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Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca 

de 5,4 milhões de pessoas são picadas por 

serpentes anualmente1. Pelo menos 100.000 

pessoas morrem, além de ocorrerem amputações e 

outras deficiências permanentes causadas pelos 

acidentes ofídicos2. Os efeitos hemorrágicos do 

veneno são causados, principalmente, por 

metaloproteases (MP). Nosso grupo sintetizou 

tiossemicarbazonas planejadas por métodos com-

putacionais, que apresentaram atividade inibitória 

contra uma MP isolada do veneno da serpente 

Bothrops pauloensis e ação anti-hemorrágica em 

ensaios in vivo.3 O objetivo deste trabalho é utilizar 

os mesmos métodos teóricos para verificar se estes 

compostos poderiam inibir também a MP de outra 

serpente, B. asper, para serem futuramente estu-

dados como candidatos a fármacos para minimizar 

os efeitos tóxicos da peçonha desta serpente. 

Resultados e Discussão 

No presente trabalho, tiossemicarbazonas e 

semicarbazonas (Fig. 1), otimizadas com o método 

B3LYP/6-31G* do programa Spartan’14 

(Wavefunction), foram docadas na MP da serpente 

B. asper, usando-se o programa GOLD 5.7 (CCDC). 

Utilizou-se a estrutura cristalográfica da MP de B. 

asper disponível no Protein Data Bank de código 

2W12. As melhores soluções de docagem, que 

apresentam o provável modo de interação dos 

compostos com a enzima, foram usadas para o 

cálculo das entalpias de interação (∆Hint) com 

método semi-empírico PM7 do Programa 

Mopac2016 (Stewart Comp. Chem.) (Tabelas 1).  

 
Figura 1. Estrutura geral 
das semicarbazonas e 
tiossemicarbazonas. 
 

 

A partir dos resultados de ∆Hint, verifica-se que as 
moléculas 3b, 5a e 5b são as que apresentam os 
valores mais favoráveis e, portanto, são as mais 
promissoras para dar continuidade à pesquisa. Ao 
se analisar as interações com a MP, observou-se 
que a principal interação dos compostos 5a e 5b 
envolve seus grupos carboxilato, além de algumas 
outras interações adicionais. 

Tabela 1. Substituintes usados (fig. 1) e resultados 
de modelagem molecular  

Comp X R1 R2 Pontuação
a 

∆Hint b 
(kcal/mol) 

 

2a S H H 48,01 -66,12 

2b S H 4-OMe 51,90 -14,82 

2c S H 4-Br 50,84 -32,54 

2d S H 4-Cl 50,05 -66,85 

2e S H 3-
OH,4-

OMe 

53,64 

-79,50 

3a O H 4-OMe 46,95 -66,02 

3b O H 4-
CO2H 

47,31 
-219,58 

3c O H 4-Cl 46,19 -38,14 

3d O H 2,4-
OMe 

46,62 
-83,98 

3e O H 4-OH 42,73 -69,34 

3f O H 3-
OH,4-
OMe 

48,62 

-60,99 

5a S (CH2)2CO2H 4-OMe 58,10 -217,90 

5b S (CH2)3CO2H 4-OMe 64,60 -241,20 

aFunção de pontuação Goldscore, programa GOLD. 
bMétodo PM7, programa Mopac2016. 

Conclusões 

O grupo funcional carboxilato dos compostos 5a e 

5b favorece a formação dos complexos, devido às 

interações do mesmo com resíduos de aminoácidos 

do sítio catalítico da MP. 3b faz ligações de 

hidrogênio com o resíduo Glu143 a partir do seu 

grupo semicarbazona. Esses ligantes apresentaram 

os melhores valores de entalpia de interação, o que 

sugere que apresentam as interações mais 

significativas com a MP. É importante destacar que 

as estruturas 5a e 5b são inibidoras comprovadas 

de MP da serpente B. pauloensis3 e os resultados 

atuais indicam que estes compostos são candidatos 

promissores de inibição de MP de outras espécies 

de Bothrops, podendo melhorar a eficácia dos 

tratamentos atuais de acidentes ofídicos. 
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