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Introdução 
Câncer é o nome atribuído a um grupo de doenças 

caracterizadas pelo crescimento e multiplicação 

desordenados de células. A ativação do receptor tipo 

1 do fator beta de transformação do crescimento 

(TGF- βRI / ALK-5) modula negativamente a divisão 

celular. Portanto, uma das estratégias para o 

tratamento do câncer está em bloquear a sinalização 

do TGF-βRI (do inglês, Transforming Growth Factor – 

β Receptor Type I) empregando inibidores para esse 

alvo
1,2

. Neste trabalho, a técnica de triagem virtual 

(Virtual Screening, VS)
3
 foi utilizada com o objetivo de 

identificar novos candidatos a inibidores do receptor 

ALK-5. Esse método de triagem in sílico é utilizado 

em Química Medicinal para identificação de ligantes 

(hits) e a posterior seleção de candidatos com alto 

potencial para as triagens biológicas in vitro.  

Materiais e Métodos 
Primeiramente, com o intuito de validar o programa 
DOCK 3.4, foi realizado o processo de redocking do 
ligante cristalográfico encontrado na estrutura do alvo 
com código PDB 1RW8. Após essa validação, foi 
realizado um primeiro docking empregando as 
estruturas da biblioteca de compostos lead-like 
encontrada na base de dados ZINC (zinc.org.br) e a 
mesma estrutura do receptor (código PDB: 1RW8). 
Também foram realizados dois dockings em duas 
estruturas cristalográficas diferentes (PDB: 2WOT e 
2WOU) para avaliar a flexibilidade do receptor.  

Resultados e Discussão 
Inicialmente, os resultados do processo de redocking, 
utilizando o programa DOCK 3.4, mostraram que a 
predição do modo de ligação do ligante cristalográfico 
foi realizada com sucesso. A Figura 1 apresenta os 
resultados das duas conformações de mais baixa 
energia para o ligante docado. 
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Figura 1. Resultados da análise de redocking. 

 

Como primeira etapa do VS, foi realizada uma 

seleção de compostos empregando-se o filtro lead-

like do banco de dados ZINC (log P ≤3.5 ou ≥2.5; 

peso molecular ≤350 ou ≥250; número de ligações 

rotáveis ≤7 ou ≥5), o que gerou um subgrupo 

contendo ~4,5 milhões de compostos. Na segunda 

etapa, realizou-se o primeiro docking das 4,5 milhões 

de moléculas. A análise dos resultados foi realizada 

utilizando o ranqueamento gerado pelo programa e 

uma inspeção visual analisando as poses geradas 

considerando as principais interações descritas na 

literatura. Desta forma, o número de compostos foi 

reduzido para 1000. A seguir, realizou-se a avaliação 

da flexibilidade do receptor a partir de análises de 

docking utilizando diferentes estruturas 

cristalográficas do receptor ALK-5 (códigos PDB: 

2WOT, 2WOU e 1RW8). A partir dos resultados de 

docking empregando as 3 estruturas do receptor ALK-

5, foram selecionados os 300 compostos melhores 

ranqueados para cada simulação e também foi 

realizada uma análise de consenso. Finalmente, 36 

moléculas foram selecionadas (Figura 2). 
 

 
Figura 2. 36 compostos selecionados após os 

estudos de triagem virtual. 
 

O emprego da técnica de VS permitiu a seleção de 
um conjunto de compostos que apresentam as 
principais características desejadas, os quais serão 
adquiridos e testados experimentalmente como 
potenciais inibidores do receptor ALK-5. 

Conclusões 
A partir deste trabalho, foi possível identificar 

potenciais candidatos a inibidores do receptor ALK-5, 

assim como avaliar as principais interações entre os 

compostos selecionados e os resíduos no sítio ativo 

do alvo em estudo. 
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