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Resumo

O planejamento de fármacos com o auxílio do computador é uma área de pesquisa de extrema

importância  em química e  áreas  correlatas.  O conjunto de ferramentas  disponíveis para tal  fim

consiste,  dentre  outras,  em programas  para  geração de  descritores  e  construção e  validação de

modelos matemáticos em QSAR (do inglês, Quantitative Structure-Activity Relationship). Com o

objetivo de tornar esse estudo mais acessível para a comunidade científica, pretende-se a construção

e aperfeiçoamento de programas para geração de descritores e construção e validação de modelos

QSAR. Para a geração de descritores 4D LQTA-QSAR pretende-se construir uma interface web

única e amigável através da qual o usuário execute todas as tarefas pertinentes à metodologia, desde

a geração de perfis de amostragem conformacionais com o software livre GROMACS até a geração

dos descritores com o software LQTAgrid. Para a construção e validação de modelos em QSAR,

pretende-se aprimorar o programa QSAR modeling. Esse software implementa o método de seleção

de variáveis OPS, desenvolvido pelo autor, e utiliza PLS (do inglês Partial Least Squares) como

método de regressão.  Pretende-se migrar  o  programa QSAR modeling  para  uma linguagem de

programação  mais  rápida  e  voltada  para  a  computação  científica,  Julia,  além de  construir  um

módulo para validação externa do modelo. Por fim, pretende-se aplicar as ferramentas de geração

de descritores e construção e validação de modelos QSAR em estudos práticos sobre classes de

compostos que serão determinadas.

Palavras-chave: QSAR; Construção e validação de modelos; OPS; Dinâmica molecular;  LQTA-

QSAR; QSAR modeling.
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1. Introdução

1.1. QSAR

Um ramo da Química de grande interesse é o planejamento de fármacos com o auxílio do

computador. A possibilidade de projetar compostos com propriedades bem definidas evitando os

custos da síntese experimental exploratória de um grande número de substâncias tem impulsionado

muita pesquisa nessa área. 

Grande parte dos fundamentos necessários para um projeto efetivo no planejamento de um

fármaco com o auxílio do computador estão na relação quantitativa estrutura atividade, QSAR (do

inglês Quantitative Structure-Activity Relationship). Nas técnicas utilizadas em QSAR considera-se

que  existe  uma  relação  entre  as  propriedades  macroscópicas  de  um composto  e  sua  estrutura

molecular  (em nível microscópico).  Relações matemáticas  simples  são estabelecidas para tentar

descrever e, em seguida, prever uma dada propriedade para um conjunto de compostos, geralmente

pertencentes a uma mesma família química. O estudo de QSAR compreende também a definição

dos  descritores  moleculares  capazes  de  caracterizar  satisfatoriamente  conjuntos  moleculares

diferentes e o tratamento estatístico que pode ser aplicado a esses descritores a fim de melhorar sua

capacidade preditiva.

O objeto de um estudo de QSAR é a  busca por  relações quantitativas  entre  a  estrutura

química, isto é, propriedades físico-químicas, estruturais e conformacionais, e a resposta biológica.

Estas  relações  ajudam  a  entender  e  explicar  o  mecanismo  de  ação  dos  fármacos,  atualmente

servindo de base para o desenvolvimento de novos compostos que exibam propriedades biológicas

desejáveis (Ferreira, 2002). 

Em 1988, técnicas de QSAR sofreram uma grande transformação devido à introdução dos

chamados parâmetros moleculares tridimensionais, que levam em conta a influência de diferentes

confôrmeros, estereoisômeros ou enantiômeros. Este tipo de modelo, conhecido como QSAR 3D,

também implica no alinhamento das estruturas moleculares de acordo com um farmacóforo comum,

derivado do conhecimento da interação fármaco-receptor. O primeiro modelo publicado possuindo

estas características foi a análise comparativa de campo molecular, proposta por Cramer (Cramer,

1988).  No  formalismo  CoMFA,  os  descritores  de  campo  ou  propriedades  tridimensionais  são

determinados em uma caixa 3D virtual ou grade (grid) que abrange todas as estruturas moleculares

alinhadas.

Em 1997, Hopfinger e colaboradores propuseram uma nova metodologia de QSAR chamada

de 4D-QSAR (Hopfinger, 1997). A análise em QSAR 4D incorpora liberdade conformacional ao
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desenvolvimento  de  modelos  de  QSAR 3D fazendo  com que  a  mudança  de  estado  molecular

constitua a  quarta  dimensão.  Os descritores  em QSAR 4D são representados pelas medidas  de

ocupação  de  cada  célula  do  grid pelos  átomos  que  formam  as  moléculas  do  conjunto  de

treinamento.

Recentemente,  Martins  e  colaboradores  (Martins,  2009)  desenvolveram  uma  nova

metodologia  de  QSAR  4D,  chamada  de  LQTA-QSAR,  que  incorpora  as  principais  vantagens

observadas nos métodos CoMFA e 4D-QSAR. A nova metodologia calcula os descritores de campo,

a exemplo do acontece em CoMFA, para um perfil de amostragem conformacional, assim como o

utilizado em 4D-QSAR.

Assim como acontece na metodologia CoMFA, as moléculas são alinhadas em um grid que

é percorrido por uma ou mais sondas, que podem ser de naturezas diferentes. Durante tal processo,

as interações eletrostáticas e de van der Waals entre a sonda e os átomos das moléculas do conjunto

investigado são calculadas de acordo com as equações 1 e  2.  No entanto,  diferente do método

CoMFA, onde apenas uma conformação é analisada, no LQTAGrid são consideradas as interações

entre a sonda e os átomos de todas as conformações de cada molécula do conjunto investigado,

geradas em simulações de DM, como ilustrado na Figura 1. Isso explica o fator 1/n nas equações.

Neste último aspecto, o programa LQTAGrid agrega a característica de liberdade conformacional da

metodologia QSAR-4D.

Eele=
1
n

q i q j

4 π ε 0rij

1

EvdW=
Cij

( 12)

r ij
12

−
Cij

( 6)

rij
6

2

onde

Cij
( 12)=√ 1

n
Cii

(12)C jj
(12) e Cij

( 6)=√ 1
n

C ii
(6 )C jj

(6 ) 3

O programa LQTAGrid usa como entrada os resultados de simulações de DM, que devem

ser desenvolvidas para as moléculas do conjunto investigado. As simulações de DM devem ser

calculadas com o software livre GROMACS. Este programa gera como saída os cálculos de DM
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para cada molécula do conjunto. 

Depois de executadas as dinâmicas, já no programa LQTAgrid, escolhe-se a posição inicial

de cada coordenada do grid e também o tamanho do caixa em cada eixo, de modo a abranger, de

forma adequada, todas as moléculas do conjunto analisado. Finalmente, escolhe-se as sondas para

percorrer o grid.

Figura 1. Caixa 3D ou grid que contém o perfil de amostragem conformacional.

A saída gerada pelo programa LQTAGrid é uma matriz de descritores calculados durante a

execução do programa. Esta matriz pode ser utilizada posteriormente por qualquer programa que

realize calibração multivariada, processo necessário para a construção de um modelo QSAR. 

1.2. Quimiometria aplicada a QSAR

A relação matemática entre os descritores moleculares e as propriedades físico-químicas ou

biológicas pode ser feita de maneira linear. Desse modo, a equação obtida é
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onde  y é  um vetor  I-dimensional  contendo as  propriedades  ou atividades  da família  molecular

estudada,  X (I  x J) é a matriz de descritores,  e é um vetor de erros normalmente distribuídos. Os

estimadores  bi são chamados de coeficientes de regressão e o objetivo da análise de regressão é

encontrar esses coeficientes.

6



Quando se usa a matriz de descritores X diretamente na equação 4, o método de regressão é

conhecido  como  regressão  linear  múltipla,  MLR  (do  inglês  Multiple  Linear  Regression),  ou

quadrados mínimos ordinários, OLS (do inglês Ordinary Least Squares). No entanto, pode-se usar

no lugar da matriz X uma matriz derivada dela contendo combinações lineares das variáveis em X.

Os principais métodos que usam desse expediente são a regressão de componentes principais, PCR

do inglês Principal Component Regression, e a regressão de quadrados mínimos parciais, PLS (do

inglês Principal Component Regression).  Nesses métodos a matriz X é decomposta em duas outras

matrizes

X=TLt 5

onde a matriz T é conhecida como matriz de escores e a matriz L é conhecida como matriz de pesos

ou “loadings”. Na matriz de escores cada coluna é uma combinação linear dos descritores da matriz

X e a regressão passa a ser feita com a matriz T.

Quando se usa MLR, enfrenta-se o problema que não se pode existir  descritores  muito

correlacionados, pois isso resulta em uma matriz mal condicionada que pode levar a problemas

numéricos. Além disso, tem-se pelo mesmo motivo, a limitação de que o número de descritores

deve ser menor que o número de amostras (em QSAR usa-se a convenção que a matriz deve ter um

descritor para cada 5 ou 6 amostras). Já os métodos PCR e PLS projetam as variáveis originais em

um espaço de  dimensão menor,  formado por  variáveis  não  colineares  (geralmente  ortogonais),

chamadas de componentes principais (PCR) ou variáveis latentes (PLS). Isso faz com que o número

de descritores e a existência de correlações entre eles deixe de ser um problema. O método PLS

apresenta uma vantagem sobre o PCR porque chega a  resultados semelhantes  com um número

menor de variáveis latentes, pois ele leva em conta a informação existente na variável dependente

na construção do modelo. Assim, o método PLS vem sendo bastante usado em análise multivariada,

especialmente em QSAR (Martens, 1989).

Antes de se aplicar qualquer método matemático à tabela de dados (matriz X) que contém os

descritores é necessário aplicar um pré-processamento adequado. Os principais métodos de pré-

processamento usados em QSAR são:

 Centrar na média

 Autoescalar
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Centrar uma matriz na média consiste em calcular a média de cada coluna da matriz e, em

seguida, subtrair esse valor de todos os elementos da coluna (equação 6).

X ij (cm )=X ij − X̄ j 6

onde X ij é o valor do descritor j para o composto i e X̄ j é a média dos valores para o descritor

j.

Costuma-se centrar os dados na média quando os descritores são de mesma natureza ou

apresentam faixas de valores semelhantes (Ex: QSAR 4D) 

Autoescalar  consiste  em,  além de centrar  na  média,  dividir  todos  os  elementos  de  uma

coluna pelo desvio padrão dessa coluna (equação 7).

X ij (a )=
X ij − X̄ j

σ j

7

Costuma-se  autoescalar  os  dados  quando  os  descritores  são  de  natureza  diferente  ou

apresentam faixas de valores bem diferentes. Em geral, o autoescalamento é o pré-processamento

utilizado em QSAR.

Em estudos de QSAR é comum se utilizar um processo de validação interna chamado de

validação cruzada para se determinar o número de variáveis latentes no modelo PLS. Na validação

cruzada, o conjunto de treinamento é dividido em um certo número de grupos e diversos modelos,

com o mesmo número de variáveis latentes, são construídos sempre deixando um dos grupos de

fora da análise. A variável dependente é então prevista pelo modelo construído para as amostras que

foram deixadas de fora do modelo e esse processo é repetido até que todos os grupos tenham ficado

de fora da análise uma vez. Esse procedimento é bastante importante para que se tenha uma ideia da

capacidade preditiva e da robustez do modelo construído. Na validação cruzada pode-se utilizar da

estratégia leave-N-out onde diversos números de amostras podem ser retirados durante o processo

de construção de modelos. No entanto, em QSAR costuma-se empregar a estratégia leave-one-out.

Na validação cruzada costuma-se calcular os parâmetros estatísticos mostrados na Tabela 1 para

avaliar a qualidade do modelo obtido. 

Os parâmetros mais usados em QSAR são os valores de q² e r². Bons modelos de QSAR

devem apresentar valor de q² superior a 0,5 e de r² superior a 0,6. No entanto, quanto mais próximos

de 1 forem esses valores, melhor a qualidade do modelo obtido. Além disso, um modelo robusto

não pode apresentar uma diferença entre os valores r² e q² superior a 0,3 (Kiralj, 2009).
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Tabela 1. Parâmetros  estatísticos  que costumam ser calculados para avaliar  a  qualidade de um

modelo durante uma validação cruzada

Parâmetro Símbolo Equaçãoa

1  –  Soma  dos  quadrados  dos  erros  de  predição  da

validação cruzada
PRESScv ∑

i=1

I

[ y (i )− ŷcv (i ) ]
2

2  –  Soma  dos  quadrados  dos  erros  de  predição  da

calibração
PRESScal ∑

i=1

I

[ y (i )− ŷcal (i ) ]
2

3 –  Coeficiente de correlação de Pearson da validação

cruzada
rcv

∑
i=1

I

[ y (i )− ȳ ]× [ ŷcv (i ) − ¯̂ycv ]

σ y σ ŷ cv

4 – Coeficiente de correlação de Pearson da calibração rcal

∑
i=1

I

[ y (i )− ȳ ]× [ ŷcal (i )− ¯̂ycal ]

σ y σ ŷ cal

5 – Coeficiente de correlação da validação cruzada Q2
1−

PRESScv

∑
i= 1

I

[ y (i )− ȳ ]
2

6 – Coeficiente de determinação múltipla R2
1−

PRESScal

∑
i= 1

I

[ y (i )− ȳ ]
2

7 – Raíz quadrada do erro da validação cruzada
RMSECV ou

SEV √PRESScv
I

8 – Raíz quadrada do erro da calibração
RMSEC ou

SEC √PRESScal
I

9 – SPRESS

10 – Teste F (com intervalo de confiança de 95%), F

aI é o número de amostras do conjunto de treinamento.  A é o número de variáveis latentes no modelo. ŷcv ( i ) e

ŷcal (i ) são valores previstos para  y(i) na validação cruzada e no modelo final, respectivamente.  ȳ ,  ¯̂ycv  e

¯̂ycv  são os valores médios de y(i), ŷcv (i ) e de ŷcal (i ) , respectivamente.

A qualidade  das  amostras  presentes  em um conjunto  de  treinamento  pode  ser  avaliada
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calculando-se o erro no cálculo da atividade prevista pelo modelo construído. Se o valor absoluto da

diferença entre o valor real da atividade biológica e o valor previsto pelo modelo for superior a duas

vezes o desvio padrão dos erros obtidos para as atividades biológicas, provavelmente essa amostra

será um outlier. Entretanto, uma maneira mais rigorosa de se avaliar se uma amostra é um outlier é

analisando-se seu leverage e resíduo de Student.

A remoção de um outlier pode melhorar a qualidade estatística de um modelo. No entanto,

deve-se  evitar  ao  máximo a  remoção  de  um  outlier,  pois  em estudos  de  QSAR geralmente  a

quantidade de amostras é muito pequena quando comparada ao que se tem disponível em outros

estudos envolvendo análise multivariada. Caso isso seja inevitável, é importante tentar achar uma

explicação química ou biológica para o fato de o composto ser classificado como um outlier.

Em QSAR, normalmente o número total de variáveis disponíveis é muito maior do que o

número que será efetivamente incluído nos modelos. Portanto existe a necessidade de lançar-se mão

de algum tipo de procedimento de seleção para a composição dos modelos de QSAR. O processo de

seleção consiste em encontrar combinações de k variáveis, dentre as m disponíveis, capazes de

produzir modelos matemáticos que descrevam adequadamente os valores observados da atividade

biológica.  Existem diversos algoritmos de seleção de variáveis disponíveis na literatura.  Dentre

eles, os mais usados em QSAR são a busca sistemática e os algoritmos genéticos.

Recentemente, um algoritmo de seleção de variáveis de propósito geral, chamado de OPS

(do inglês,  Ordered Predictors Selection), foi desenvolvido e vem sendo usado com sucesso em

estudos  de  QSAR (Teófilo,  2009).  Este  algoritmo atribui  uma importância  a  cada  descritor  de

acordo com um vetor informativo. Em seguida a matriz de descritores é rearranjada de modo que os

descritores mais importantes sejam representados pelas primeiras colunas da matriz. Finalmente,

uma  quantidade  inicial  de  descritores  é  escolhida  e  diversos  modelos  PLS  são  construídos

aumentando-se a quantidade de descritores. Dentre os modelos construídos escolhe-se aquele que

apresentar melhor qualidade segundo algum dos parâmetros da Tabela 1.

Se o processo de validação cruzada leave-N-out for feito repetidas vezes para diferentes

valores de N, diferentes modelos serão construídos. Além disso, ainda que para um mesmo valor de

N (desde que esse valor não seja 1), diferentes execuções do procedimento leave-N-out também

levarão a diferentes modelos, pois a formação dos grupos no processo de validação cruzada é feita

de maneira aleatória. 

A construção  de  diferentes  modelos  faz  com que diferentes  valores  para  os  parâmetros

estatísticos da Tabela 1 sejam obtidos, em especial para o valor de q². No entanto, esses valores não

podem ser muito diferentes entre si (apresentar pouca oscilação) pois, como o modelo é construído

com objetivo de prever a atividade de novas amostras, ele não pode ser muito sensível às amostras
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que são retiradas no processo de validação cruzada.

Uma limitação da validação cruzada é que ela não fornece uma significância estatística do

poder de predição estimado. Para obter uma estimativa da significância de um valor de q² obtido

para  um dado  modelo,  deve-se  desenvolver  modelos  paralelos  com os  valores  dos  descritores

originais mantidos (matriz  X) e os valores da variável dependente (vetor  y) permutados entre as

amostras. Assim, o valor real de q² deve ser bem maior que os valores obtidos para os modelos

paralelos. Esse procedimento, chamado de y-randomization, é extremamente útil para assegurar que

o modelo QSAR não foi obtido ao acaso.  Recomenda-se que os modelos com os valores de  y

permutados não apresentem valor de r² superior a 0,4 e valor de q² superior a 0,05 (Kiralj, 2009).

Para avaliar se um modelo é robusto, recomenda-se fortemente que se faça um teste com

repetições da validação cruzada leave-N-out. Modelos robustos não devem apresentar oscilação no

valor de q² superior a 0,1 para valores de N que representem até 25% do número de amostras (leave-

25%-out) (Kiralj, 2009). 

A validação externa consiste em escolher um conjunto de amostras que não fará parte da

construção do modelo. Esse conjunto é chamado de test set. Assim, constrói-se um modelo com as

moléculas do conjunto de treinamento e a atividade biológica das amostras do test set é calculada

pelo modelo construído.

Como a atividade biológica real das amostras do  test set é conhecida, pode-se fazer uma

comparação entre o valor previsto pelo modelo e o valor real utilizando-se parâmetros estatísticos

similares  aos  utilizados  na  validação  cruzada  (Tabela  2).  No entanto,  o  processo  de  validação

externa é muito mais confiável para assegurar a capacidade preditiva do modelo quando comparado

com  a  validação  cruzada,  pois  em  nenhum  momento  as  amostras  do  test  set participam  da

construção do modelo. Atualmente é obrigatório que se faça uma validação externa em trabalhos de

QSAR (Golbraikh, 2002).
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Tabela 2. Parâmetros estatísticos usados na validação externa.

Parâmetro Definição

1 – Coeficiente de determinação múltipla da
predição, R2

pred 
(a)

1−
∑

i
( y i− ŷei )

2

∑
i

( yi − ȳ )
2

2 – Erro relativo médio da predição, AREpred

∑
i
|y i − ŷei|

2

y i

100

I

3 – Erro padrão da predição, RMSEP ou SEP √∑i
( yi − ŷei )

2

I ev

4 – Inclinação das retas de regressão linear, k
e k’

k=

∑
i

y i ŷei

∑
i

ŷei
2 ;    k=

∑
i

y i ŷei

∑
i

ŷ i
2

y: atividade biológica observada; : média das atividades biológicas observadas para o conjunto de

treinamento;  : atividade estimada na validação externa;  I: número de amostras no conjunto de

treinamento; Iev: número de amostras no conjunto teste; (a)para R2
pred,  é a média do valor observado

das atividades do conjunto de treinamento sem o conjunto teste.

1.3. Cefalosporinas

Cefalosporinas são antibióticos de largo espectro, aplicadas para o tratamento de infecções

bacterianas. São utilizadas, principalmente, para tratar bacteremia, infecções do trato respiratório

inferior,  genito-urinárias,  ginecológicas,  da pele e da estrutura da pele,  intra-abdominais, ósseas

e/ou articulares e do sistema nervoso central (Sharma, 2013). 

Cefalosporinas  pertencem  à  classe  dos  antibióticos   β-lactâmicos.  Os  antibióticos  β-

lactâmicos corresponderam a 50% do total de vendas de antibióticos em 2004 (Guimarães, 2010).

São agentes antibacterianos que inibem irreversivelmente a enzima transpeptidase, que catalisa a

reação  de  transpeptidação  entre  as  cadeias  de  peptideoglicana  da  parede  celular  bacteriana.  A

atividade desta enzima leva à formação de ligações cruzadas entre as cadeias peptídicas da estrutura

peptideoglicana, que conferem à parede celular uma estrutura rígida importante para a proteção da

célula bacteriana contra as variações osmóticas do meio. Constituem a primeira classe de derivados

de produtos  naturais  utilizados no tratamento terapêutico de infecções bacterianas.  Hoje,  várias

décadas  após a  descoberta  da penicilina,  este  grupo ainda contém os  agentes  mais  comumente
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utilizados. Possuem amplo espectro de atividade antibacteriana, eficácia clínica e excelente perfil de

segurança, uma vez que atuam na enzima transpeptidase, única em bactérias (Guimarães, 2010).

Os antibióticos do grupo das cefalosporinas são classificados por geração: a- cefalosporinas

da primeira geração têm atividade contra gram-positivos e pouca atividade contra gram-negativos;

b-  cefalosporinas  de  segunda  geração  têm  atividade  melhor  contra  gram-negativos  e  algumas

cefalosporinas  têm  atividade  antianaeróbica;  c-  cefalosporinas  da  terceira  geração  apresentam

menor atividade contra gram-positivos, porém com maior atividade contra Enterobacreriacae; d-

cefalosporinas da quarta geração têm um espectro de atividade semelhante ao da terceira geração,

mas com maior estabilidade à hidrólise por β-lactamases. (Haraguchi, 2000)

O núcleo estrutural das cefalosporinas pode ser mostrado na figura a seguir.

Figura 2. Núcleo das cefalosporinas.

Na estrutura dada pela figura, a natureza dos grupos –R e –X afeta a atividade bem como a

propriedade da cefalosporina. O núcleo da cefalosporina pode ser modificado para ganhar diferentes

propriedades pela inserção de grupos –R e –X adequados para obter atividades ou propriedades

desejadas. Essa tarefa pode ser completada através de estudos de QSAR/QSPR.

1.4. Autismo

O autismo  é  um distúrbio  do  desenvolvimento  humano  que  ainda  surpreende  pela  sua

diversidade. Na maioria das vezes, a criança autista possui uma aparência normal e harmoniosa,

porém associada a um perfil irregular de desenvolvimento, com habilidades impressionantes em

algumas áreas e grande comprometimento em outras. É de aceitação geral que “não existem dois

portadores de autismo iguais”. O conjunto dos sintomas que caracterizam o autismo é definido por

alterações que surgem, tipicamente, antes dos três anos de idade. As crianças portadoras possuem

comprometimentos qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. De

modo impressionante, enquanto no final da década de 1980 estudos epidemiológicos indicavam que

1 em cada 1000 nascidos vivos seriam portadores desta síndrome, estudos recentes conduzidos nos
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Estados Unidos, onde aprimoramentos dos métodos de avaliação clínica para inclusão de indivíduos

como portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram realizados, indicam que a relação

pode chegar a 1 em cada 62 nascidos vivos. Assim, o autismo vem se transformando em uma grave

crise de saúde pública, que atinge indivíduos de modo independente da classe social (Fernandes,

2016; Ghosh, 2013; Bolte 2014; Canitano, 2011). 

Aproximadamente  15% enquadram-se nas  síndromes genéticas,  como a  Síndrome do X

frágil (3%), esclerose tuberosa (2%), Síndrome de Rett (1%) e neurofibromatose tipo 1 (1%). Já as

anormalidades citogenéticas, como duplicação maternal no locus 15q11-13 (bandas 1 a 3 da região

1 do braço longo do cromossomo 15), deleções ou duplicações do locus 16p11 (banda 1 da região 1

do  braço  curto  do  cromossomo  16),  e  em outros  locus conhecidos,  correspondem ao  restante

(Fernandes, 2016). A Síndrome de Asperger é outro quadro de autismo que merece destaque, porém

não possui etiologia conhecida. Esta se caracteriza por prejuízos na interação social,  bem como

interesses e comportamentos limitados, mas seu curso de desenvolvimento precoce está marcado

por uma falta de qualquer retardo clinicamente significativo na linguagem falada ou na percepção

da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades de autocuidado e na curiosidade sobre

o ambiente. Sabe-se que esta síndrome afeta indivíduos com inteligência e/ou habilidades média ou

acima  da  média,  correspondendo  a  um  quadro  de  alta  funcionalidade.  Outra  característica

importante é que os que os portadores desta síndrome têm consciência de sua condição, o que não

ocorre com os demais casos de autismo. Deste  modo, muitos  portadores tendem a desenvolver

depressão,  principalmente  ao chegar  à  adolescência,  devido as  frustrações  decorrentes  em suas

falhas nas tentativas de relação com as demais pessoas (Klin, 2006).

Como na maioria dos casos o autismo não possui etiologia definida, seu diagnóstico é feito

basicamente através da avaliação do quadro clínico. Diversas teorias estão disponíveis na literatura

(intoxicação  por  metais  pesados,  poluentes  e  agrotóxicos,  deficiências  nutricionais  de  diversas

vitaminas e minerais essenciais, causas gastrintestinais, alergias e intolerâncias alimentares – como

a  glúten,  lactose  e  caseína  -  e  até  mesmo  reações  do  sistema  nervoso  central  a  ondas

eletromagnéticas).  Nenhuma  até  hoje  se  mostrou  conclusiva,  embora  diversos  estudos  tenham

mostrado  que  muitas  destas  situações  são  encontradas  em  portadores  de  TEA,  em  especial

distúrbios  gastrintestinais  (o  sintoma  não-neurológico  mais  comum).  Não  existem  testes

laboratoriais para estes casos. Assim, o diagnóstico deve ser feito por um profissional com formação

em medicina  e,  preferencialmente,  com experiência  clinica  de  vários  anos  diagnosticando  essa

síndrome (Fernandes, 2016; Ghosh, 2013; Bolte 2014; Canitano, 2011;Klin, 2006). 

Da mesma forma, não existem alternativas farmacológicas para o tratamento. Recentemente,

estudos de fase clínica de dois medicamentos destinados ao tratamento da síndrome do X frágil, que
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possui o mecanismo patológico mais bem determinado, fracassaram, indicando o desafio para o

tratamento  medicamentoso  do  autismo.  Atualmente,  as  únicas  intervenções  medicamentosas

eficientes são para o controle de determinados sintomas,  como convulsões,  ansiedade,  irritação,

falta de sono, e outros. Na maioria dos casos, são utilizados diversos medicamentos comumente

utilizados na neuropsiquiatria, como ansiolíticos, anticonvulsivantes, etc. Apenas dois fármacos são

aprovados pelo Food and Drug Administration (FDA) especificamente para o combate de quadros

de  irritabilidade  associados  ao  autismo:  os  antipsicóticos  atípicos  risperidona  (Janssen-Cilag)  e

aripiprazol (Otsuka) (Figura 3). Ambos agem como antagonistas do receptor serotoninérgico do tipo

2A (5-HT2A) (Polite, 2014).

Figura 3. Estruturas da risperidona e do aripiprazol.

1.5. Antimaláricos

Doenças negligenciadas são quadros patológicos que não só prevalecem em condições de

pobreza,  mas  também  contribuem  para  a  manutenção  do  quadro  de  desigualdade,  já que

representam forte entrave ao desenvolvimento dos países. Segundo dados da Organização Mundial

de  Saúde  (OMS),  mais  de  um bilhão  de  pessoas  estão  infectados com uma  ou  mais  doenças

negligenciadas, o que representa um sexto da população mundial (Brasil, 2010a). Embora exista

financiamento  para  pesquisas  relacionadas  às doenças  negligenciadas,  pouco  do  conhecimento

produzido se reverte em novas alternativas terapêuticas e métodos diagnósticos. Um dos motivos é

o baixo interesse  da indústria  farmacêutica  devido ao  fato  de  que  a  maior  parte  da população

atingida é de baixa renda e residente,  em sua maioria,  nos países em desenvolvimento (Brasil,

2010a).  Assim,  mesmo  que  as  doenças  tropicais  constituam  mais  de  11% da  carga global  de

doenças, apenas 21 medicamentos foram registrados para estas doenças no período de entre 1975 e

2004.  No mesmo período,  foram registrados  1.535 medicamentos  para  outras  doenças  (Soares

Sobrinho et  al.,  2009). Em 2006, como parte do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em

Doenças Negligenciadas no Brasil,  foram definidas sete prioridades de atuação, que passaram a
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compor  o programa: dengue, doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase,  malária,

esquistossomose e tuberculose (Brasil, 2010a).

A malária,  apesar  de  não  ser  classificada  como doença  negligenciada  pela Organização

Mundial da Saúde (OMS) (http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/),  ainda  possui

destaque  perante  o Ministério  da  Saúde (Brasil,  2010a),  e  é  uma doença  tropical  parasitária  e

infecciosa que, sozinha, corresponde a 2,6% da carga global de doenças. Seus agentes etiológicos

são  os  parasitas  da  espécie  Plasmodium (i.e.,  P.  falciparum,  P.  vivax,  P.  ovale,  e  P. malariae).

Estimativas indicam que a malária afeta mais de 40% da população mundial e mais de 100 países. A

cada ano são registrados cerca de 300 a 500 milhões de novos casos por ano, sendo 90% apenas na

África Subsaariana e o restante dividido principalmente em seis países: Índia, Sri Lanka, Vietnam,

Colômbia, Ilhas Salomão e Brasil. Aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas morrem de malária a

cada ano (85% na África Subsaariana), o que corresponde a 4% a 5% de todas as mortes no mundo3

(Vangapandu et al., 2007). No Brasil, a malária continua sendo considerado um problema de saúde

pública. A média de casos registados desde 1949 é seis milhões por ano (Oliveira-Ferreira et al.,

2010). Em 2012 foram registrados 242.758 novos casos registrados, com 3.328 internamentos e 64

mortes registradas (Who, 2013).

O agente etiológico mais comum é o P. falciparum, e é a causa predominante das formas

severa e mortal da doença. No Brasil, a espécie predominante é o P. vivax, responsável por 85% dos

casos, mais leve, e que raramente causa malária cerebral. A quimioterapia mais comum envolve a

cloroquina, a sulfadoxina/pirimetamina e a mefloquina, apesar do surgimento de cepas resistentes a

estes  medicamentos.  Nos últimos anos foram introduzidos  na terapêutica a  artemisinina  e  seus

derivados artemeter e artesunato de sódio (Mordmüller, 2010; Who, 2013). Porém, a artemisinina e

o artemeter apresentam problemas de solubilidade, e devem ser administrados via intramuscular. Já

o artesunato de sódio é administrado via intravenosa, porém sua meia vida plasmática é muito curta

(menos  de  uma  hora),  o  que aumenta  a  necessidade  de  doses  e  leva,  consequentemente,  ao

surgimento de parasitas resistentes (Patrick, 2009). Finalmente, há o tratamento conhecido como

quimioprofilaxia (QPX), indicado para viajantes que se deslocam para regiões com predomínio de

P. falciparum, e apenas quando o risco de doença grave e/ou morte por malária for superior ao risco

de eventos adversos graves relacionados aos medicamentos utilizados. Dependendo da região e do

tempo  de  tratamento,  podem  ser  utilizados medicamentos  baseados  nos  fármacos  doxiciclina,

quinina,  clindamicina, mefloquina, atovaquona/proguanil,  cloroquina e artemeter/lumefantrina. A

QPX,  porém,  não  evita  a infecção,  tem  tempo  limitado  de  uso  e  falhas  na  aderência  ao

procedimento podem prejudicar o resultado profilático (Brasil, 2010b). Assim, há uma considerável

necessidade de novos agentes antimaláricos para o tratamento das populações afetadas.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

O presente projeto de pesquisa visa desenvolver o estudo e a pesquisa em relações estrutura

atividade/propriedade  quantitativa,  conhecida  como  QSAR/QSPR,  dentro  do  Departamento  de

Química  do Instituto  de Ciências  Exatas  da UFMG (ICEX-UFMG).  Pretende-se estabelecer  de

maneira sólida o estudo e a pesquisa em QSAR/QSPR no ICEX-UFMG através da construção e

evolução de softwares relacionados a QSAR/QSPR, aplicação dos programas desenvolvidos e da

elaboração  de  cursos  em nível  tanto  de  graduação  como  de  pós-graduação  na  área  de  estudo

mencionada, além de estabelecer parcerias entre o ICEX-UFMG e outras instituições de ensino e

pesquisa no Brasil e no exterior.

2.2. Objetivos específicos

 Elaborar  um  protocolo  padrão  de  geração  de  topologias  e  dinâmica  molecular  para

implementação da metodologia LQTA-QSAR.

 Concluir o desenvolvimento de uma interface web única que permita o uso da metodologia

LQTA-QSAR de forma transparente para o usuário.

 Migração  do  programa  QSAR  modeling  para  linguagem  de  programação  Julia,  pois  a

referida linguagem é mais apropriada para cálculos matemáticos e computação científica,

com a construção de um módulo de validação externa

 Orientação de alunos de iniciação científica e, posteriormente, pós-graduação na aplicação

da metodologia LQTA-QSAR e do programa QSAR modeling:

◦ em um estudo QSAR de um conjunto de cefalosporinas com atividade anti-bacteriana;

◦ em um estudo QSAR de um conjunto de sulfonas sintéticas, descritos por um mesmo

grupo de pesquisa como inibidores do receptor 5-HT2A, relacionado ao autismo;  

◦ em  um  estudo  QSAR  de  um  conjunto  de  derivados  da  artemisinina  como  agentes

antimaláricos;

◦ posteriormente  em  estudos  para  diferentes  classes  de  compostos  com  diferentes

atividades.
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3. Metodologia

3.1. Web-4D-QSAR

A metodologia de QSAR 4D LQTA-QSAR vendo  sendo  utilizada  de  maneira  razoável

desde sua publicação em 2009, com 20 citações na  web of science e referenciada no livro (Roy,

2015) sobre QSAR. No entanto, para o uso pleno da metodologia, é necessário o uso de diferentes

ferramentas para se alcançar o objetivo final. Ao longo do processo, é necessário gerar arquivos de

topologia, corrigir os arquivos gerados, montar a caixa virtual para a dinâmica molecular, executar

as simulações de dinâmica molecular,  executar os alinhamentos do perfis conformacionais gerados

e gerar os descritores 4D. A execução de todas essas tarefas com o uso de diferentes programas

pode desestimular usuários que não tenham muita familiaridade com programas de computador. 

Com o intuito de automatizar a maior parte das tarefas necessárias no uso da metodologia

LQTA-QSAR, está sendo desenvolvido um sistema para a implementação da metodologia LQTA-

QSAR através de uma interface web única que envolve a execução de dinâmica molecular com o

GROMACS  e  geração  de  descritores  moleculares  4D  com  uma  nova  versão  do  programa

LQTAGrid.  Dessa  forma  o  resultado  é  um  pacote  computacional  bem  integrado  e  funcional,

abstraindo  os  passos  técnicos  da  execução  separada  de  aplicações  como  o  GROMACS  e  o

LQTAGrid, além do fato da existência de um ambiente já configurado genericamente e disponível

na internet. 

Para a codificação da aplicação web, que terá a responsabilidade do Front-End do sistema,

foi utilizada a linguagem Python (Python). A escolha da linguagem foi feita com base no fato de a

comunidade Python ser uma das mais ativas entre as linguagens de programação, contribuindo e

fortalecendo cada vez mais a linguagem e ser considerada uma linguagem expressiva e elegante

pelos programadores, pois os recursos fornecidos pelas bibliotecas padrões da linguagem faz com

que os códigos fiquem concisos e modularizados, além de se adequar bem aos mais diversos tipos

de problemas computacionais, como problemas matemáticos, comerciais e científicos.

Django é um arcabouço para desenvolvimento web, escrito em Python, que utiliza o padrão

MTV (model - template – view) (Django). Além disso, utiliza o princípio de reaproveitamento de

código  por  parte  do  desenvolvedor.  Uma  outra  vantagem  do  Django  é  o  mapeamento  objeto

relacional que converte os modelos de objetos definidos pelo programador em tabelas persistentes

em uma base de dados.

O  Celery  é  um  gerenciador  de  filas  de  tarefas  assíncrono  baseado  em  passagem  de
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mensagens  distribuídas  (Celery).  É  voltado  para  operações  em  tempo  real,  mas  suporta  o

agendamento. As unidades de execução, chamadas tarefas, são executadas simultaneamente em um

único ou em vários  servidores  de trabalho que  utilizam multiprocessamento.  As tarefas  podem

executar de forma assíncrona ou de forma síncrona.

Para a criação do pacote computacional para a realização das dinâmicas moleculares e a

geração da matriz de descritores, foi necessário a integração de algumas tecnologias já existentes no

meio acadêmico como o GROMACS (Lindahl, 2001) e o LQTAGrid (Martins, 2009).

O  GROMACS  é  um  software  livre  bastante  utilizado  pelos  pesquisadores  de  química

computacional no mundo para a realização de dinâmica molecular. O LQTAGrid é um software de

código aberto que permite a geração da matriz de descritores com a metodologia LQTA-QSAR

desenvolvida na Unicamp.

Uma nova versão do LQTAGrid, chamada de LQTAGridPy, foi desenvolvida utilizando a

linguagem  de  programação  Python,  buscando  uma  melhor  integração  com  a  plataforma  web

desenvolvida  como front-end para  a  execução  das  dinâmicas  moleculares  com GROMACS.  O

código do LQTAGridPy está disponível em https://github.com/rougeth/LQTAGridPy. O programa

executável se encontra no repositório python-pip.

A Figura  3 representa  o pacote  computacional  da solução,  trazendo uma visão  geral  da

organização do Web-4D-QSAR.  O papel  do  framework  web Django no sistema é  gerenciar  as

requisições dos usuários, bem como tratar a dinâmica das views. A execução da dinâmica molecular

no sistema, pode ocorrer para um número n de moléculas inseridas pelo usuário, ou seja, para cada

dinâmica solicitada deve haver pelo menos uma molécula, que é representada por um arquivo de

dados.

Figura 3. Arquitetura macro do sistema
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Como o sistema poderá tratar diversas requisições para execução de tarefas de dinâmica

molecular, alinhamentos e geração de descritores, o Celery gerencia as filas de tarefas de forma

mais eficiente, diminuindo possíveis gargalos de processamento.

As tarefas oriundas do Django são direcionadas para o GROMACS ou para o LQTAGridPy,

sendo o Celery o canal intermediário entre o Front-End e o Back-End.

Como a execução da dinâmica molecular pelo GROMACS e a geração dos descritores são

processos que requerem um poderoso poder de processamento, são necessários alguns níveis de

escalabilidade,  para assim apresentar  transparência ao usuário.  Sendo assim o sistema pode ser

totalmente acoplável a um sistema distribuído de supercomputadores para a execução das tarefas

executadas pelo Celery que, de forma assíncrona, permite um comportamento dinâmico ao sistema

e não serial, o que traria um grande gargalo de execução.

Por fim, ao final da execução de todas as tarefas, deve ser enviado ao e-mail do usuário um

aviso informando que os arquivos de saída do sistema estão disponíveis de acordo com o que foi

requisitado.

Atualmente,  o  sistema se encontra  em fase  final  de desenvolvimento,  onde estão  sendo

implementados  a  integração  da  saída  das  simulações  de  dinâmica  molecular  com  o  programa

LQTAGridPy, a parte de login do sistema e o envio de e-mail ao usuário no final de todas as tarefas.

Em  parceria  com  o  Laboratório  de  Bioquímica  e  Biofísica  -  Instituto  Butantan  está  sendo

estabelecido um protocolo padrão de dinâmica molecular para as moléculas que serão submetidas

ao  sistema  para  estudo  LQTA-QSAR.  O  código  do  programa  está  disponível  em

https://github.com/rougeth/Web-4D-QSAR assim como a sequência de instruções para instalação e

execução  em máquina  local.  Ao final  do  projeto,  pretende-se  hospedar  o  programa em algum

servidor de modo que usuários possam submeter seus trabalhos para serem executados no servidor.

3.2. Migração do programa QSAR modeling para a linguagem de programação

Julia com a construção de um módulo de validação externa

O QSAR modeling (Martins, 2013) é um software que constrói e valida modelos QSAR. Ele

é um software  open source desenvolvido em Java que possui estrutura orientada a objetos e foi

idealizado para funcionar em qualquer sistema operacional que possua uma JVM (maquina virtual

Java) e o ambiente JRE versão 6 ou posterior. As entradas de dado desse software são realizadas por

dois  arquivos  txt.  O primeiro  contendo a  matriz  de descritores  QSAR, denominada  X,  e  outro
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contendo o vetor de atividade biológicas, denominado y. 

O  objetivo  deste  software  é  construir  e  validar  modelos  de  QSAR  fazendo  uso  de

ferramentas quimiométricas. Este software implementa o método de seleção de variáveis OPS, além

de utilizar o método PLS para realizar a construção do modelo de regressão. Este programa também

faz validação interna por meio de processos como aleatorização de y e leave-N-out, além de realizar

a detecção de amostras anômalas, normalmente negligenciada por outras ferramentas QSAR, que é

feita ao combinar o valor de influência de cada amostra, também conhecido como leverage, com o

seu respectivo resíduo de Student.

No entanto, uma lacuna observada no programa QSAR modeling é a ausência de um módulo

para realizar  a  validação externa.  Procedimento exigido em praticamente todos os  trabalhos  de

QSAR atualmente,  a validação externa é fundamental para que se tenha uma análise de QSAR

completa e confiável.  Assim, um dos objetivos desse projeto é a implementação do módulo de

validação externa, além de uma reformulação do software QSAR modeling através da migração do

software para a linguagem de programação Julia (Julia).

A linguagem de programação Julia é uma linguagem dinâmica, apropriada para computação

numérica e científica,  com um desempenho comparável  a linguagens estáticas  tradicionalmente

utilizadas.

As características  de Julia  são tipagem opcional,  multiple  dispatch,  e  bom desempenho,

alcançado utilizando inferência de tipos e compilação  just-in-time (JIT), implementada utilizando

LLVM. Ela é multi-paradigma, combinando características de programação imperativa, funcional e

orientada  a  objetos.  A  sintaxe  de  Julia  é  similar  à  do  GNU  Octave ou  MATLAB e

consequentemente  os  programadores  que  já  utilizam  estas  linguagens  devem  sentir-se

imediatamente confortáveis com Julia. Enquanto MATLAB é bem eficiente para experimentações e

explorações de álgebra linear numérica, possui limitações para tarefas computacionais fora deste

campo  relativamente  pequeno.  Julia  mantém  a  facilidade  e  expressividade  do  MATLAB  para

computação numérica de alto nível, mas ultrapassa as limitações comparadas a uma linguagem de

programação de propósito geral. Para alcançar isso, Julia é construída com heranças das linguagens

de programação matemática, mas também herda muito de outras linguagens dinâmicas populares,

incluindo Lisp, Perl, Python, Lua, and Ruby (Bezanson, 2015).

Assim, os algoritmos em MATLAB escritos para o OPS toolbox (Teofilo, 2007) devem ser

facilmente  migrados  para  a  linguagem  Julia,  e  uma  interface  amigável  para  o  usuário  será

construída utilizando-se o toolkit para desenvolvimento de aplicações desktop Tk (Tcl).
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3.3.  Aplicação da metodologia LQTA-QSAR e do programa QSAR modeling

estudos de QSAR 4D 

Pretende-se aplicar a metodologia LQTA-QSAR, com o uso do sistema web-4D-QSAR em

estudos QSAR de um conjunto de cefalosporinas com atividade anti-bacteriana, de um conjunto de

sulfonas sintéticas como inibidores do receptor 5-HT2A, relacionado ao autismo e em um conjunto

de derivados da artemisinina como agentes antimaláricos. O primeiro estudo deve ser feito  em

parceria com a professora Elaine Rose Maia da Universidade de Brasília – Unb e os dois últimos

projetos devem ser feitos em parceria com o professor Eduardo Borges de Melo da Universidade

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

Para cada classe de problemas a ser estudado a metodologia a ser aplicada terá início com

uma pesquisa bibliográfica para a formação de um conjunto de compostos com atividade biológica

conhecida (valores de IC50). Determinado o conjunto a ser utilizado, as moléculas serão desenhadas

com o uso do programa ChemCketch (ChemSketch).  Em seguida,  as geometrias das moléculas

serão  otimizadas  com  o  programa  Gaussian  2009  (Gaussian,  2009)  utilizando-se  a  teoria  do

funcional de densidade (DFT) com o funcional B3LYP e conjunto de base cc-pVDZ (Zhao, 2005).

De posse das geometrias otimizadas, o conjunto de moléculas será submetido à interface web-4D-

QSAR, a qual se encarregará de gerar arquivos de topologia para as moléculas com o programa

MKTOP (Ribeiro,  2015),  gerar  os  perfis  de  amostragem conformacional  através  de  dinâmicas

moleculares com o GROMACS (Lindahl, 2001), realizar os alinhamentos dos perfis gerados de

acordo com os átomos a serem escolhidos para cada molécula e realizar o alinhamento com uma

molécula de referência. Por fim, serão gerados os descritores 4D com o programa LQTAgrid, já na

versão Python.

Calculados os descritores para cada molécula, o próximo passo será a construção e validação

do modelo QSAR. O conjunto de moléculas será dividido em um conjunto de treinamento e um

conjunto  teste  através  da  analise  por  agrupamentos  hierárquicos  (HCA,  do  inglês  hierarchical

cluster  analysis)  e  da análise  de  componentes  principais  (PCA, do inglês  principal  component

analysis). Nestas análises serão procurados grupos de moléculas com características semelhantes

para  que  representantes  de  todos  os  grupos  encontrados  sejam  retirados  para  a  formação  do

conjunto teste. O conjunto de treinamento será submetido ao programa QSAR modeling onde será

feita a seleção de variáveis com o algoritmo OPS, construção do modelo de regressão PLS com as

variáveis selecionadas e validação do modelo em relação à robustez e correlação ao acaso com os

testes leave-N-out e y-randomization, respectivamente. Por fim, o conjunto teste será utilizado para
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a validação externa do modelo obtido com o novo módulo que será desenvolvido para o programa

QSAR modeling.

4. Justificativa do projeto

Estudos QSAR representam uma importante área de pesquisa no planejamento racional de

fármacos.  Uma parte  importante  nesses estudos se dá na construção de validação dos modelos

QSAR, que acontecem com o uso de programas de computadores. A construção de programas livres

que possibilitem tais estudos podem permitir o avanço da pesquisa nessa área do conhecimento,

além de  possibilitar  um contínuo  avanço no desenvolvimento  dessas  ferramentas  e  uma maior

compreensão  do  funcionamento  das  metodologias  empregadas.  A  aplicação  das  ferramentas

desenvolvidas  em  estudos  práticos  corresponderá  ao  principal  propósito  da  construção  das

ferramentas, que é seu uso e disseminação na comunidade científica.

5. Meios de divulgação

Pretende-se  divulgar  os  resultados  decorrentes  do  projeto  em  questão  através  da

apresentação  de  trabalhos  em congressos  científicos  e  da  publicação  de  artigos  científicos  em

revistas de relevância nacional e internacional.
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6. Cronograma de atividades

O cronograma para a execução das atividades do projeto é apresentado na Tabela 3.

Tabela 3. Cronograma de atividades

Atividade 2016

Ago Set Ou
t

Nov Dez

Construção e evolução do programa 
web-4D-QSAR

X X X X X

Construção e evolução do programa 
QSAR modeling na linguagem Julia

X X X X X

Construção e evolução do módulo de 
validação externa para o QSAR 
modeling

X X

Atividade 2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou
t

Nov Dez

Construção e evolução do programa 
web-4D-QSAR

X X X X X X X X X X X X

Construção e evolução do programa 
QSAR modeling na linguagem Julia

X X X X X X X X X X X X

Construção e evolução do módulo de 
validação externa para o QSAR 
modeling

X X X X X X X X X X X X

Seleção de conjunto de 
cefalosporinas para estudo 4D QSAR

X X X

Execução de dinâmicas moleculares 
e geração de descritores 4D LQTA-
QSAR

X X X

Construção e validação de modelo 
QSAR com o programa QSAR 
modeling

X X X

Seleção de conjunto de sulfonas 
sintéticas para estudo 4D QSAR

X X X

Redação de artigos científicos e 
trabalhos para congressos

X X X X X

Atividade 2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou
t

Nov Dez

Construção e evolução do programa 
web-4D-QSAR

X X X X X X X X X X X X
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Construção e evolução do programa 
QSAR modeling na linguagem Julia

X X X X X X X X X X X X

Construção e evolução do módulo de 
validação externa para o QSAR 
modeling

X X X X X X X X X X X X

Execução de dinâmicas moleculares 
e geração de descritores 4D LQTA-
QSAR

X X X

Construção e validação de modelo 
QSAR com o programa QSAR 
modeling

X X X

Seleção de conjunto de derivados de 
artemisinina para estudo 4D QSAR

X X X

Redação de artigos científicos e 
trabalhos para congressos

X X X X X X X X X X X X

Atividade 2019

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Construção e evolução do programa 
web-4D-QSAR

X X X X X X X

Construção e evolução do programa 
QSAR modeling na linguagem Julia

X X X X X X X

Construção e evolução do módulo de 
validação externa para o QSAR 
modeling

X X X X X X X

Execução de dinâmicas moleculares 
e geração de descritores 4D LQTA-
QSAR

X X X

Construção e validação de modelo 
QSAR com o programa QSAR 
modeling

X X X

Redação de artigos científicos e 
trabalhos para congressos

X X X X X X X

7. Resultados esperados

Através  desse projeto pretende-se a  conclusão de duas ferramentas de software livre de

maneira consolidada e que possa ser disponibilizada para a comunidade científica, além de estudos

práticos de QSAR 4D que possam aplicar plenamente as ferramentas desenvolvidas.

O programa web-4D-QSAR, além de poder ser executado localmente para as pessoas que

pretendam utilizar a metodologia em suas próprias máquinas, deve ser também disponibilizado em
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algum servidor dedicado para a execução de estudos com o uso da metodologia LQTA-QSAR. A

ideia  inicial  é conseguir recursos para a compra de um servidor  que possa ficar  hospedado no

Instituto de Ciências Exatas da UFMG ou fazer uso de algum servidor já existente. Caso isso não

seja possível, uma alternativa é fazer uma parceria com o Centro Nacional de Processamento de

Alto Desempenho – CENAPAD-MG, para que o serviço possa ser hospedado em alguma máquina

do referido centro.

O programa QSAR modeling, com todas as ferramentas quimiométricas para construção e

validação  de  modelos  QSAR,  e  com  o  módulo  adicional  para  validação  externa,  deve  ser

disponibilizado para download da maneira gratuita. Ambos programas terão código fonte aberto

para  que  a  comunidade  científica  possa  contribuir  com  o  desenvolvimento  e  a  melhoria  dos

mesmos.

Com os estudos 4D LQTA-QSAR, pretende-se entender melhor o mecanismo de ação das

classes de moléculas estudadas. Além disso, pretende-se que esses estudos possam servir de guia

para quem pretenda utilizar o programa web-4D-QSAR para a geração de descritores 4D LQTA-

QSAR e para quem pretenda utilizar o programa QSAR modeling para a construção e validação de

modelos QSAR. Com as ferramentas consolidadas, pretende-se realizar uma série de outros estudos

QSAR para diferentes classes de compostos com diferentes atividades.

8.  Disponibilidade  efetiva  de  infraestrutura  e  de  apoio  técnico  para  o

desenvolvimento do projeto

Uma das vantagens desse projeto é o fato de a maior parte dos softwares utilizados serem

livres, o que implica em custo praticamente zero para a execução do projeto. 

O desenvolvimento dos programas web-4D-QSAR e QSAR modeling serão realizados nas

linguagens Python e Julia, respectivamente, que são linguagens livres.

Nos estudos de aplicação da metodologia LQTA-QSAR os programas utilizados serão os

seguintes:

 Chemsktech (livre) para o desenho das moléculas.

 Gaussian 2009 para a otimização de geometrias.

 GROMACS (livre)  para  execução das  dinâmicas  moleculares  e  alinhamentos  dentro  do

programa web-4D-QSAR.

 LQTAgridPy (livre) para geração de descritores 4D LQTA-QSAR dentro do programa web-

4D-QSAR.

26



 QSAR modeling (livre) para construção e validação de modelos.

Em termos de exigência de processamento,  os principais gargalos serão a otimização de

geometrias com o Gaussian e a execução de dinâmicas moleculares com o GROMACS. Para isso

pode-se  utilizar  o  Laboratório  de  Computação  Científica,  LCC,  do  CENAPAD-MG.  O  único

software não livre que pretende-se utilizar nesse estudo é o Gaussian. Caso esse software não esteja

disponível no LCC, pode-se utilizar, alternativamente, o software livre GAMESS (Schmidt, 1993).

Futuramente, pretende-se a montagem de um laboratório de propósito específico para estudos de

QSAR.
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