira, pode-se realizar a construção e validação de modelos 

computacionais capazes de predizer a atividade de compostos que não foram 

utilizados na construção dos modelos (Dudek et al. 2006; Tropsha 2010). 

As informações obtidas com os estudos de QSAR podem ser aplicadas, 

por exemplo, na VS de novos compostos com atividade/propriedade desejada, na 

otimização da atividade/propriedade e na identificação de compostos 

propriedades indesejadas (ex. tóxicos) entre outras aplicações (Cherkasov et al. 

2014).  

 Princípios de QSAR 

A abordagem de QSAR pode ser descrita como um método estatístico de 

análise de dados para desenvolver modelos matemáticos com capacidade de 

predizer corretamente a atividade/propriedade de compostos, tomando como 

base a sua estrutura química. Para isto, é necessário a disponibilidade de dois 

tipos de informação: (i) um conjunto de compostos com atividade/propriedade 

biológica definida e (ii) descritores moleculares calculados para estes compostos 

(Figura 8). Essa relação é obtida pela aplicação de métodos estatísticos que, 

genericamente, pode ser definida como Pi = k’ (D1, D2, ..., Dn), na qual Pi é a 

atividade/propriedade biológica do composto, D1, D2, ..., Dn representam as 

propriedades estruturais (descritores moleculares ou fingerprints) calculadas (ou, 

em determinados casos, medidas experimentais) e k’ é um peso definido pelo 

algoritmo computacional atribuído aos descritores para se calcular as 

propriedades dos compostos (Cronin 2010; Tropsha 2010). 
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Figura 8. Representação do processo de construção de um modelo de QSAR (adaptado de 

Tropsha 2010). 

 Descritores moleculares 

Um descritor molecular é definido como o resultado final de um 

procedimento lógico e matemático, que transforma informação química codificada 

em representações simbólicas de compostos em um número útil ou, ainda, é o 

resultado da realização de um experimento padronizado. Os descritores são os 

valores numéricos utilizados para a correlação da estrutura química com várias 

atividades/propriedades biológicas (Consonni and Todeschini 2010; Roy et al. 

2015). 

Atualmente, estão disponíveis uma grande variedade de descritores 

moleculares, que refletem diferentes níveis de representação estrutural de 

compostos. Os descritores podem ser classificados em relação à sua 

“dimensionalidade” como unidimensionais (1D) com base em propriedades físico-

químicas e da fórmula molecular (ex. refratividade molar, log P e massa 

molecular); bidimensionais (2D), que descrevem propriedades passíveis de serem 

representadas a partir de uma representação 2D (ex. número de átomos, número 

de ligações e índices de conectividade); e tridimensionais (3D), que dependem da 

conformação das moléculas (ex. área de superfície acessível ao solvente e 
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volume molecular) (Xue & Bajorath 2000; Consonni & Todeschini 2010; Roy et al. 

2015). 

Existe outra classificação dos descritores moleculares desenvolvida 

baseando-se na natureza desses descritores, como pode ser visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação de descritores moleculares segundo sua natureza (Consonni & Todeschini 

2010; Cronin 2010; Roy et al. 2015). 

Descritores Definição 

Constitucionais 
Derivados da composição atômica do composto (ex. peso 

molecular, número átomos e ligações)  

Topológicos 
Relacionados com a representação 2D do composto (ex. índice 

de Randὶc) 

Geométricos 
Derivados das coordenadas 3D do composto (ex. volume 

molecular, área de superfície polar) 

Eletrostáticos 
Derivados da substituição de cargas parciais (ex. índice de 

polaridade) 

Quanto-mecânicos 
Derivados das funções de onda dos elétrons (ex. energia dos 

orbitais moleculares) 

 

Para a geração de modelos de QSAR, os descritores e os dados de 

atividade/propriedade biológica são armazenados em uma matriz de dados 

(Tabela 3), na qual os dados de atividade/propriedade biológica são depositados 

na coluna Y e os descritores na coluna X. A partir da utilização destes dados, 

vários tipos de relações podem ser obtidas e os modelos podem ser gerados de 

forma categórica (ex. ativos ou inativos, tóxico ou não tóxico) ou com uma relação 

quantitativa, na qual a propriedade estudada (Y) é representada por uma função 

de um ou mais descritores (X) (Cronin 2010). 

 

Tabela 3. Representação genérica de uma matriz de dados para um estudo de QSAR. 

Identificador 

químico 
Atividade Descritor 1 Descritor 2 Descritor 3 ... Descritor N 

Composto 1 Y1 X11 X12 X13 ... X1N 

Composto 2 Y2 X21 X22 X23 ... X2N 

Composto 3 Y3 X31 X32 X33 ... X3N 

... ... ... ... ... ... ... 

Composto N YN XN XN XN ... XNN 
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 Métodos de aprendizado de máquina 

Com os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, é possível gerar e 

armazenar uma grande quantidade de dados. Porém, estes dados só apresentam 

valor quando são analisados e transformados em alguma informação útil , como 

por exemplo, fazer predições (Alpaydin 2010; Witten et al. 2011).  

Acredita-se que exista um processo que explica os dados gerados, visto 

que eles não são gerados randomicamente. Como exemplo, temos o processo de 

compras realizados pelas pessoas, que compram sorvete no verão e chá no 

inverno, demonstrando que existe um padrão nestes dados. Este é o nicho de 

utilização do aprendizado de máquina, que é um ramo da inteligência artificial que 

estuda a aplicação de métodos capazes de extrair padrões a partir de amostras 

de dados, ou seja, baseia-se na construção de sistemas que podem aprender com 

dados (Melville et al. 2009; Alpaydin 2010; Witten et al. 2011).  

O aprendizado é construído em três estágios: ( i) representação dos dados; 

(ii) otimização da hipótese e (iii) generalização. Durante a construção de um 

modelo de QSAR o mesmo processo é utilizado, pois os dados também são 

representados como demonstrado na Tabela 3. Em seguida, uma hipótese 

(equação) é gerada visando estabelecer uma relação dos descritores com a 

atividade/propriedade biológica e essa relação é otimizada. Por exemplo: ao supor 

que a atividade biológica Y investigada é descrita linearmente em função de um 

único descritor molecular x, esta hipótese poderia, então, ser estabelecida pela 

Equação 1 (Welling 2011). 

 

                                           𝑌(𝑥) = 𝑎 + 𝑏𝑥                                                      (1)             

           

Algoritmos computacionais são utilizados na tentativa de encontrar valores 

para a e b, minimizando-os de forma que se ajustem e sejam capazes de 

descrever os dados de entrada (conjunto treinamento). Ao final, a capacidade de 

generalização da hipótese gerada é, então, testada. Esta capacidade de 

generalização diz respeito à habilidade da hipótese em predizer corretamente a 
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atividade/propriedade biológica de compostos que não foram utilizados para a 

construção do modelo (conjunto teste) (Welling 2011; Gertrudes et al. 2012). 

 Boas práticas de desenvolvimento e validação 

Nos últimos anos, várias diretrizes e recomendações que descrevem as 

boas práticas de desenvolvimento e validação de modelos de QSAR foram 

publicadas (Dearden et al. 2009; Tropsha 2010; Cherkasov et al. 2014). Contudo, 

a principal delas é a publicada em 2007 pela OECD (sigla em inglês para 

Organization for Economy, Co-operation and Development) que apresenta os 

princípios que o processo de construção e validação de modelos de QSAR devem 

seguir, sendo ele cinco: (i) ter atividade/propriedade biológica definida; (ii) utilizar 

algoritmos claros; (iii) ter domínio de aplicabilidade (DA) definido; ( iv) apresentar 

robustez e preditividade apropriados; e (v) realizar a interpretação mecanística 

dos modelos, que consiste em estabelecer relações entre os descritores e a 

atividade/propriedade biológica, com intuito de obter uma melhor compreensão do 

mecanismo de ação de uma estrutura química ou aprofundar o conhecimento 

biológico sobre a propriedade em estudo (OECD 2014). 

Os princípios publicados pela OECD têm sido utilizados extensivamente 

para vários modelos de QSAR gerados com a finalidade de garantir qualidade e 

a devida validação. Em consideração a esses princípios, alguns pontos devem ter 

uma melhor atenção como, por exemplo, o preparo do conjunto de dados e a 

definição do domínio de aplicabilidade, que serão discutidos a seguir (Tropsha 

2010) (Cherkasov et al. 2014).  

 

1.2.2.4.1 Preparo do conjunto de dados  

 

Um dos problemas na construção de modelos de QSAR centra-se no fato 

de que aqueles pesquisadores que publicam e armazenam os dados de ensaios 

biológicos em bases de dados não os mesmos que desenvolvem os modelos. 

Desta maneira, os dados precisam ser cuidadosamente preparados para se evitar 

uma cascata de erros que irão interferir na preditividade dos modelos. Neste 

contexto, para compostos organometálicos e inorgânicos, não é possível o cálculo 

de descritores moleculares por alguns softwares. Assim, manter estes compostos 
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no conjunto de dados levaria a uma interferência negativa no desenvolvimento 

dos modelos, visto que não será possível fazer uma correlação completa entre os 

compostos e a atividade/propriedade biológica (Fourches et al. 2010). 

Outro exemplo seve para quimiotipos específicos, como anéis aromáticos, 

grupos nitro e formas tautoméricas, que precisam ter suas representações 

padronizadas, ao passo que misturas e sais devem ser removidos. Procedimento 

este que é importante para evitar que sejam calculados descritores moleculares 

diferentes para o mesmo composto, ou seja, duplicatas necessitam ser 

identificadas e removidas. Também é requerida uma inspeção manual ao final do 

processo, para se garantir que todas as estruturas estejam corretamente 

representadas (Fourches et al. 2010). 

 

1.2.2.4.2 Validação e definição do domínio de aplicabilidade  

 

A validação da utilidade de um modelo de QSAR depende diretamente de 

sua capacidade em predizer (generalizar), com elevada taxa de acerto, a atividade 

biológica de compostos que não foram utilizados na geração dos modelos. Essa 

capacidade é denominada preditividade e pode ser avaliada de por dois métodos 

principais:  validação interna e validação externa. Contudo, a validação externa 

tem sido mais utilizada atualmente, por utilizar um conjunto teste que não foi 

usado na construção dos modelos (Chirico & Gramatica 2011; Golbraikh et al. 

2014).  

Em teoria, os modelos de QSAR podem ser utilizados para predizer a 

atividade biológica de qualquer composto. Entretanto, se a estrutura do composto 

que se deseja predizer a atividade for muito diferente daquelas usadas no 

conjunto de treinamento, a capacidade de predição pode ser reduzida. Desta 

maneira, deve ser utilizado o domínio de aplicabilidade, ou limite de similaridade, 

que consiste no espaço químico que pode ser coberto pelo modelo (Weaver & 

Gleeson 2008; Tropsha 2010). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 A esquistossomose figura como um problema de saúde mundial por 

apresentar altas taxas de infecção e reinfecção, além de ser uma doença crônica 

e altamente debilitante. Desta maneira, dificulta o desenvolvimento, crescimento 

e aprendizado das crianças e reduz o poder de trabalho dos adultos, gerando 

graves consequências na economia dos países endêmicos (King 2010; Barsoum 

2013). 

O atual programa de controle da esquistossomose com foco no tratamento 

preventivo de grupos de risco e o tratamento dos doentes com base em um único 

medicamento, o praziquantel, não é eficaz no controle da transmissão da doença 

(King & Bertsch 2015). Em 2013, apenas 12,7% da população mundial que 

necessitava de tratamento preventivo o recebeu, o que dificulta o controle da 

esquistossomose através do programa de controle atual (WHO 2015). Soma-se a 

isto, o fato de que espécies de Schistosoma já apresentaram resistência 

comprovada em condições laboratoriais ao praziquantel (Song et al. 2012)Wang 

et al. 2012). 

Foi demonstrado que a integração de medidas de controle tais como 

quimioterapia preventiva, educação em saúde, o fornecimento de água potável e 

saneamento básico e o controle dos moluscos hospedeiros intermediários é a 

melhor forma de controle da esquistossomose (Xu et al. 2013; Lee et al. 2015). 

Entretanto, algumas dessas medidas como o controle químico dos moluscos não 

possuem os recursos ideais para serem usados em alta escala. Pois a 

niclosamida, que é o moluscicida recomendado pela OMS, apresenta toxicidade 

a outras espécies de animais aquáticos e plantas, possui difícil solubilização tanto 

em solventes orgânicos quanto em água e, também, alto custo (Yuan et al. 2005; 

Dai et al. 2014; King & Bertsch 2015). 

Neste sentido, faz-se necessária a busca e identificação de novos 

compostos moluscicidas para B. glabrata, que é o hospedeiro intermediário de S. 

mansoni mais importante (KNIGHT et al., 2000). Além disso, a utilização de 

métodos in silico para a seleção de compostos mais promissores em bases de 

dados comerciais diminui os custos, o tempo e o número de animais nas fases 

iniciais de pesquisas e desenvolvimento (Jorgensen 2004). 
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3 OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo Geral 

Face ao exposto, o objetivo geral deste trabalho foi planejar e identificar 

novos compostos moluscicidas potencialmente ativos contra B. glabrata, através 

de métodos in silico. 

3.2.  Objetivos específicos 

 Compilar, integrar e preparar o maior conjunto de dados publicamente 

disponível de compostos moluscicidas testados em B. glabrata; 

 Desenvolver e validar modelos de similaridade pela forma 3D de 

compostos ativos como moluscicidas; 

 Desenvolver e validar modelos de QSAR para predição da atividade 

moluscicida de compostos contra B. glabrata através da combinação de 

vários descritores moleculares e métodos de aprendizado de máquina;  

 Utilizar os modelos de similaridade pela forma 3D e de QSAR para realizar 

uma triagem virtual, visando identificar novos compostos potencialmente 

moluscicidas contra B. glabrata. 
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4 MÉTODOS 

4.1   Conjunto de dados 

4.1.1 Conjunto de dados de compostos moluscicidas ativos contra B. 

glabrata 

Um conjunto de dados de compostos ativos como moluscicidas contra B. 

glabrata foi coletado manualmente da literatura a partir de sete artigos científicos 

(dos Santos et al. 2000; Lima et al. 2002a, 2002b; Barbosa et al. 2005; Silva et al. 

2005; Camara et al. 2008; Ribeiro et al. 2009). Foram selecionados artigos 

científicos que possuíam compostos com estrutura química 2D conhecida e 

bioensaios com B. glabrata para definição de seus valores de atividade.  

As estruturas químicas 2D dos compostos ativos foram desenhadas 

utilizando o programa MarvinSketch (v.15.6.15, ChemAxon, Budapest, Hungary, 

http://www.chemaxon.com) e salvas no formato simplified molecular-input line-

entry system (SMILES). Após isto, os SMILES e os valores de CL50 (concentração 

do composto capaz de matar 50% dos moluscos durante os testes) foram reunidos 

em um arquivo no formato CSV (do inglês, Comma-separated values). 

Os compostos obtidos foram utilizados na construção e validação das 

metodologias para a triagem virtual de novos potenciais moluscicidas contra B. 

glabrata. Como os dados são de fontes diferentes, aqueles reportados em mais 

de uma publicação (estruturas duplicadas), foram removidos do conjunto de 

dados. 

4.1.2 Conjunto de dados de decoys 

Um conjunto de dados de compostos supostamente inativos contra um alvo 

(decoys) foi gerado utilizando a base de dados ZINC “All Purchasable”, com mais 

de 20 milhões de compostos (22.724.825,00 compostos). O algoritmo de seleção 

de decoys foi desenvolvido e implementado em um protocolo para a plataforma 

KNIME (https//www.knime.org) chamado KSAR VS toolkits - decoys, desenvolvido 

http://zinc.docking.org/subsets/all-purchasable
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pelo grupo de pesquisa LabMol – Laboratório de Planejamento de Fármacos e 

Modelagem Molecular – situado na Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal de Goiás. Foi utilizado o fingerprint MACCS (do inglês, Molecular ACCess 

System) e mais cinco propriedades físico-químicas para calcular e avaliar a 

similaridade entre cada composto ativo do conjunto de dados de compostos ativos 

como moluscicidas contra B. glabrata e seu potencial decoy. Para cada composto 

ativo, o algoritmo selecionou 36 decoys da base de dados ZINC “All Purchasable”.  

Os compostos foram considerados decoys quando possuíam as seguintes 

características: 

 Similaridade aos compostos ativos de acordo com cinco propriedades 

físico-químicas: massa molecular, número de ligações rotacionáveis, 

número total de doadores de ligação de hidrogênio, número total de 

aceptores de ligação de hidrogênio e coeficiente de partição óleo-água 

(log P). Os decoys são compostos com propriedades físico-químicas 

similares aos compostos ativos, prevenindo a tendenciosidade e 

garantindo que o enriquecimento não seja apenas devido as 

propriedades físico-químicas. Portanto, para ser considerado um decoy, 

as seguintes propriedades devem ser seguidas: (i) massa molecular com 

diferença de até ± 25 Da em relação ao composto ativo; (ii) ±1 ligações 

rotacionáveis, ± 1 HBDs, ± 2 de HBAs; (iii) log P ± 1,0 em relação ao 

composto ativo. 

 O coeficiente de Tanimoto entre um decoy e seu respectivo composto 

ativo não pode ser maior do que 0,75. Portanto, os decoys são 

estruturalmente diferentes dos compostos ativos. 

 O coeficiente de Tanimoto entre os decoys selecionados não pode ser 

superior a 0,9. Desta maneira, a probabilidade de existir estruturas 

análogas entre os decoys é reduzida e diminui a tendenciosidade. 

4.1.3 Preparo e padronização do conjunto de dados 

Cada conjunto de dados foi preparado de forma independente. A 

metodologia que foi empregada para o preparo e padronização de conjunto de 

http://zinc.docking.org/subsets/all-purchasable
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dados é conhecida como trust but verify (confie, porém verifique) (Fourches et al. 

2010). 

Utilizando um protocolo desenvolvido para a plataforma KNIME, foi 

possível analisar os dados obtidos manualmente e armazenar os dados em um 

arquivo único no formato SDF (do inglês Structure Data Format).  

Os dados armazenados em um arquivo SDF foram submetidos ao 

processo de preparo e padronização das estruturas utilizando-se outro protocolo 

na plataforma KNIME desenvolvido no LabMol, chamado KSAR – Curation (Figura 

9). Este protocolo importou as estruturas químicas e suas anotações. Após isto, 

as estruturas químicas foram padronizadas externamente através do programa 

Standardizer (v.15.6.15, ChemAxon, Budapest, Hungary, 

http://www.chemaxon.com). Durante esta etapa, foram realizados vários 

procedimentos de manipulação nas estruturas químicas de forma automatizada, 

que são importantes para padronizar a representação da estrutura química dos 

compostos, caso contrário resultaria em falha na busca de duplicatas. No final do 

processo, uma nova inspeção manual foi feita no ambiente da plataforma KNIME 

para garantir a correta representação de cada estrutura do conjunto de dados. 

 

Figura 9. Protocolo desenvolvido no LabMol implementado na plataforma KNIME chamado KSAR 

– Curation utilizado para preparar e padronizar os conjuntos de dados. 
 

A presença das duplicatas, ou seja, a existência do mesmo composto 

reportado mais de uma vez dentro do mesmo conjunto de dados, pode levar à 

construção de modelos para a triagem virtual com poder preditivo sobrestimado. 
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As duplicatas foram removidas utilizando o módulo Remoção de duplicatas do 

protocolo KSAR – Curation. 

4.2  Modelos de similaridade pela forma 3D de compostos ativos para 

triagem virtual 

Os modelos baseados na forma 3D e volume dos compostos mais ativos 

do conjunto de dados foram desenvolvidos no programa ROCS v.3.2.0 (OpenEye 

Scientific Software, Santa Fe, NM, USA). Variou-se os compostos ativos como 

molde (template), para avaliar as diferenças entre o reconhecimento dos 

diferentes modelos com o conjunto de dados de validação.  

Foi utilizada a função de score “TanimotoCombo” (TCOMBO) (Equação 4) 

que descreve o somatório de representação dos átomos em funções gaussianas 

esféricas com contribuições da estrutura (ShapeTanimoto (ST), Equação 2) e das 

características farmacofóricas pela Cor (ColorTanimoto (CT), Equação 3). 

 

                                     𝑆𝑇 =
𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐴+ 𝑉𝐵𝐵 − 𝑉𝐴𝐵
                                                (2)         

 

No qual:  

𝑉𝐴𝐵: sobreposição dos volumes esféricos dos confôrmeros A e B; 

𝑉𝐴𝐴: sobreposição dos volumes esféricos dos confôrmeros A e A; 

𝑉𝐵𝐵: sobreposição dos volumes esféricos dos confôrmeros BB. 

 

                                        𝐶𝑇 =
∑𝑓𝑉𝐴𝐵

𝑓

∑𝑓𝑉𝐴𝐴
𝑓

+ ∑𝑓𝑉𝐵𝐵
𝑓

− ∑𝑓𝑉𝐴𝐵
𝑓                                             (3)         

 

No qual: 

𝑉𝐴𝐵
𝑓

: sobreposição dos volumes esféricos da característica de cor f dos 

confôrmeros A e B; 

𝑉𝐴𝐴
𝑓

: sobreposição dos volumes esféricos da característica de cor f dos 

confôrmeros A e A; 
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𝑉𝐵𝐵
𝑓

: sobreposição dos volumes esféricos da característica de cor f dos 

confôrmeros B e B. 

 

                                            𝑇𝐶𝑂𝑀𝐵𝑂 = 𝑆𝑇 + 𝐶𝑇                                                 (4) 

 

Os passos principais para a construção e validação dos modelos por 

similaridade da forma 3D de compostos ativos no programa ROCS foram: (1) 

sobreposição pela similaridade da forma 3D dos compostos ativos para os 

confôrmeros do conjunto de dados de validação; (2-3) Geração de uma lista 

ordenada pela função de score TCOMBO; (4) Utilização de um protocolo 

desenvolvido no LabMol para a plataforma KNIME chamado KSAR VS toolkits – 

metrics para avaliar os parâmetros de validação; (5) Geração de uma tabela para 

a avaliação da qualidade de predição dos modelos para VS. 

4.2.1 Validação dos modelos por similaridade da forma 3D  

Como mencionado anteriormente o protocolo KSAR VS toolkits – metrics 

foi utilizado para avaliar os parâmetros de validação dos modelos e, assim, 

justificar sua aplicação como como filtros moleculares em bases de dados, 

buscando compostos com a forma e características farmacofóricas semelhantes 

aos modelos. Diante disso, os parâmetros descritos a seguir foram utilizados para 

validar e avaliar a preditividade dos modelos por similaridade da forma 3D gerados 

neste trabalho. 

4.2.1.1 Sensibilidade e especificidade 

A sensibilidade (Se) (Equação 5) é capaz de medir a capacidade do modelo 

em identificar corretamente os compostos ativos em uma base de dados. Já a 

especificidade (Sp) (Equação 6), mede a capacidade do modelo em rejeitar 

compostos inativos de uma base de dados. 

 

                          𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
                                                   (5) 
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Em que: 

VP: Número de verdadeiros positivos; 

FN: Número de falsos negativos. 

 

                         𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝐹𝑃
                                                 (6) 

 

Em que: 

VN: Número de verdadeiros negativos; 

FP: Número de falsos positivos. 

 

4.2.1.2 Fator de enriquecimento – EF (Enrichment Factor) 

O fator de enriquecimento (Equação 7) é capaz de medir o quão melhor um 

modelo é ao ordenar compostos, quando é comparado com uma lista ordenada 

de forma aleatória. 

 

                     𝐸𝐹𝑥% =  
𝐻𝑖𝑡𝑠𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑥% /𝑁𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑥%

𝐻𝑖𝑡𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                  (7) 

 

Em que: 

𝐻𝑖𝑡𝑠𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑥% : Hits do percentual selecionado do conjunto de dados; 

𝐻𝑖𝑡𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Número total de compostos presente no percentual                                                               

selecionado do conjunto de dados; 

𝐻𝑖𝑡𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Número de Hits considerando todo o conjunto de dados. 

 

4.2.1.3 Curva ROC e área sob a curva ROC 

Os modelos também foram analisados utilizando a curva ROC (do inglês, 

receiver operating characteristics), através da plotagem da taxa dos verdadeiros 

positivos e de falso positivos classificados da lista de hits. A curva ROC ilustra o 

quão bem o modelo classifica os compostos ativos (Figura 10). 
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Figura 10. Curva ROC ilustrando a performance de um modelo hipotético (linha verde). Um 
modelo ideal, com sensibilidade e especificidade iguais a 1, formaria uma linha reta para cima 
continuando em direção ao canto superior direito (linha vermelha). A linha diagonal preta ilustra 
um modelo com classificação aleatória de compostos positivos e inativos (Vuorinen & Schuster 
2015). 

 

Uma vez obtida a curva ROC, a área sob a curva ROC (AUC) (equação 8) 

pode ser calculada. A AUC fornece uma medida objetiva de desempenho dos 

modelos, que independe do número de casos positivos e negativos no conjunto 

de validação (Braga & Andrade 2013). Representa a probabilidade de que um 

composto inativo escolhido aleatoriamente terá uma menor probabilidade 

estimada de pertencer à classe de ativos do que um composto ativo escolhido 

aleatoriamente (Jin Huang & Ling 2005).  

 

             𝐴𝑈𝐶 =  ∑ [(𝑆𝑒𝑖+1𝑖 )(𝑆𝑝𝑖+1 − 𝑆𝑝𝑖)]                         (8) 

 

Em que:                                                  

Se: Sensibilidade; 

Sp: Especificidade          



32 

 

4.2.1.4  Discriminação aprimorada de Boltzmann da curva ROC 

A discriminação aprimorada de Boltzmann da curva ROC (BEDROC, do 

inglês Boltzmann-enhanced discrimination of ROC) é uma métrica que tem 

enfoque a quantidade de compostos ativos encontrados e ordenados antes dos 

compostos inativos, quando comparado à um método de organização aleatório. 

BEDROC é calculada através da Equação 9. 

 

𝐵𝐸𝐷𝑅𝑂𝐶 = 𝑅𝐼𝐸 𝑥 
𝑅𝛼 sinh (𝛼 2)⁄

cosh(
𝛼

2
)−cosh (

𝛼

2
− 𝛼𝑅𝑎)

+  
1

1− 𝑒
𝛼(1−𝑅𝑎 )  

 ≈
𝑅𝐼𝐸

𝛼
+

1

1− 𝑒𝛼
                                              

se  𝛼𝑅𝑎≪1 𝑒 𝛼≠0                                                                                  (9) 

4.2.1.5 Taxa de classificação correta 

A taxa de classificação correta (CCR, do inglês correct classification rate) 

é utilizada para conjuntos de dados desbalanceados, (ex. quando ao conjunto de 

dados de inativos é maior do que o de ativos). Esta métrica faz uma média 

aritmética dos valores obtidos no cálculo dos parâmetros Especificidade e 

Sensibilidade (Golbraikh et al. 2014). A Equação 10 descreve a CCR. 

 

                  𝐶𝐶𝑅 =
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒+𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

2
                                   (10)   

4.3  Geração dos modelos de QSAR para triagem virtual  

Para a geração, validação e aplicação dos modelos de QSAR foi utilizado 

o protocolo KSAR v.1.6 (http://labmol.farmacia.ufg.br/ksar) desenvolvido no grupo 

de pesquisa LabMol (http://labmol.farmacia.ufg.br), o qual integra o pacote qsaR 

1.6 e qsarm para R e o Python dentro da plataforma KNIME. 

Os modelos de QSAR foram gerados seguindo três grandes passos: ( i) 

preparo do conjunto de dados, (ii) construção dos modelos e (iii) validação/seleção 

dos modelos. Foi empregado neste trabalho o método de validação cruzada 

externa de 5-fold (Figura 11). O conjunto de dados total com compostos com 
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atividade determinada experimentalmente e os decoys foram divididos 

aleatoriamente em cinco subgrupos de tamanhos iguais.  

 

Figura 11. Fluxograma para o desenvolvimento de modelos de QSAR (adaptado de Tropsha 

2010). 

 

Então, um desses subgrupos (20% de todos os compostos) é definido 

como conjunto de validação externa e os quatro conjuntos restantes formam o 

conjunto de modelagem (80% de todo o conjunto de dados). Esse procedimento 

foi repetido cinco vezes, o que permitiu que cada um dos cinco subconjuntos fosse 

usado, ao menos uma vez, como conjunto de validação externa. É importante 

ressaltar que o conjunto de validação externa nunca é usado na construção e/ou 

seleção dos modelos. Cada conjunto de modelagem foi dividido em vários 

conjuntos treinamento e teste, sendo que os modelos gerados por cada conjunto 

treinamento foram aplicados aos conjuntos teste com o intuito de se avaliar a 

preditividade. 

De maneira geral, os modelos de QSAR foram construídos através da 

combinação de quatro tipos de descritores moleculares, dois tipos de algoritmos 

de aprendizado de máquina e um algoritmo de regressão, como descrito nas 

próximas seções e demonstrado na Figura 12. 



34 

 

 

Figura 12. Esquema geral da construção dos modelos de QSAR, demonstrando a combinação de 

três algoritmos de aprendizado de máquina e quatro tipos de descritores moleculares. SVM: 
Support Vector Machine; PLS: Partial Least Squares. DA: domínio de aplicabilidade. MACCS: 
Molecular Access System. 

4.3.1 Cálculo de descritores moleculares 

Foram calculados neste trabalho quatro tipos de descritores moleculares 

fingerprints, utilizando o software RDKit (http://www.rdkit.org/) implementado na 

plataforma KNIME. Os descritores fingerprints combinam a presença ou ausência 

de diferentes subestruturas de um composto em um descritor molecular (Faulon 

& Bender 2010). Os descritores utilizados serão descritos a seguir. 

4.3.1.1   Descritores MACCS 

Os descritores MACCS são constituídos por uma coleção de 166 

subestruturas predefinidas associadas a um padrão chamado SMARTS (Durant 

et al. 2002). Foram planejados inicialmente para pesquisas de subestruturas e, 

posteriormente, passaram a ser utilizados em estudos de avaliação comparativa 

(Consonni & Todeschini 2010). 
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4.3.1.2 Descritores Morgan 

Estes descritores são gerados a partir da aplicação do algoritmo de 

Morgan. Através de um processo iterativo que assinala números identificadores 

para cada átomo na molécula, usando uma regra que determina a numeração de 

átomos com informação invariante em um primeiro momento e, em seguida, usa 

novos identificadores para os processos iterativos. Este processo é repetido até 

que cada átomo possua um identificador único (Morgan 1965; Rogers & Hahn 

2010). 

4.3.1.3 Descritores FeatMorgan 

Os descritores FeatMorgan consistem em fragmentos circulares baseadas 

no algoritmo Morgan (FCFP-like). Fazem a combinação do algoritmo Morgan com 

características farmacofóricas, que são impressões digitais topológicas circulares 

onde cada bit inicial representa um farmacóforo. Um número de interações é 

realizado para combinar os farmacóforos identificados inicialmente com os 

farmacóforos dos vizinhos, até que se atinja um diâmetro especificado (Morgan 

1965). 

4.3.1.4 Descritores Avalon 

Os descritores Avalon utilizam um gerador de fingerprints que enumera 

certos caminhos e classes de características da molécula. As posições dos bits 

dos fingerprints são obtidas através de um algoritmo de função Hash que utiliza a 

descrição da característica da molécula (Gedeck et al. 2006). 

4.3.2 Algoritmos de aprendizado de máquina e de regressão 

4.3.2.1 Support Vector Machine – SVM 

O SVM trata-se de um algoritmo baseado na teoria de aprendizado 

estatístico supervisionado e é uma técnica de aprendizado de máquina utilizada 

para reconhecimento de padrões. Ele utiliza um conjunto de dados de treinamento 

e, então, consegue classificar os dados em duas classes distintas, traçando um 
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hiperplano de acordo com suas características, fazendo com que a separação 

entre os exemplos seja máxima (Almeida et al. 2012).  

O SVM necessita da função de kernel para a construção de um espaço de 

descritores n-dimensional. Várias funções de kernel são utilizadas, como funções 

lineares, radiais, polinomial e sigmóides (Cortes & Vapnik 1995; Mishra et al. 

2010). Neste trabalho foi empregada uma função radial. 

4.3.2.2 Randon Forest – RF 

O Randon Forest é um algoritmo composto por um conjunto de árvores de 

decisão. A predição final é obtida através da agregação do resultado de cada 

árvore de decisão. As árvores de decisão são geradas através da construção de 

um conjunto de treinamento a partir de 80% dos compostos do conjunto de dados.  

Então, a melhor divisão dos descritores é feita através do algoritmo de 

classificação e regressão de árvores (CART, do inglês classification and 

regression trees). As árvores são geradas até a máxima extensão possível, sendo 

os valores preditos originados da média de todas as predições feitas por cada 

árvore de decisão (Breiman 2001; Neves et al. 2016). 

4.3.2.3 Partial Least Squares – PLS 

O PLS é um método de regressão com objetivo de predizer um conjunto de 

variáveis dependentes a partir de um conjunto de variáveis independentes. Desta 

maneira, ele modela o relacionamento entre duas matrizes, X e Y. Onde Y é a 

atividade biológica (variável dependente) e X são os descritores moleculares que 

codificam a estrutura química de compostos (Wold et al. 2001; Salkind & 

Rasmussen 2007). 

4.3.3 Validação dos modelos de QSAR 

4.3.3.1 Raiz quadrada do erro médio da predição 

Uma vez que um conjunto teste externo foi construído, pode-se avaliar a 

capacidade preditiva externa de um modelo através da comparação dos valores 
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observados e as predições do modelo (cálculo da atividade de compostos que 

não foram usados no desenvolvimento dos modelos).  Esta avaliação pode ser 

feita através da raiz quadrada média do erro na predição (RMSEp, do inglês root 

mean square error in predition) (Equação 11)  (Consonni et al. 2010; Roy & Mitra 

2011). 

 

                          𝑅𝑀𝑆𝐸𝑝 =  √
∑ (�̂�𝑖−𝑦𝑖)2𝑛𝐸𝑋𝑇

𝑖=1

𝑛𝐸𝑋𝑇
                                      (11) 

4.3.3.2     Erro médio absoluto 

O erro médio absoluto (MAE, do inglês mean absolute error) é uma métrica 

de avaliação baseada no erro, que avalia a preditividade externa de modelos de 

QSAR. O MAE mede o quão próximo dos valores reais estão das predições 

através da Equação 12 (Chai & Draxler 2014; Roy et al. 2016). 

 

                                     𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑦𝑖 − �̂�𝑖|

𝑛𝐸𝑋𝑇
𝑖=1

𝑛𝐸𝑋𝑇
                                             (12) 

4.3.3.2 Coeficiente de validação externa Q2
F1 

Uma validação externa adicional é feita através dos compostos do conjunto 

teste utilizando a Equação 13. Com esta equação é possível estimar o poder de 

predição dos modelos de QSAR construídos (Schüürmann et al. 2008; Roy & Mitra 

2011; Gramatica & Sangion 2016). 

  

                     𝑄𝐹1
2 = 1 −

∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛𝐸𝑋𝑇
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖− �̅�𝑇𝑅)2𝑛𝐸𝑋𝑇
𝑖=1

= 1 −  
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆𝐸𝑋𝑇(�̅�𝑇𝑅)
                  (13) 
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4.3.3.3 Inclinação k e k’  da reta de regressão 

As métricas k e k’ fazem parte da recomendação de Golbraikh & Tropsha 

(2002) para a validação externa de modelos de QSAR e são calculados através 

das Equações 14 e 15. Quando as repostas experimentais são plotadas no eixo 

Y, as repostas preditas plotadas no eixo X e a melhor reta de regressão é 

desenhada de modo a interceptar o ponto zero, a inclinação da reta de regressão 

é denominada como k. A métrica k’ pode ser obtida de modo semelhante, apenas 

permutando os eixos (Roy et al. 2012). 

 

                                        𝑘 =
∑ 𝑦𝑖�̃�𝑖

∑ �̃�𝑖
2                                                     (14) 

 

                                        𝑘′ =
∑ 𝑦𝑖�̃�𝑖

∑ 𝑦𝑖
2                                                    (15) 

4.4 Triagem virtual 

Foram utilizadas as bases de dados Chembridge com mais de 1 milhão de 

compostos e ZINC "DrugsNow" com mais de 10 milhões de compostos. 

Inicialmente, foi realizado o preparo, a padronização das estruturas e a remoção 

das duplicatas utilizando o protocolo KSAR – Curation. Posteriormente, o melhor 

modelo, desenvolvido e validado, baseado na forma 3D e volume de um dos 

compostos mais ativos do conjunto de dados foi utilizado através do programa 

ROCS v.3.2.0 (OpenEye Scientific Software, Santa Fe, NM, USA), aplicando seus 

parâmetros default, para filtrar compostos de cada base de dados, classificados 

de acordo com a função de score TanimotoCombo.  

Como um segundo filtro, foram utilizados os modelos de QSAR 

desenvolvidos e validados em consenso, utilizando o protocolo KSAR v.1.6. Desta 

maneira, foi realizada a predição da atividade dos compostos das bases de dados 

como suporte para a seleção de compostos. Para auxiliar a seleção da lista final 

de compostos para posterior aquisição e avaliação, foi calculada a solubilidade 

em água (Log S) dos compostos obtidos com a triagem virtual no programa 
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OSIRIS DataWarrior v. 4.2.2. A Figura 13 apresenta um esquema geral da triagem 

virtual realizada. 

 

Figura 13. Fluxograma da triagem virtual realizada neste trabalho. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Conjunto de dados 

Durante a busca de dados na literatura, foram selecionados 67 compostos 

para compor o conjunto de dados, dentre os quais 51 eram ativos e 16 inativos 

determinados experimentalmente em B. glabrata. 

Para compor o conjunto de dados de compostos supostamente inativos, 

foram selecionados 1.836 decoys na base de dados ZINC “All Purchasable”. Os 

16 compostos inativos selecionados durante a busca na literatura foram somados 

aos decoys totalizando 1.852 compostos. 

Para justificar a utilização de modelos in silico na busca de novos 

compostos moluscicidas, é necessário que se avalie a robustez destes modelos. 

Em outras palavras, é preciso avaliar as suas taxas de acerto na identificação de 

compostos que sejam ativos e, também, a rejeição correta dos compostos 

Inativos. Para isto foram usados os decoys, que funcionam como uma armadilha 

para os modelos (Jain & Nicholls 2008; Wallach & Lilien 2011). 

5.2  Modelos de similaridade pela forma 3D 

 Foram gerados seis modelos de similaridade pela forma 3D baseados nos 

compostos mais ativos do conjunto de dados. A Tabela 4 apresenta os resultados 

da validação dos modelos respectivos para top 1%, top 5% e top 10% compostos 

do conjunto de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zinc.docking.org/subsets/all-purchasable
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Tabela 4. Resultados estatísticos da validação dos modelos de similaridade pela forma 3D para 

top 1%, top 5% e top 10% compostos do conjunto de dados. 
Modelo AUC EF BEDROC CCR Se Sp Top % 

a 0,86 22,19 0,64 0,63 0,62 0,64 
 
 

1% 
 
 

b 0,85 29,63 0,76 0,69 0,68 0,7 
c 0,94 29,59 0,79 0,76 0,68 0,84 
d 0,91 0,31 0,66 0,74 0,82 0,65 
e 0,85 29,63 0,76 0,69 0,68 0,7 
f 0,98 37 0,92 0,87 0,8 0,94 

a 0,86 10,37 0,53 0,68 0,71 0,66 

5% 

b 0,85 9,63 0,53 0,7 0,71 0,7 
c 0,94 11,09 0,6 0,79 0,73 0,85 
d 0,91 0,76 0,54 0,76 0,82 0,71 
e 0,85 9,63 0,53 0,7 0,71 0,7 
f 0,98 14,81 0,8 0,9 0,85 0,94 

a 0,86 5,56 0,55 0,72 0,73 0,7 

10% 

b 0,85 4,81 0,52 0,72 0,71 0,72 
c 0,94 7,78 0,66 0,83 0,8 0,86 
d 0,91 0,85 0,58 0,79 0,83 0,75 
e 0,85 4,81 0,52 0,72 0,71 0,72 
f 0,98 9,63 0,83 0,92 0,9 0,95 

AUC: área sob a curva ROC; BEDROC: discriminação aprimorada de Boltzmann da curva ROC; 
EF: fator de enriquecimento; CCR: taxa de classificação correta; Se: sensibilidade; Sp: 
especificidade. 
 

Dentre os seis modelos gerados, o modelo f (Figura 14) apresentou os 

melhores resultados estatísticos e foi selecionado como filtro para a triagem virtual 

nas bases de dados. O modelo f  teve o maior valor de AUC (0,98) (Figura 15) 

que segundo Braga & Andrade (2013) é um valor que demonstra capacidade 

preditiva excelente. A AUC possibilita a avaliação global da classificação dos 

dados, sendo que o valor máximo de AUC é igual a 1 e significa o melhor 

desempenho possível durante a validação. Um valor de AUC igual a 0,5 

demonstra desempenho randômico. (Sonego et al. 2008; Braga & Andrade 2013).  

Apesar da AUC ser uma boa métrica para a avaliação global da 

classificação dos dados, ela não é uma métrica sensível ao "reconhecimento 

precoce". O "reconhecimento precoce" diz respeito à capacidade do modelo em 

classificar os compostos ativos no topo da lista ordenada de compostos. Por 

exemplo, em uma base de dados de 1 milhão de compostos, o modelo precisa 

identificar os compostos ativos dentro do primeiro 0,1% dos compostos, visto que, 

normalmente, uma pequena quantidade de compostos é testada 

experimentalmente após a triagem virtual. Se o modelo classificar os compostos 

ativos de forma randômica dentro dos primeiros 5% dos compostos, a triagem 

virtual pode ser um método falho (Truchon & Bayly 2007). 
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Figura 14. Representação das características pela similaridade da forma 3D do modelo f. As 

características gerais foram: aceptor de ligação de hidrogênio (esfera vermelha hachurada), anel 
aromático (esfera verde) e região hidrofóbica (esfera amarela). 

 

Figura 15. Curva ROC e AUC da validação do modelo f.  

 

O modelo f demonstrou valores de EF de 37; 14,81 e 9,63 (top 1%, top 5% 

e top 10% compostos do conjunto de dados, respectivamente), o que representou 

os maiores valores dentre os seis modelos gerados. A métrica EF é a medida de 

quantos compostos ativos o modelo identifica dentro de uma fração definida (ex. 
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top 1%, top 5% ou top 10% compostos) da lista ordenada comparada a uma 

distribuição aleatória. Desta maneira, é uma métrica que pode ser utilizada para 

avaliar o "reconhecimento precoce", visto que tem enfoque nos compostos do topo 

da lista ordenada de compostos (Truchon & Bayly 2007; Nicholls 2008; Braga & 

Andrade 2013). 

Outra métrica utilizada para avaliar a capacidade dos modelos de 

reconhecer compostos ativos e inativos foi a BEDROC. Outra vez o modelo f 

apresentou os maiores valores, sendo 0,92 para top 1% compostos; 0,8 para top 

5% compostos e 0,83 para top 10% compostos. Enquanto a maioria dos demais 

modelos teve BEDROC com valores próximos aos randômicos.  

A BEDROC também é uma métrica utilizada para a avaliação do 

"reconhecimento precoce" dos modelos, que varia entre valores de 0 a 1. Pode 

ser interpretada como a probabilidade de selecionar primeiro um composto ativo 

anteriormente àqueles advindos da seleção randômica de compostos 

exponencialmente distribuídos para valores de α. O valores de α refletem no 

tamanho da lista final ordenada de compostos (ex. α=16.1 equivale a seleção de 

10% dos compostos) (Truchon & Bayly 2007; Braga & Andrade 2013).  

A utilização de conjunto de dados desbalanceados pode gerar modelos 

com capacidade preditiva tendenciosa para a classe majoritária (Braga & Andrade 

2013). Como o conjunto de dados obtido neste trabalho foi desbalanceado (51 

compostos ativos e 1.852 compostos inativos), também foi utilizada a taxa de 

classificação correta para avaliar os modelos de similaridade da forma 3D 

gerados. Segundo Golbraikh et al. (2014) modelos com CCR iguais ou maiores 

que 0,7 apresentam poder preditivo aceitável. A maioria dos modelos tiveram CCR 

bem próximas a 0,7 e alguns com valores abaixo de 0,7. Enquanto isso, o modelo 

f teve CCR de 0,87; 0,90 e 0,92 (top 1%, top 5% e top 10% compostos, 

respectivamente), o que, juntamente com os valores obtidos dos demais 

parâmetros utilizados, justificou sua aplicação como filtro na triagem virtual de 

compostos potencialmente ativos como moluscicidas contra B. glabrata. 
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5.3  Modelos de QSAR 

Neste trabalho, foram gerados 12 modelos de QSAR individuais 

combinando quatro tipos de descritores moleculares, dois tipos de algoritmos de 

aprendizado de máquina e um algoritmo de regressão. As performances obtidas 

durante a validação dos modelos individuais de QSAR são mostradas na Tabela 

5. Os modelos de QSAR também foram validados em consenso e em consenso 

rigoroso (modelos que consideram a predição da atividade de um composto 

aceitável quando o mesmo se encontra dentro do domínio de aplicabilidade 

(Tabela 6) (Neves et al. 2016). 

Analisando os valores obtidos para o parâmetro de coeficiente de validação 

externa Q2
F1, os modelos individuais apresentaram boa preditividade externa, com 

valores variando de 0,853 a 0,974. Pois segundo Roy et al. (2016), modelos com 

coeficiente de validação externa Q2
F1 acima de 0,5 são considerados aceitáveis. 

Os modelos de consenso e consenso rigoroso também apresentaram boa 

preditividade externa (0,933 e 0,937 respectivamente). 

O parâmetro RMSEp é recomendo por Aptula et al. (2005) para avaliar 

preditividade dos modelos de QSAR. Ele mede as discrepâncias entre os valores 

experimentais e aqueles preditos pelos modelos (para compostos não incluídos 

no desenvolvimento dos modelos) (Chirico & Gramatica 2011). Para este 

parâmetro, os modelos individuais e os consensos apresentaram valores baixos, 

o que demonstra boa preditividade externa. Por outro lado, o RMSEp atribui peso 

maior a erros com valores absolutos maiores. Neste sentido também foi calculado 

o MAE, que atribui o mesmo peso a todos os erros (Chai & Draxler 2014; Roy et 

al. 2016). 

As métricas k e k’ foram utilizadas como métricas adicionais para a 

avaliação da preditividade externa dos modelos. Os resultados obtidos reforçam 

que tanto os modelos individuais quanto os consensos apresentam boa 

preditividade externa. De acordo com Golbraikh & Tropsha (2002), valores de k e 

k’ entre 0,85 e 1,15 são considerados aceitáveis, sendo que quanto mais próximo 

de 1 melhor. 
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Tabela 5. Resultados estatísticos da validação dos modelos de QSAR individuais. 

Modelo Q2
F1 k k’ MAE RMSEP Cobertura 

FeatMorgan-

SVMRadial 
0,917 1 0,998 0,006 0,167 0,826 

FeatMorgan-RF 0,894 1,002 0,996 0,001 0,189 0,826 

FeatMorgan-

PLS 
0,892 1 0,998 0 0,191 0,826 

Morgan-

SVMRadial 
0,974 1,001 0,999 0,0002 0,093 0,87 

Morgan-RF 0,911 1,003 0,996 -0,004 0,173 0,87 

Morgan-PLS 0,905 1 0,998 0 0,179 0,87 

Avalon- 

SVMRadial 
0,933 1,003 0,996 -0,006 0,15 0,913 

Avalon-RF 0,896 1,001 0,998 0,005 0,187 0,913 

Avalon-PLS 0,853 1 0,998 0 0,223 0,913 

MACCS- 

SVMRadial 
0,921 1,004 0,994 -0,015 0,163 0,848 

MACCS-RF 0,905 1,001 0,998 0,002 0,179 0,848 

MACCS-PLS 0,863 1 0,998 0 0,215 0,848 

Q2
F1: coeficiente de validação externa Q2

F1; k e k’: Inclinação k e k’ da reta de regressão; RMSEp: 
raiz quadrada do erro médio na predição; MAE: erro absoluto médio; SVMRadial:  Support Vector 
Machine radial; RF: Randon Forest; PLS: Partial Least Squares.  

 

Tabela 6. Resultados estatísticos da validação dos modelos de QSAR em consenso. 

Modelo Q2
F1 k k' MAE RMSEP Cobertura 

Consenso 0.933 1,001 0.997 0.001 0.15 1,00 

Consenso 
rigoroso 

0.937 1,003 0.996 -0,008 0.153 0.739 

Q2
F1: coeficiente de validação externa Q2

F1; k e k’: Inclinação k e k’ da reta de regressão; RMSEp: 
raiz quadrada do erro médio na predição; MAE: erro médio absoluto. 

 

Apesar de não haver diferenças estatísticas relevantes entre os modelos 

em consenso e os modelos individuais, os modelos em consenso e consenso 

rigoroso foram utilizados para a predição da atividade de novos compostos 

potencialmente moluscicidas contra B. glabrata. De acordo com Neves et al. 

(2016) estes modelos possuem a vantagem de minimizar erros de predição 

durante a triagem virtual. 
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5.4  Triagem virtual 

Primeiramente, o modelo f de similaridade pela forma 3D foi utilizado para 

selecionar os primeiros 10.000 compostos de cada base de dados (Chembridge 

e ZINC "DrugsNow"), classificados de acordo com a função de score 

TanimotoCombo. Posteriormente, a predição da atividade destes compostos 

através dos modelos de QSAR em consenso foi utilizada para auxiliar na seleção 

dos compostos com os menores valores de CL50 predita. Ao final, a solubilidade 

em água destes compostos foi calculada para se definir a lista final de compostos 

para aquisição e posterior avaliação experimental. 

A Tabela 7 apresenta os compostos que foram selecionados ao final da 

triagem virtual das bases de dados. 

 

Tabela 7. Compostos selecionados ao final da triagem virtual da base de dados. 

Composto Base de dados Estrutura 2D 
CL50 (µM) 

predita 
Log S 

1 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

10,94 -2,72 

2 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

13,86 -2,16 

3 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

14,77 -2,15 
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4 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

22,37 -2,17 

5 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

23,52 -2,15 

6 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

24,10 -2,18 

7 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

24,60 -2,15 

8 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

24,77 -2,16 

9 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

27,09 -2,17 

10 
ZINC 

"DrugsNow" 

 

28,96 -2,17 
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11 Chembridge 

 

10,46 -3,93 

12 Chembridge 

 

10,62 -3,72 

13 Chembridge 

 

10,91 -3,72 

14 Chembridge 

 

23,91 -2,9 

15 Chembridge 

 

12,69 -2,95 
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16 Chembridge 

 

16,94 -2,789 

17 Chembridge 

 

11,71 -2,6 

18 Chembridge 

 

13,91 -2,69 

19 Chembridge 

 

14,86 -2,619 

20 Chembridge 

 

13,75 -2,546 
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6 CONCLUSÕES 

Neste estudo, foram compilados, integrados e preparados conjuntos de 

dados de compostos com ação moluscicida contra B. glabrata, que foram 

utilizados na construção de uma quimioteca de compostos ativos e inativos. 

Foram construídos seis modelos de similaridade pela forma 3D dos 

compostos mais ativos do conjunto de dados. Um deles apresentou melhores 

resultados estatísticos e foi escolhido como filtro para a triagem virtual nas bases 

de dados selecionadas. 

Modelos de QSAR robustos e preditivos também foram obtidos, em 

concordância com os princípios da OECD, utilizando protocolos desenvolvidos 

pelo grupo de pesquisa LabMol. Os modelos de QSAR em consenso e consenso 

rigoroso, apesar de não apresentarem diferenças estatísticas relevantes em 

relação aos modelos individuais, foram utilizados para a predição da atividade dos 

compostos nas bases de dados para diminuir os erros de predição. 

Ao final, a combinação dos modelos de similaridade pela forma 3D, 

modelos de QSAR e o cálculo da solubilidade em água dos compostos das bases 

de dados foi utilizada para identificar 20 novos compostos potencialmente 

moluscicidas contra B. glabrata. 
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7 PERSPECTIVAS 

Este trabalho tem como perspectivas a aquisição dos compostos 

selecionados e posteriormente a realização de ensaios biológicos in vivo em B. 

glabrata, para determinação da atividade moluscicida. 

Os compostos também serão testados frente a Artemia salina para 

determinação da toxicidade em ambientes aquáticos. 
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