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Introdução 

A doença de Chagas, infecção causada pelo 

Trypanosoma cruzi, é um problema grave de saúde 

pública
1
. Embora amplamente distribuída na 

América Latina por mais de um século, o arsenal 

terapêutico contra a doença é bastante limitado e 

insuficiente em todos os aspectos clínicos. Visando 

o desenvolvimento de novos agentes 

antichagásicos, várias proteínas do parasita têm 

sido exploradas como alvos terapêuticos. A enzima 

cruzaína, uma cisteíno protease envolvida nos 

estágios de desenvolvimento e diferenciação do T. 

cruzi
2
, foi selecionada para os nossos estudos, 

visando a identificação de inibidores através do uso 

do método de planejamento de fármacos baseado 

na estrutura do receptor (SBDD, do inglês, 

structure-based drug design)
3
. 

Resultados e Discussão 

A seleção de 19 estruturas cristalográficas da 

enzima cruzaína, em complexo com ligantes, 

permitiu a aplicação de métodos de SBDD. Duas 

bases de dados, líder-similar (lead-like) e 

fragmento-similar (fragmente-like), foram coletadas 

da base de dados ZINC
4
. Inicialmente, o programa 

DOCK 3.5.54 foi empregado na triagem virtual das 

bases de dados utilizando-se a estrutura 

cristalográfica PDB ID: 3KKU. As bases foram 

classificadas e utilizadas na triagem virtual com os 

programas GOLD e Surflex (Figura 1).  
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Figura 1. Metodologia da triagem virtual aplicada. 

As 500 melhores moléculas selecionadas por cada 

um dos programas foram analisadas visualmente 

considerando-se diversas características 

estruturais dos subsítios da enzima cruzaína e dos 

ligantes (e.g., complementaridade molecular, 

flexibilidade, lipofilia do subsítio S2, presença de 

doadores e aceptores de hidrogênio). Um conjunto 

final de 18 compostos foi priorizado e avaliado 

experimentalmente através de ensaios bioquímicos 

in vitro frente à enzima cruzaína. Seis compostos 

apresentaram atividade inibitória nas faixas micro- 

e namolar, com destaque para o inibidor mais 

promissor da série, que apresentou valor de IC50 de 

580 nM e Ki de 100 nM (Figura 2). Ensaios 

enzimáticos foram empregados para determinar o 

mecanismo de inibição competitivo destes 

inibidores. 
 

Gln19

Trp184

Asp161

His162

 
 

Figura 2. Modo de interação do inibidor mais potente no sítio 
ativo da enzima cruzaína. 

Conclusões 

A integração de métodos experimentais e 

computacionais se mostrou extremamente útil 

neste trabalho, levando a identificação de inibidores 

inéditos da cruzaína. Os resultados são relevantes 

para o desenvolvimento de candidatos a novos 

fármacos para a terapia da doença de Chagas. 
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