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A ocorrência natural de sesquiterpenos drimanos tem se demonstrado cativante para investigações computacionais, 

uma vez que essa classe de metabólitos secundários quando avaliada em ensaios biológicos, exibiram promissoras 

atividades antimicrobiana, citotóxica, antitumoral e no processo inflamatório. Esses compostos originam-se do 

metabolismo de fungos, moluscos, esponjas marinhas e estão presentes principalmente na família Winteraceae. 

Nesta última, o gênero Drimys se destaca, dado que é fonte dessa classe de metabólitos, exibindo efeitos 

antinociceptivos, antialérgicos e anti-inflamatórios notáveis em modelos in vivo e in vitro, principalmente pelo 

drimano poligodial. No entanto,  poucos trabalhos exploram a atividade anti-inflamatória de toda a classe de 

drimanos obtidos de espécies de Drimys. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar sesquiterpenos drimanos e seus 

isômeros espaciais obtidos de plantas do gênero Drimys quanto a inibição virtual da Cicloxigenase-2 (COX-2), 

uma enzima associada a inflamação aguda e crônica. Para a realização do trabalho, desenhou-se as estruturas 

moleculares dos sesquiterpenos drimanos e seus isômeros espaciais possíveis, atentando-se a configuração 

absoluta do anel drimano. Estes foram submetidos a uma triagem virtual por docagem molecular. Os drimanos 

foram ranqueados em ordem de energia de ligação (complexo ligante-receptor) e os que apresentaram energias 

inferiores a -8.0 kcal/mol foram selecionados para visualização das poses na COX-2 pelo programa PyMol. As 

interações intermoleculares dos drimanos ranqueados e que ancoraram-se no sítio de ligação foram visualizadas 

em 2D e as propriedades absorção, distribuição, metabolização e excreção (ADME) também foram triadas. Através 

dessas análises foi possível predizer que os drimanos que docaram-se dentro do sítio ativo da enzima com energia 

inferior a -8,0 kcal/mol foram: 1-β-p-cumaroiloxivaldiviolideo (-9,2 kcal/mol), 1-β-O-(p-metoxi-E-cinamil)-

isodrimeninol (-8,9 kcal/mol), 1-β-(p-metoxicinamil)dendocarbina-A (-8,8 kcal/mol),  dendocarbina A (-8,4 

kcal/mol), isodrimeninol (-8,4 kcal/mol), confertifolina (-8,4 kcal/mol) e acetalpoligodial (-8,0 kcal/mol). Os 

melhores escores de energia de ligação foram de drimanos que continham grupamentos hemiacetais e os menos 

favoráveis, hidroxilas. O poligodial referido como protagonista com ação anti-inflamatória em modelos 

experimentais in vivo possivelmente, atua via COX-2, uma vez que o mesmo docou-se no sítio ativo da enzima. A 

predição das propriedades ADME mostram que os drimanos selecionados são absorvidos passivamente via Trato 

Gastrointestinal (TGI) e acessam o Sistema Nervoso Central (SNC), exceto o isodrimeninol, e todos respeitam a 

Regra de 5 de Lipinski. Assim, os drimanos originados de espécies do gênero Drimys são possíveis inibidores da 

COX-2 de acordo com triagens virtuais conduzidas e devem continuar objetos de investigações futuras para 

otimização estrutural para um melhor desempenho de escore e/ou serem avaliadas quanto sua inibição in vitro e 

in vivo. 

 

 

Palavras-chave: Sesquiterpeno drimano. Docagem molecular. Inflamação. Poligodial. Ciclo-

oxigenase. 

 

  



 

VIRTUAL SCREENING OF DRIMANE SESQUITERPENES AS 

POTENTIAL MOLECULES IN CYCLOOXYGENASE-2 INHIBITION 

 

 

Franciele Samanta Bohr Florenço 

February/2021 

 

Advisor: Angela Malheiros, PhD. 

Co-Advisor: Rogério Corrêa, PhD. 

Area of Concentration: Natural and Bioactive Products. 

Pages number: 97. 

 

 

 

The drimane sesquiterpenes natural occurrence has been shown to be attractive for computational investigations, 

since this class of secondary metabolites evaluated in biological assays exhibited promising antimicrobial, 

cytotoxic, anti-tumor and anti-inflammatory activities. These compounds originate from the metabolism of fungi, 

molluscs, marine sponges, and are mainly present in the plant family Winteraceae. In the latter, the Drimys genus 

stands out, since it is the source of this class of metabolites, exhibiting remarkable antinociceptive, antiallergic and 

anti-inflammatory effects in in vivo and in vitro models, primarily by polygodial drimane. However, few works 

explore the anti-inflammatory activity of the entire drimanes class obtained from Drimys species. Thus, the 

objective of this study was to evaluate drimane sesquiterpenes and their spatial isomers obtained from plants of 

the Drimys genus regarding the virtual inhibition of the inflammatory process via Cyclooxygenase-2 (COX-2), an 

enzyme associated through in silico methods with acute and chronic inflammation. The molecular structures of 

the drimane sesquiterpenes and their possible spatial isomers were designed to carry out the work, paying attention 

to the absolute configuration of the drimane ring. These were submitted to a virtual screening via molecular 

docking using a bioreceptor associated with COX-2 inflammation. The drimanes were ranked in order of binding 

energy (ligand-receptor complex), and those with energy less than -8.0 kcal/mol were selected for pose 

visualization in COX-2 in PyMol program. The ranked drimanes intermolecular interactions and that anchored at 

the binding site were visualized in 2D and the absorption, distribution, metabolism and excretion (ADME) 

properties were also screened. Through these analyses, it was possible to predict that the drimanes that docked 

inside the active site of the enzyme with energy less than -8.0 kcal/mol were: 1-β-p-coumaroyloxyvaldiviolide (-

9.2 kcal/mol), 1 -β-O-(p-methoxy-E-cinnamyl)-isodrimeninol (-8.9 kcal/mol), 1-β-(p-

methoxycinnamyl)dendocarbin-A (-8.8 kcal/mol), dendocarbin A (-8.4 kcal/mol), isodrimeninol (-8.4 kcal/mol), 

confertifoline (-8.4 kcal/mol) and polygodial acetal (-8.0 kcal/mol). The best binding energy scores were from 

drimanes that contained hemiacetal groups and the least favorable - hydroxyl groups. The polygodial drimane 

referred to as a protagonist with anti-inflammatory action in in vivo experimental models possibly acts via COX-

2, as it docked in the active site of the enzyme. The prediction of ADME properties shows that the selected 

drimanes are passively absorbed via the Gastrointestinal Tract (GIT) and access the Central Nervous System 

(CNS), except for isodrimeninol, and all respect to Lipinski's Rule of 5. Hence, drimanes, originated from species 

of the Drimys genus, are possible COX-2 inhibitors according to virtual screenings conducted and should continue 

to be objects of future investigations for structural optimization for a better score performance and/or to be 

evaluated for their in vitro and in vivo inhibition. 

 

 

Key-Words: Drimane sesquiterpene. Molecular docking. Inflammation. Polygodial. 

Cyclooxygenase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Plantas são recursos com variadas funções no contexto industrial farmacêutico. As 

espécies vegetativas em larga escala no Brasil, em grande parte desconhecidas, são empregadas 

muitas vezes como recurso terapêutico no tratamento de variadas enfermidades. Entre o arsenal 

de plantas valiosas brasileiras conhecidas há exemplos como a espécie Eugenia uniflora ou 

pitangueira (nome de origem indígena), que produz a pitanga, uma fruta que possui grande 

atividade antioxidante (FIDELIS et al. 2022 ), o Ginseng brasileiro (Pfaffia glomerata) que atua 

principalmente como estimulante e detém um alto valor comercial (VARDANEGA, 2017), 

ainda plantas de uso na medicina popular, como a Casca d'anta (Drimys brasiliensis) que exibe 

propriedades estomáquicas, carminativa e tônica (CECHINEL FILHO et al. 2016; FLORA DO 

BRASIL, 2020).  

Assim a diversidade funcional e estrutural de metabólitos derivados de plantas, como 

os originados das espécies citadas acima, podem ser fontes de novas descobertas na área 

terapêutica, na cosmetologia, agropecuária entre outras (CRAGG, NEWMAN, 2020). Como 

exemplo, os sesquiterpenos drimanos, metabólitos secundários que atuam nesse contexto uma 

vez que são associados a diversas ações descritas como: antifúngica (KUBO, LEE, SHIMIZU, 

2011; PAZ et al, 2020), antimicrobiana (MELO et al. 2021; SANTOSO et al. 2018), 

antitrypanosomal (GONÇALVES et al. 2019), inseticida (PAZ et al. 2018), antinociceptiva 

(MALHEIROS et al. 2001; PAZ et al. 2022), anti-inflamatória (GOU et al. 2021) citotóxica 

(ALLOUCHE et al. 2009; FRATONI et al. 2016), cicatricial com renovação da matrix celular 

(GAILLARD et al 2021) e ainda é objeto de estudo nos processos de drug discovery como a 

atual da busca por inibidores contra o vírus SARS-CoV-2 (DWARKA et al. 2020), entre outras.  

Os drimanos são encontrados expressivamente em espécies do gênero Drimys, que 

possuem diversas atividades biológicas descritas, inclusive pelo Núcleo de Investigações 

Químico Farmacêuticas da Universidade do Vale do Itajaí (NIQFAR/UNIVALI). Estudos já 

relataram o potencial anti-inflamatório (ANDRÉ et al. 2004), atividade antitumoral 

(CLAUDINO, 2011) e citotóxica tanto para leucemias quanto para linfomas e carcinomas 

(SILVA, 2009; FRATONI et al. 2016), ação antifúngica (MALHEIROS et al. 2005) e 

antiparasitária (CLAUDINO et al. 2013) em plantas do gênero.  

O poligodial, o principal sesquiterpeno drimano pesquisado nessa classe, é obtido em 

espécies de Drimys. e em várias outras de distintos gêneros. Destaca-se por exibir atividades 

anti-inflamatórias em estudos em modelos animais e in vitro (TRATSK, 1997; MALHEIROS, 
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2001; MENDES et al. 1998; 2000; CUNHA et al. 2001; CECHINEL-FILHO et al. 1998; 

ANDRÉ et al. 2004; MARTIN et al. 2009; BARROSA et al. 2016; FERREIRA et al. 2020; 

PAZ et al. 2020; GAILLARD et al. 2021). No entanto, ainda é desconhecido o mecanismo de 

como esse composto atua contra o processo inflamatório, uma vez que o evento inflamatório é 

bastante diversificado, pois conta com diferentes iniciadores. Esses iniciadores podem ser 

estímulos físicos, químicos, biológicos que irão ativar distintas vias celulares, com o intuito de 

recuperar a homeostasia do organismo lesado. Cada via conta com os chamados mediadores de 

inflamação que podem ser aminas vasoativas, mediadores lipídicos, citocinas entre outros que 

irão se ligar aos seus respectivos receptores ou por si só terão atividade enzimática para 

mobilizar o processo inflamatório (KLATT, KUMAR 2015; HALLIWELL, GUTTERIDGE 

2015).  

Em processos inflamatórios as enzimas Cicloxigenase-1 (COX-1) e Cicloxigenase-2 

(COX-2) protagonizam esse evento como mediadores lipídicos que produzem componentes que 

geram dor e febre. Isso acontece mediante a ciclo-oxigenação e peroxidação do araquidonato 

ou outro substrato de ácido graxo pelas COXs. A derivação dessas transformações é síntese das 

prostaglandinas, associadas aos sinais e sintomas de inflamação comuns como dor, edema e 

ademais (PIOMELLI, 2013). Além disso, as COXs estão relacionadas à doenças degenerativas 

como Alzheimer, Parkinson (CHOI, AID, BOSETTI, 2009; KUMAR et al. 2020).  

Nesse contexto, os anti-inflamatórios denominados não-esteroidais (AINEs), uma 

classe de compostos amplamente utilizada para tratar os sinais e sintomas da inflamação, atuam 

inviabilizando a produção de prostaglandinas via inibição da enzima COX, suprimindo 

consequentemente a inflamação (CIDADE et al. 2016; AFONINA et al. 2017). Os AINEs 

seletivos possuem a vantagem de não gerar os indesejáveis efeitos de AINEs não seletivos (que 

inibem também a COX-1) principalmente gastrointestinais, que podem ser severos (BORGES 

et al. 2012; SZETO et al. 2020). Os coxibes representam AINEs seletivos (CIDADE et al. 2016; 

SCHIMIDT et al. 2016). Esses medicamentos no entanto, possuem reações adversas 

cardiovasculares graves quando administrados cronicamente (SCHIMIDT et al. 2016). Desta 

maneira, a investigação de inibidores seletivos para COX-2 obtidos de fontes naturais, semi ou 

totalmente sintéticos deve ser instigada, a fim de reduzir os efeitos adversos observados pelos 

AINEs sem comprometer seus efeitos terapêuticos (BURKE, SMYTH, FITZGERALD, 2006; 

BINDU, MAZUMDER, BANDYOPADHYAY, 2020).  

 Portanto a investigação para descoberta de fármacos (drug discovery) vem 

empregando diferentes metodologias, entre as quais os métodos computacionais como os de 

triagem virtual. Esta metodologia tem como intuito acelerar o processo de descoberta e 
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racionalizar a escolha de candidatos à fármacos, com consequente redução de tempo e custo 

(NEVES et al. 2018). A docagem molecular é uma abordagem dentro da triagem virtual baseada 

em estrutura e prediz posições e energias de ligação de um ligante à um sítio ativo de um 

determinado receptor, embasado em um algoritmo de busca e escore, respectivamente. Essas 

informações da interação ligante-receptor gerada pelos programas de docagem são essenciais 

para compreender o modo de ligação dos mesmos e irão direcionar os melhores candidatos ao 

alvo farmacológico adotado (CERQUEIRA et al. 2015; JEANMONOD et al. 2018). 

 Logo, pela primeira vez, sesquiterpenos da classe de drimanos isolados no gênero 

Drimys foram triados virtualmente via docagem molecular ao bioreceptor COX-2 e submetidos 

à análise de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) in silico, com o intuito de 

identificar os drimanos mais promissores na possível inibição da COX-2. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar os drimanos provenientes do gênero Drimys mais promissores quanto ao 

seu possível potencial inibitório da COX-2 por meio de triagem virtual baseada em técnicas de 

docagem e predição de propriedades ADME in silico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Realizar triagem virtual das estruturas dos sesquiterpenos drimanos originados do 

gênero Drimys por docagem molecular a COX-2 utilizando o programa Autodock Vina.  

● Avaliar as propriedades ADME (absorção, distribuição, metabolismo e excreção) in 

silico de sesquiterpenos drimanos.  

● Selecionar os drimanos através dos melhores escores de energia obtidos na etapa de 

triagem virtual.  

● Avaliar a possível inibição pelos sesquiterpenos drimanos ao receptor COX-2 através 

das poses e das interações intermoleculares dos mesmos no receptor. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Inflamação 

 

3.1.1 Inflamação via Cicloxigenase  

 

 A inflamação é um fenômeno natural dos seres vivos, mais especificamente 

vertebrados, e seu intuito fisiológico é a restauração da função normal dos tecidos, órgãos e 

outras estruturas. Inicialmente foi descrito por Cornelius Celsus (30 a.C a 50 d.C) o qual 

postulou os 4 sinais cardinais da inflamação: rubor, calor, edema e dor. Posteriormente Rudolf 

Virchow (1858) acrescentou um quinto sinal, a perda de função que ocorre mediante a não 

resolução do quadro inflamatório. Neste estágio, o processo inflamatório transitou do seu estado 

fisiológico para patológico, onde não há mais o benefício de recuperação das partes envolvidas 

no organismo (ABDULKHALEQ et al. 2018; KUMAR, ABBAS, 2021).  

 Ao longo das décadas, novas descobertas acerca do tema inflamação foram elucidadas 

e se tornaram a base científica para o conhecimento dos processos inflamatórios conhecidos 

atualmente. Contribuíram para isso, John Hunter (1728-1793) afirmando que a inflamação 

possui a finalidade de restaurar a função normal dos tecidos afetados, através de uma resposta 

inespecífica. Também Julius Cohnhein (1839-1884) que descreveu alterações vasculares de um 

processo irritativo em língua e mesentério de rãs, destacando importantes alterações de vasos 

sanguíneos no local da lesão. No ano de 1882, Elie Metchnikoff descreveu o processo de 

fagocitose de macrófagos em infecções por bactérias. Ele e o pesquisador Paul Ehrlich 

receberam o prêmio Nobel em 1908 por sua descoberta (KUMAR, ABBAS, 2021). 

 A partir do conceito de que substâncias químicas que medeiam alterações no tecido 

vascular induzidas por uma lesão, a exemplo histamina, foram introduzidas por Thomas Lewis 

(1881-1945). Esse conhecimento antecedeu a descoberta dos mediadores químicos da 

inflamação e do emprego de agentes anti-inflamatórios no contexto farmacêutico 

(BUSCARIOLO, 2012; HUETHER, 2015).   

 Atualmente a inflamação é considerada uma resposta adaptativa iniciada por agentes 

nocivos como infecções, lesões mecânicas e também lesões causadas por estresse e mau 

funcionamento em órgãos e tecidos (MAJNO, JORIS, 2004; KUMAR, ABBAS; 

CHOVATIYA, MEDZHITOV, 2014; CRONKITE; STRUTT, 2018; KUMAR, ABBAS, 

2021). Como doenças auto inflamatórias não possuem necessariamente algum desses aspectos, 

os autores renomados Antonelli e Kushner (2017), propuseram uma definição atualizada sobre 
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o processo inflamatório a partir do conceito de Orozco e colaboradores (2012). Portanto, 

sugere-se que a inflamação é desencadeada quando elementos da imunidade inata são liberados 

no organismo e encontram-se aumentadas, como citocinas, mediadores extracelulares e 

intracelulares inflamatórios, entre outros (ANTONELLI, KUSHNER 2017; ZHOU et al. 2020).  

 O intuito do processo inflamatório é remover o agente nocivo e posteriormente 

recuperar as atividades normais e a homeostase do organismo. Assim, o start para a cascata 

inflamatória ocorre quando há estímulo físico, químico, biológico gerado por um agente lesivo 

(exemplo queimadura, infecção por microrganismos) ou ainda componentes da resposta imune 

inata circulantes em concentrações aumentadas no organismo, desencadeiam variados 

processos celulares (KARIN, CLEVERS, 2016; ANTONELLI, KUSHNER 2017; KALAFATI 

et al. 2020).  

 É importante ressaltar que o desenrolar de cada via é dependente do tipo de indutor 

(objeto que inicia a cascata da inflamação), sensor (que é especializado em ativar mediadores 

específicos), mediador (responsáveis por mudar o ambiente funcional que estão inseridos a fim 

de se adaptar ao efeito dos efetores) e efetores (ambiente funcional, ou seja, órgão ou tecido 

que se encontram os mediadores) que participarão da mesma (MEDZHITOV, KOTAS, 2015; 

ZHANG, CAO, 2019).  

 Os mediadores da cascata de inflamação resultantes dos indutores, podem ser: aminas 

vasoativas, peptídeos vasoativos, fragmentos do sistema complemento, mediadores lipídicos, 

citocinas, quimiocinas e enzimas proteolíticas.  Esses componentes podem ligar-se a receptores 

para efetuar sua ação ou possuir ação enzimática. São inativados por enzimas ou inibidos por 

inibidores (KUMAR et al. 2014; GOURBAL et al. 2018).  

 As enzimas Cicloxigenase-1 (COX-1) e Cicloxigenase-2 (COX-2) são mediadores 

lipídicos que participam da cascata de inflamação e que produzem metabólitos lipídicos 

(prostaglandinas, prostanóides e tromboxano) quando acionadas na presença de perturbações 

celulares (Esquema apresentado na Figura 1) (SMITH, URADE, JAKOBSSON 2011;; 

ABDELLATIF et al. 2021).  

 O mecanismo de ação das ciclo-oxigenases na inflamação é derivado da ação de 

hormônios, estímulos inflamatórios, fatores pré-tumorais entre outros são fatores perturbadores 

à célula que estimularão o aumento de íons de Ca++ intracelular. O aumento desse cálcio 

citosólico ativa enzimas fosfolipases A2 derivados de fosfolipídios de membrana, fazendo com 

que, através de reações de hidrólise, o ácido araquidônico (AA) e ácido lisofosfatídico sejam 

liberados da membrana celular. O AA é então disponibilizado no meio intracelular e 

metabolizado pelos mediadores COX-1 ou COX-2 e pela 5-lipoxigenase (5-LOX). Essa 
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metabolização ocorre em regiões distintas nas COXs que transformam o AA (ou outro substrato 

de ácido graxo) inicialmente na Prostaglandina G2 (PGG2) por meio da adição de duas 

moléculas de oxigênio no ácido. Em seguida a ação de peroxidase da enzima faz com que a 

PGG2 seja reduzida à Prostaglandina H2 (PGH2). Já a peroxidação é dependente de glutationa 

para ocorrer (RICCIOTTI, FITZGERALD, 2011; RAWAT et al. 2019). 

 O resultado dessa cascata é a síntese de Prostaglandinas (PGs), tipo Prostaglandina E2 

(PGE2), Prostaciclina (PGI2), Prostaglandina D2 (PGD2), Prostaglandina F2α (PGF2) pela 

COX-1 e 2 e leucotrienos e lipoxinas pela 5-LOX (RICCIOTTI, FITZGERALD, 2011; YAO; 

NARUMIYA, 2019). 

 

Figura 1. Processo de transformação de substratos das enzimas COXs 

 

Fonte: Modificado de Ricciotti, Fitzgerald, 2011 
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  Ambas isoformas de cicloxigenases produzem as prostaglandinas que são causadoras 

de grande parte dos fenômenos sintomáticos como dor e febre no contexto da inflamação. No 

entanto, somente a COX-1 é responsável pela produção de componentes tromboxanos de 

maneira fisiológica (SMYTH et al. 2009; RUCKER, DHAMOON, 2020; LEE, PAING, 

SHARMA-WALIA, 2021).  

 As prostaglandinas são consideradas biorreguladores importantes em nosso organismo 

que possui diversas funções (nocicepção, proteção gastrointestinal, reprodução) e atuações 

teciduais específicas. Logo, o tipo de PG produzida varia de acordo com a enzima e tecido em 

questão em que se localiza. A exemplo, PGH2 que são metabolizadas por PG sintases, tem como 

produto PGE2, F2α e PGD2. Já as isomerases convertem a PGH2 à PGI2 e Tromboxano (TXA2) 

(SOKOLOWSKA, 2015; BRAUNE, KUPPER; JUNG, 2020). 

 A PGE2 é produzida de maneira mais abundante que outros prostanóides e é 

protagonista no processo inflamatório. Pode ligar-se a receptores de prostaglandinas, 

denominados família EP, presentes na superfície celular acoplados à proteína G. Essa família é 

representada pelos receptores EP1, EP2, EP3 e EP4 e estão amplamente distribuídos em 

diferentes tecidos e órgãos. Esses receptores quando ativados podem mobilizar Ca2+ intracelular 

(receptor EP1), ativar a enzima Adenilato Ciclase (EP2, EP4) ou suprimir a mesma (EP3), entre 

outras funções (TONG et al. 2018). A ativação dessas diferentes vias e segundos mensageiros 

pode produzir hiperalgesia, exsução inflamatória, problemas relacionados a reumatismo entre 

outros. No entanto, a PGE2 pode tanto viabilizar o processo inflamatório como atuar na 

atividade anti-inflamatória, isso será reservado ao tipo de receptor que se ligar (KVIRKVELIA 

et al. 2015; SOKOLOWSKA, 2015; LOYNES et al. 2018). 

 A prostaglandina endoperóxido H1-sintase (PGHS-1) ou COX-1 é uma enzima 

constitutiva de diversos tecidos. Sob condições fisiológicas a COX-1 atua modulando funções 

gastroprotetoras, no fluxo renal, hemostática e ovariana, portanto, estão presentes no endotélio 

gastrointestinal, rins, plaquetas e útero (ASANO, LILLY, DRAZEN, 1996; HARRIS, 

BREYER, 2001; PAPICH, 2008; RICCIOTTI, FITZGERALD, 2011). No entanto, sua 

expressão em processos patológicas foi evidenciado em condições relacionadas à 

carcinogênese, eventos trombóticos, aterosclerose e patologias do Sistema Nervoso Central 

(SNC) (DE GAETANO, DONATI, CERLETTI 2003; RIOUX, CASTONGUAY, 2000; 

ROUZER, MARNETT, 2009, YU et al. 2013; GHAZANFARI et al. 2021).  

 Já a prostaglandina endoperóxido H2-sintase (PGHS-2) ou COX-2 é uma enzima 

induzida em macrófagos e leucócitos após estimulação por citocinas, mitógenos, endotoxinas e 

outros mediadores de inflamação (VANE, BAKHLE; BOTTING, 1998). Apresenta-se 
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majoritariamente no SNC e coluna vertebral (TANIURIA et al. 2002). No entanto, em alguns 

tecidos a COX-2 também pode ser constitutiva, como nos rins (regiões glomerulares e vasos 

sanguíneos) modulando funções fisiológicas cardiovasculares e renovasculares (BOTTING, 

2006; SU, ZHANG, ZHU, 2016; OBERMOSER et al. 2018), próstata e pulmão (O’NEIL, 

FORD-HUTCHINSON, 1993). A COX-2 é também expressa em diversas neoplasias 

(DANNENBERG et al. 2005; HASHEMI et al. 2019; GURRAN et al. 2018; YE et al. 2020). 

 Uma terceira isoforma da COX foi isolada por Chandrasekharan e colaboradores em 

um estudo a partir de córtex e tecido coronário de caninos (2002). A COX-3, COX-1b ou COX-

1v possui 30 aminoácidos a mais em relação à COX-2, porém exibe os mesmos sítios catalíticos 

e alostéricos pertencentes às outras isoformas. Dipirona, fenoacetina (que deriva o 

paracetamol), ibuprofeno e outros AINEs parecem inibir eficientemente a COX-3. Essa enzima 

está presente no córtex cerebral e pode explicar ação antipirética e analgésica, mas não anti-

inflamatória do acetaminofeno e paracetamol no SNC. O papel patofisiológico da COX-3 

permanece ainda obscuro (HAZARICA, SELVAM, 2016; QANDEEL et al. 2020). Desta 

maneira compreende-se que ambas isoformas COX-1 e COX-2 participam de processos 

fisiológicos. Isso é relevante dado que a inibição dessas enzimas objetivando a resolução da 

inflamação, pode acarretar efeitos prejudiciais ao organismo (CAIRNS, 2007; BATLOUNI, 

2009; BORGES et al. 2012; TAVARES, 2012). 

 Os anti-inflamatórios não esteroidais, denominados AINEs, inibem a atividade das 

COXs. Os AINEs são caracterizados por um grupo bastante heterogêneo quimicamente e 

possuem ação antipirética, anti-inflamatória e analgésica (CALATAYUD, ESPLUGUES, 

2016). AINEs convencionais, classificados como não seletivos, atuam inibindo COX-1 e COX-

2 e são conhecidos por gerarem efeitos adversos principalmente gastrointestinais como úlceras, 

náuseas, dor abdominal e hemorragias (BORGES et al. 2012; MCEVOY, CARR, 

PIRMOHAMED, 2021). Nesse sentido uma nova abordagem farmacológica seletiva visando 

menores efeitos adversos foi evidenciada. Surgiu assim no ano 1998 os “coxibes”, fármacos 

modificados a partir de anti-inflamatórios de primeira geração como a nimesulida, contendo 

agora grupamentos sulfonamida, sulfona, pirazóis, triazóis, junto à ausência do grupamento 

carboxílico comum aos AINEs convencionais, modificações que são responsáveis pela 

seletividade à COX-2 (CRAIG; STITZEL,  2005; KHARB, SHARMA, YAR, 2011; DHEER, 

SINGH, SHANKAR, 2017; ABDELALL et al. 2018; INCELER et al. 2018). A criação e 

desenvolvimento desses medicamentos permitiu o tratamento de doenças oriundas do musculo 

esquelético, como artrite reumatoide e osteoartrites (CHENG et al. 2021). Atualmente, coxibes  

e outros AINES são objetos de pesquisa como possíveis tratamentos na doença de Alzheimer, 
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atuando como moduladores do processo inflamatório do desenvolvimento da condição 

(PARMAR et a. 2016; OLIVEIRA et al. 2021) e  também de cânceres (TOŁOCZKO-

IWANIUK et al. 2019; NGO et al. 2021). 

 A primeira geração de coxibes era composta pelo celecoxibe e rofecoxibe. 

Posteriormente os coxibes mais seletivos valdecoxibe, parecoxibe, etoricoxibe e lumiracoxibe 

foram distribuídos, compondo a segunda geração de coxibes (Fig. 2) (ORLYVARDENY, 

SCOTT, SOLOMON, 2008; CONSALVI, BIAVI, POCE, 2015; BIAVA, 2018). 

 

Figura 2. Estruturas moleculares de alguns anti-inflamatórios denominados coxibes  

  
Rofecoxibe   Celecoxibe 

  
Valdecoxibe   Etoricoxibe 

 
Fenilbutazona 

Fonte:  Imagens extraídas do PubChem 2022. Orlyvardeny, Scott, Solomon, 2008; Consalvi, 

Biavi, Poce, 2015; Biava, 2018 

 

 Os coxibes ligam-se ao sítio ativo da COX-2 de maneira competitiva e exercem sua 

função inibindo a ação enzimática de cicloxigenase, mas sem interferir na ação peroxidase da 

enzima (TAVARES, 2012; GHANTA, DOBLE, RAMAIAH, 2021).  

 No entanto, vale destacar que a inibição seletiva da COX-2 leva à diminuição da 

produção de prostaciclina, sem alteração da produção plaquetária de TxA2, o que pode gerar 

um desequilíbrio de prostanóides que eleva o risco de trombose, eventos cardiovasculares e da 

função renal (CAIRNS, 2007; BATLOUNI, 2009; BORGES et al. 2012; TAVARES, 2012; 



17 

 

SCHIMIDT et al. 2016; ARORA et al. 2020). Motivo pelo qual o rofecoxibe, valdecoxibe, 

lumiracoxibe foram retirados do mercado pelos seus efeitos adversos entre os anos de 2004 a 

2008. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) suspendeu o registro e 

comercialização dos anti-inflamatórios Prexige (Lumiracoxibe) 400 mg e Arcoxia 

(Etoricoxibe) 120 mg (ANVISA/MS, 2008). O paracoxibe teve seu uso restrito aos ambientes 

hospitalares e o celecoxibe tem sua dispensação com retenção de receita e o uso adequado a 

bula (Resolução Nº 79/2008). Coxibes que possuam grupamentos aril-sulfonamídicos são 

reconhecidos pelas chamadas Monoaminoxidases (MAO), o que pode contribuir também para 

os eventos cardiovasculares adversos relatados (LIMA; BARREIRO, 2005; BARREIRO, 2012; 

AHMAD et al. 2021). 

 Assim, é prudente a administração deste fármaco com outros de natureza anti-

hipertensiva como os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e 

anticoagulantes. Também às pessoas sensíveis portadoras de problemas cardiovasculares, 

gastrointestinais e plaquetários (SZETO et al. 2020).  

 

 

3.1.2 A Enzima Ciclo-oxigenase 2 

 

 

 A pouco mais de quatro décadas as ciclo-oxigenases 1 e 2 foram descobertas e isoladas 

pela primeira vez. A análise cristalográfica de ambas isoformas da enzima revelou que elas são 

estruturalmente semelhantes, apresentam 60% de identidade na sequência de aminoácidos e 

90% de homologia nos sítios de peroxidase e oxigenase (CRYER; DUBOIS, 1998; TANABE, 

TOHNAI, 2002). No entanto, os genes codificantes dessas enzimas pertencem a diferentes 

cromossomos. O gene ptgs1 presente no cromossomo 9q33.2, e ptgs2 presente no cromossomo 

1q31.1, codifica COX-1 e COX-2 respectivamente (SIMON, 1999; SALTER et al. 2001; 

TANABE, TOHNAI, 2002; YAGAMI, KOMA, YAMAMOTO, 2016; PALMA-

BARQUEROS et al. 2020; RAWAT et al. 2020). O número de aminoácidos também é similar, 

o qual a COX-1 possui 599 aminoácidos e COX-2 604, com variação de massa molecular entre 

74 KDa cada monômero (PICOT, LOLL, GARAVITO, 1994; CHANG, JAHNG, 1998; VANE 

et al. 1998; LUCIDO et al. 2016).  

 A COX-2 é considerada um homodímero (estrutura composta por dois monômeros 

idênticos) e que possuem atividades distintas, característica de heterodímero funcional. Dessa 

forma, cada subunidade monomérica da COX apresenta uma unidade catalítica (Ecat) e uma 
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alostérica (Ealo) (SMITH, MALKOWSKI, 2019). A região Ecat atua sobre a oxigenação do ácido 

araquidônico (AA) e a região oposta no mesmo monômero sobre lipídios e AINEs não seletivos. 

No entanto, em ambas as isoformas de COXs, o AA irá ligar-se com maior afinidade na região 

alostérica, apesar de sofrer a oxigenação na catalítica (ZOU et al. 2012; DONG, et al. 2011; 

2016).  

 Cada monômero que compõem a COX possui 3 domínios distintos. Os domínios são 

regiões estruturais independentes pertencentes às proteínas que podem estar acompanhadas de 

outros domínios diferentes ou repetições do mesmo domínio. São estruturas compactas, 

estáveis, possuem um núcleo hidrofóbico e enovelam-se de maneira independente da proteína. 

Além de possuírem funções específicas (KESSEL, BEN-TAL, 2018). Na estrutura 

cristalográfica da COX são evidenciados os domínios: na porção amino terminal o fator de 

crescimento epidérmico (EGF) (resíduos 33 a 72), domínio de ligação da membrana (73 a 116) 

e domínio catalítico carboxílico terminal (117 a 587), o qual comporta os locais ativos de 

atividade cicloxigenase e peroxidase (CLIVE, STOFF, 1984; BROOKS, DAY, 1991; PICOT, 

LOLL, GARAVITTO 1994; GARAVITO, MALKOWSKI, DEWITT, 2002; DHANJAL et al. 

2020).  

 Apesar de algumas diferenças estruturais é importante destacar que a sequência de 

resíduos classificados como essenciais à atividade catalítica na COX-1 e COX-2 são altamente 

conservados, sendo 75% idêntica (KUJUBU, 1991; CROFFORD, 1997; JOUZEAU, 1997; 

GARAVITO, MALKOWSKI, DEWITT, 2002). Estruturalmente os sítios catalíticos diferem 

em tamanho, o qual a COX-2 possui uma região cerca de 25% maior que COX-1. Isso é 

explicado por algumas trocas específicas de resíduos neste sítio como isoleucina posição 434 

(Ile434), histidina 513 (His513) e isoleucina 523 (Ile523) trocadas por valina 434 (Val434), 

arginina 513 (Arg513) e valina 523 (Val523) respectivamente (Fig. 3) (BENJAMIN, 

MALKOWSKI, MALKOWSKI, 2016). 

 Os resíduos no sítio ativo das COXs tirosina 355 (Tyr355) e arginina 120 (Arg120) 

funcionam como resíduos de ligação para o AA e AINEs. O glutamato 524 (Glu524) juntamente 

com o resíduo Arg120 fazem interações eletrostáticas com a alfa hélice D da COX mantendo o 

canal aberto para o ancoramento dos inibidores ou substratos. Na presença de inibidores ou 

substratos com grupamentos ácidos pode haver interação de hidrogênio entre a Arg120 e a 

quebra da interação da mesma com o Glu524 pode gerar relaxamento da hélice e 

consequentemente a entrada do sítio ativo será fechada (BOTTING, 2006; ROUZER, 

MARNETT, 2020). 
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Figura 3. Sítio ativo da atividade cicloxigenase COX-1 e 2 

  

Legenda: Em verde os resíduos do sítio ativo da COX-2. Em marrom os resíduos do sítio ativo da COX-1. Quanto 

ao canal hidrofóbico de ligação dessas enzimas, há a uma modificação de uma isoleucina na posição 523 da COX-

1 para a uma arginina 513 na COX-2 (seta azul). Essa diferenciação é essencial para a seletividade de fármacos à 

COX-2. Essa modificação de resíduo faz com que o canal lipofílico fique mais aberto e disponível para o 

ancoramento de inibidores para a isoforma 2, uma vez que a metila presente na isoleucina gera um impedimento 

estérico nesta região (LUONG et al. 1996; BARREIRO, KÜMMERLE, FRAGA, 2011; RAZZAGHI-ASL et al. 

2018). Resíduos: (H90: His90; L93: Leu93; R120: Arg120; L531: Leu531; M522: Met522; L534: Leu534; S353: 

Ser353; R513: Arg513; L384: Leu384; F518: Phe518; S530; Ser530; F381: Phe581) 

Fonte: Extraído de Khatir e Irannejad, 2021. 

 

 Os AINEs convencionais ou seletivos fazem diferentes interações com as COXs. A 

exemplo da aspirina que inativa ambas isoformas, acetilando uma serina (Ser530 ou 516) no 

sítio ativo da COX-1 ou COX-2 respectivamente (VAN DER OUDERAA et al. 1980; LUCIDO 

et al. 2016). Essa interação é covalente e irreversível, portanto. Já inibidores como ibuprofeno 

atuam de maneira competitiva com o AA. Ainda há inibidores que geram interações tempo-

dependente e causam mudanças conformacionais nas isoformas COXs. Atuam dessa forma os 

anti-inflamatórios flurbiprofeno, indometacina entre outros. Esses fármacos possuem grupos 

carboxilatos que fazem pontes salinas com a Arg120. O celecoxibe, fármaco empregado em 

condições de doenças de origem inflamatórias, reumatóides e autoimunes (KOMAKI et al. 

2021) faz interações de hidrogênio com os resíduos Arg499 e Phe504 através de seus 



20 

 

grupamentos sulfonamida e  interage com o aminoácido Val523, que permite o acesso 

especifico do sítio ativo da COX-2 (SMITH, DEWITT, GARAVITO, 2000; BENJAMIN, 

MALKOWSKI, MALKOWSKI, 2016; RAZZAGHI-ASL et al. 2018). A Arg499 e Glt178 

parecem estar envolvidas em interações essenciais para a seletividade da COX-2. Os contatos 

relacionados a ativação da COX-2 são realizados com os resíduos: Arg106, Gln178, Leu338, 

Ser339, Tyr341, Tyr371, Arg499, Ala502, Phe504, Val509 e Ser516 (PAULINO et al. 2016; 

POLO-CUADRADO et al. 2022).  

 

 

3.2 Triagem Virtual 

 

 

 Com o aumento da capacidade computacional e a procura e reposicionamento de novos 

fármacos, o emprego de tecnologias que são eficientes, de baixo custo e que possuem a 

capacidade de triar centenas de compostos em poucas horas são necessários em laboratórios de 

pesquisa e universidades (XUE et al. 2018). Inclusive com o advento do SARS-CoV-2, houve 

uma crise emergencial global na busca por fármacos (novos ou reposicionados) que pudessem 

atuar contra a infecção do coronavírus e assim vários grupos de pesquisa ao redor do mundo 

buscaram alternativas nesse sentido, utilizando metodologias in silico (BOUCHENTOUF, 

MISSOUM  2019; JOSHI et al. 2020; HALL, DONALD, HAI-FENG, 2020; KHAERUNNISA 

et al. 2020; CHIKHALE et al. 2021).  

 A triagem virtual também conhecida como virtual screening (originado do termo 

inglês), é uma metodologia computacional bem estabelecida na química medicinal e é baseada 

em duas concepções distintas: baseada em ligantes e em receptor. Tem como objetivo triar uma 

biblioteca virtual de compostos identificando características desses elementos como 

grupamentos farmacofóricos, propriedades farmacocinéticas, propriedades moleculares frente 

a um alvo biológico, entre outras (SCIOR et al. 2012; KUMAR, ZHANG, 2015; MAIA et al. 

2020).  

 A triagem funciona de maneira sequencial, partindo da base de conhecimento 

(biblioteca de compostos) e através de aplicação de filtros e diferentes metodologias, 

informações são adquiridas sobre esses compostos (Figura 3). Se o composto passa pelos filtros 

e chega à etapa final de avaliação que se deseja, provavelmente trata-se de um composto hit 

(substância ativa) e poderá ser testado experimentalmente para avaliar sua atividade biológica 

(SCIOR et al. 2012; KUMAR, ZHANG, 2015; ALTALIB, 2022). 
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 A vantagem do uso da triagem virtual é a otimização do tempo e diminuição de custos, 

uma vez que provavelmente não são sintetizados, comprados ou testados uma biblioteca de 

compostos que podem exibir falhas na farmacocinética por exemplo, que são avaliadas no 

processo de triagem inicial in silico. Além de que, igualmente a biblioteca pode ser 

incrementada e alterada quantas vezes necessário. No entanto, deve-se priorizar um objetivo 

claro sobre o emprego da triagem virtual (baseado em ligante ou receptor) para incorporar-se 

ao fluxo de trabalho da mesma somente metodologias válidas e voltadas ao escopo da pesquisa 

(LIN, LI, LIN, 2020; KUMBHAR, 2022) 

 A triagem baseada em ligantes dependerá de uma biblioteca de compostos ativos já 

conhecidos, com informações bem estabelecidas, comparado à biblioteca de investigação e 

consistirá na semelhança entre estes para predizer a relação estrutura-atividade (MUEGGE, 

OLOFF, 2010; HALDER, MOURA, CORDEIRO, 2020). São análises pertinentes a essa 

abordagem a análise SAR (Relação Estrutura-Atividade), identificação de grupamentos 

farmacofóricos, similaridade 3D de compostos (KUMAR, ZHANG, 2018; SEIDEL, 2017), 

identificação de fingerprints moleculares (CERETO-MASSAGUÉ et al. 2014; SHI, 2022) entre 

outras. 

 

Figura 4. Etapas da triagem virtual 

 

Fonte: Extraído de Gimeno et al. (2019) 
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 Quando baseada em receptor, a triagem proporciona conhecimentos sobre as bases 

moleculares da atividade de compostos e a possibilidade de otimizá-las de acordo com o sítio 

ativo dos receptores. Essa abordagem se baseia na complementaridade ligante-receptor. A 

docagem molecular (molecular docking), por exemplo, faz parte da metodologia de triagem 

virtual baseada em receptor. Nesse sentido, uma macromolécula 3D (referido como receptor) e 

um ou vários compostos (ligantes) são avaliados quanto a energia e afinidade de ligação, pose 

(conformação) e identifica-se quais tipos de interações intermoleculares que ocorrem entre 

esses dois objetos (RIPPHAUSEN et al. 2010; WANG et al. 2016; THIRUMAL KUMAR, 

2022). Assim, a docagem molecular torna-se uma ferramenta essencial para a análise de 

interação receptor-ligante baseada em receptor (GIMENO et al. 2019; GAO, 2022).  

 

 

3.2.1 Docagem Molecular 

 

 

 A docagem molecular parte do princípio da interação receptor-ligante. Essa simulação 

computacional possui a capacidade de predição de energia de ligação do complexo e a pose 

conformacional da mesma, calculados através de algoritmos diversos que mimetizam o 

ambiente biológico (FAN, FU, ZHANG, 2019). 

 Para realizar a docagem, inicialmente escolhe-se o tipo de receptor e ligante que serão 

submetidos à pesquisa. A escolha será baseada no objetivo do trabalho, disponibilidade do 

receptor (que pode ser modelado por técnicas computacionais ou está resolvido 

experimentalmente por técnicas apuradas de elucidação estrutural, como a ressonância 

magnética nuclear ou cristalografia de raio X). Em seguida, um exame estrutural deve ser 

realizado a fim de encontrar o sítio ativo do receptor para realizar a docagem do ligante no 

local. Na ausência deste, métodos como blind docking devem ser empregados para encontrar a 

região mais favorável para realizar a docagem. Este método de docagem consiste na tentativa 

do ligante ser encaixado em toda a superfície do receptor, não restringindo o espaço de busca 

ao sítio ativo (KRUMRINE et al. 2003; HASSAN et al. 2017; CARACELLI et al. 2018).  

 A docagem pode ser realizada assim que o tratamento do receptor e do ligante forem 

executados (como a correta protonação de ambos e minimização energética). Após validada a 

metodologia por redocking, a docagem para formação do complexo ligante-receptor pode ser 

realizada. Os resultados deverão ser extensivamente avaliados quanto sua energia de ligação e 

poses geradas (CARACELLI et al. 2018; SCIORTINO, GARRIBBA, MARÉCHAL, 2018).  
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 Outra questão relevante é o algoritmo de docagem. Esse algoritmo de busca tratará 

sobre a flexibilidade, explorando rotações, translações e ainda diferentes conformações do 

ligante e ou do receptor. Pode ser: determinístico, estocástico ou sistemático (SAIKIA, 

BORDOLOI, 2019).  

 A busca sistemática contará com a exaustão dos ligantes, construção incremental ou 

conformacional. Cada grau do ligante será explorado de maneira cumulativa e combinatória, 

onde a informação anterior da pose servirá para a próxima combinação do mesmo. É o que 

acontece na construção incremental, que fragmenta o ligante e obtém a melhor pose daquela 

parte no sítio ativo (GUEDES, MAGALHÃES, DARDENNE, 2014; PATHAK, 2021). 

 Já os métodos determinísticos são melhores empregados na dinâmica molecular, uma 

vez que utiliza cálculos newtonianos sobre o ligante, considerando cada átomo do sistema 

(HOLLINGSWORTH, DROR, 2019).  

 Quando um programa utiliza como base o algoritmo estocástico, este tratará todos os 

graus de liberdade do ligante de maneira randômica (translacional, rotacional e 

conformacional). Dentro do algoritmo estocástico, cálculos probabilísticos são empregados a 

fim de utilizar a melhor pose de uma etapa como referência para a próxima etapa de docagem 

(denominado Monte Carlo) ou são geradas várias populações aleatoriamente baseadas na teoria 

da evolução, a qual a melhor conformação recebe uma pontuação (Algoritmo Genético). 

Programas que utilizam metodologias estocásticas devem ser executadas de maneira múltipla e 

independente, para encontrar o mínimo local de energia ótimo do complexo (DIAS, 

AZEVEDO, 2008; YADAVA, 2018). 

 Além dos algoritmos de busca, as funções de score devem ser avaliadas. Ela vem com 

o intuito de prever a afinidade de ligação do complexo na triagem virtual. É composta por: 

campo de força, função empírica e baseada em conhecimento. Quando baseado em campo de 

força, soma-se os termos de energia, complexo proteína-ligante (termos não ligados) e a energia 

do ligante interno (termos ligados e não ligados). Quando empírica tentará correlacionar a 

energia livre de ligação de um dado experimental a uma soma ponderada de variáveis não 

relacionadas, utilizando dados de estruturas experimentalmente determinadas. Baseado em 

conhecimento será fundamentada pela análise estatística de pares de átomos interativos a partir 

de complexos proteína-ligante (GUEDES, MAGALHÃES, DARDENNE, 2014; PHAM, 

2022). 

 O software utilizado para realizar a triagem virtual dos drimanos neste trabalho foi o 

AutoDock Vina (AV). Ele utiliza o algoritmo estocástico otimizado que conta com diversos 

métodos para encontrar mínimos locais, levando em consideração a posição e orientação do 
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ligante, bem como as torções para as ligações rotativas ativas no ligante e resíduos flexíveis, se 

presentes. A função score é derivada de uma função ajustada baseada em conhecimento e 

empírica, ou seja, leva em consideração a conformação do complexo quanto sua energia de 

afinidade resolvida experimentalmente (TROTT, OLSON, 2010; PHAM, 2021). 

 A afinidade do complexo no Autodock vina partirá da soma das ligações rotativas, 

termos hidrofóbicos, ligações de hidrogênio e ligações estéricas que terão um peso numérico 

atribuídos para cada variável. Assim, interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio ou 

estéricas pontuam com energias negativas, aumentando a afinidade de ligação do complexo. Já 

as repulsões e muitas ligações rotativas aumentam a energia da ligação, o que diminui a 

afinidade do complexo (P TROTT, OLSON, 2010; PHAM, 2021). 

 Muitos trabalhos empregam o software AV, desde pesquisas de novas entidades 

moleculares (IDRIS et al. 2021), como reposicionamento de fármacos (ELFIKY, 2020), 

pesquisas de produtos naturais (PURNAMA et al. 2022) ou ainda sintéticos (SILVA TORRES 

et a. 2021) que busquem resolver problemáticas atuais como SARS-CoV-2 (CHIDAMBARAM 

et al 2020) ou desafios na ciência como Alzheimer (JABIR et al. 2021), esquizofrenia (FEI, 

GAURAV, AL-NEMA, 2022) entre outras. 

 

 

3.2.2 Estudos de Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção (ADME) in silico 

 

 

 O emprego dos 3R’s faz parte da racionalização das pesquisas. Ele foi postulado por 

Russell-Burch e Rex Burch (1959) referidos como reduzir, substituir e refinar. O emprego de 

triagens virtuais se encaixa bem nesse contexto dado que reduzem custos, tempo e uso animal. 

A triagem ADME in silico é uma ferramenta que utiliza descritores, bibliotecas derivadas de 

dados experimentais e modelos estatísticos para predição de propriedades farmacocinéticas, 

químicas entre outras (ZHU, 2018). Portanto, possui uma relação custo-benefício eficaz, além 

de que predizer as propriedades ADME nas análises iniciais da pesquisa reduz drasticamente 

as falhas farmacocinéticas de fase clínica (KOLA, LANDIS, 2004; THOMAS, CRAIGHEAD, 

2014). 

 As predições computacionais de ADME são direcionadas principalmente quando há 

uma grande biblioteca de compostos a ser investigada e a disponibilidade desses compostos são 

reduzidas (DAHLIN, INGLESE, WALTERS, 2015; SANTOS et al. 2021). 
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 A estrutura molecular dos compostos baseará a predição de parâmetros ADME (TIAN 

et al. 2015; SANTOS et al. 2018). Essa estrutura proverá informações do tipo: parâmetros 

físico-químicos, farmacocinéticos, de lipofilicidade, solubilidade entre outros (WINIWARTER 

et al. 2018) 

 Além dessas propriedades, a aplicação de filtros como alerta estrutural, PAINS (Pan 

Assay Interference), Brenk (BRENK, 1986) são importantes para análises de ADME pois 

exibem informações de fragmentos estruturais que podem interferir em testes biológicos, sejam 

tóxicos, reativos ou afins (GUAN et al. 2019). Vários programas lidam com a resolução de 

problemáticas de predição de ADME de moléculas inéditas, utilizando diferentes abordagens 

com alta acurácia para avaliar os mesmos. São exemplos de programas free-web que predizem 

os parâmetros ADME: AdmetSAR (CHENG et al. 2018), PreADMET (LEE et al. 2003) 

SwissADME entre outras (DAINA, MICHIELIN, ZOETE, 2017). 

 O SwissADME trata-se de um programa que revela perfil farmacocinético de pequenas 

moléculas. A metodologia envolvida nas predições envolve adaptação de algoritmos de código 

aberto, permitindo o envolvimento da comunidade para otimizar o mesmo, modelos próprios e 

validados e alguns descritores possuem mais de uma previsão utilizando diferentes abordagens 

para uma visão consensual de uma propriedade (DAINA, MICHIELIN, ZOETE, 2017). 

  Também uma vantagem ao utilizar o SwissADME é a  interoperabilidade que dá 

acesso a várias ferramentas Computer-Aided Drug Design (CADD) desenvolvidas pelo Grupo 

de Modelagem Molecular do Swiss Institute of Bioinformatics (SIB), redirecionando o usuário 

para outras ferramentas como de triagem virtual baseada em ligante (Swiss Similarity (ZOETE 

et al. 2016), previsão de alvos moleculares (Swiss Target Prediction (GFELLER et al. 2014), 

acoplamento molecular (Swiss Dock (GROSDIDIER, MICHIELIN, ZOETE, 2017), entre 

outras. 

 A análise ADME do software é composto pelas sessões: propriedades físico-químicas, 

lipofilicidade, solubilidade, farmacocinética, druglikiness e química medicinal.  As 

propriedades físico-químicas são calculadas via OpenBabel, outro software especializado em 

conversões e análise químicas (O'BOYLE et al. 2011) e cálculo fragmental para computação 

da superfície polar, que considera o enxofre e fósforo como átomos polares (ERTL, ROHDE, 

SELZER, 2000; ANUP et al. 2021). 

 Vários preditores são utilizados para calcular o coeficiente de partição (água/octanol) 

denominado LogP das moléculas submetidas no SwissADME. Inclusive um log consensual foi 

elaborado por média aritmética de todos os descritores. Os autores desenvolveram uma 

metodologia própria como o iLOGP, baseado em energia de solvatação (DAINA, MICHIELIN, 
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ZOETE, 2017). O cálculo de LogP é essencial para caracterizar quão hidrofóbica ou hidrofílica 

é uma molécula, o que está relacionado à permeação entre barreiras biológicas e distribuição 

no organismo. A partição desse cálculo deve ser média, uma vez que altas partições indicam 

uma molécula hidrofóbica, que permeará barreiras lipídicas com facilidade, enquanto em 

ambientes mais polares ficará restrita. O inverso também é verdadeiro, o qual moléculas muitas 

hidrofílicas exibem dificuldade em permear camadas lipídicas (CARRASCO-CORREA et al. 

2021; ZHAO et al. 2021). 

 Quando voltado para a absorção oral, fármacos que apresentam uma boa absorção 

gastrointestinal e biodisponibilidade usualmente são moderadamente solúveis em água, o que 

permite uma melhor permeação pelas membranas biológicas. Para cálculos de solubilidade de 

uma molécula em água, são utilizados vários descritores, tanto topológicos quanto incrementais 

(FALCÓN-CANO, MOLINA,  CABRERA-PÉREZ, 2020). 

 Na parte farmacocinética, muitos programas contam com diferentes descritores: 

coeficiente de permeabilidade da pele (BIONDO et al. 2021), absorção gastrointestinal humana 

passiva (HIA) (PHAM-THE et al. 2018) e permeação hematoencefálica (BBB) (ZHU et al. 

2018); substrato ou não da proteína P (P-gp), essencial para avaliar o efluxo ativo de moléculas 

através de membranas biológicas (PANYATIP, NUNTHABOOT, PUTHONGKING 2020); 

também descritores de metabolismo de fase 1, que envolve as Citocromos P Oxidases (CYP) 

que consideram a possibilidade do composto causar toxicidade ou interações seletivas com 

essas enzimas (ZANGER, SCHWAB, 2013;ILIEVA et al. 2018). 

 Na sessão de "druglikeness" do SwissADME a Regra de 5 (RO5) de Lipinski é 

abordada. Ela é fundamental para as análises do parâmetro ADME. Lipinski foi pioneiro nas 

análises ADME a partir da base molecular de estruturas químicas, para prever a absorção 

intestinal e boa disponibilidade oral desses compostos (LIPINSKI et al. 1997; YAN, 2018).  A 

RO5 é embasada pelo peso molecular, pois moléculas com alto peso molecular não permeiam 

a barreira hematoencefálica; Lipofilicidade, dado que a relação que representa a partição 

água/octanol mimetiza as barreiras biológicas, assim altos valores de LogP diminuem sua 

absorção nessas; e por fim, número de doadores (OH, NH) e aceptores de hidrogênio (O, N), 

pois também influenciam na permeabilidade de moléculas (LIPINSKI et al. 1997; LIPINSKI, 

2016; CHEN et al. 2020; AVDEEF, KANSY, 2020).   
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3.5 Sesquiterpenos Drimanos  

 

 

 Os sesquiterpenos drimanos, compostos sintetizados em plantas, fungos, esponjas 

marinhas entre outros organismos e espécies, possuem um anel bicíclico composto por um 

núcleo principal de 15 carbonos, apresentado na Figura 5 (1). Esta estrutura é derivada de (ou 

relacionada) ao álcool sesquiterpenóide drimenol (2), isolado inicialmente da casca de Drimys 

winteri Forst (APPEL, 1948) e foi elucidada por meios de reações químicas em produtos 

(naturais) conhecidos e garantidos por investigações cristalográficas (APPEL, 1948; APPEL, 

ROTMAN, THORNTON 1956; JANSE, GROOT 2004 apud BROOKS, OVERTON, 1957). 

A nomenclatura drimano refere-se ao hidrocarboneto insaturado presente nessa estrutura. É 

comum a oxidação nas posições C-11 e C-12, mas não restrita somente à essa região, permitindo 

rearranjos em outras posições da cadeia principal, como os da posição 4 (Figura 4, estrutura 

(3)) (JANSEN, GROOT, 1991).  

 

Figura 5. Estrutura moleculares de drimanos possíveis 

 
Esqueleto Drimano      Drimenol              Rearranjo Drimano         

(1)                  (2)   (3) 

 Fonte: Adaptado de Jansen e Groot (2004)  

 

 No ano de 1991 os autores Jansen e Groot escreveram um amplo artigo de revisão 

referencial sobre a ocorrência, atividade biológica e síntese de drimanos. Em 2004 eles 

publicaram uma atualização da revisão anterior, abordando nomes, estruturas e ocorrência de 

todos os novos drimanos publicados entre janeiro de 1990 e janeiro de 2003.  Essa revisão foi 

focada na química biorgânica, além de reorganizar os drimanos baseados na mudança de 1,2 

metil de C4 para C3. Uma parte importante deste trabalho trata-se da síntese de drimanos e é 

embasado por aproximadamente 350 referências. Nessa revisão os autores discutem também a 

origem biogenética dos drimanos (Fig. 6). Provavelmente devem ser biossintetizados a partir 

do precursor farnesil pirofosfato (FPP) com a ciclização por um ataque eletrofílico na ligação 
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dupla da posição cabeça ou no correspondente epóxido. A posição da dupla ligação determina 

a estrutura e a estereoquímica do produto final. A conformação cadeira-cadeira da cadeia 

poliênica durante a ciclização, pode, em princípio, existir em duas formas enantioméricas, nas 

quais os dois esqueletos drimanos enantioméricos são derivados. Exemplos de ambos são 

encontrados na natureza, mas não na mesma planta (JANSEN, GROOT, 1991; 2004). 

Figura 6. Rota biossintética de drimanos 

 

Fonte: Extraído de Jansen e Groot (2004) 

 Os sesquiterpenos drimanos estão distribuídos no reino vegetal, nas famílias 

Winteraceae (gênero Drimys, Drimys winteri, D. granadensis, D. lanceolata syn. Tasmannia 

lanceolata), Canellaceae, Polygonaceae, entre outras (JANSEN; GROOT 2004; SULTANA et 

al. 2011; ASAKAWA, 2012). Também está presente em outros organismos eucariontes como 

fungos das espécies Aspergillus sp. (ZHOU et al. 2011; LI et al. 2020; HUANG, HOEFGEN, 

VALIANTE, 2021; ZHAO et al. 2022) e Penicillium sp. (MCCORKINDALE, 1981; CHEN et 

al. 2019; MA et al. 2020; GOU et al. 2021), Cryptoporus volvatus (ASAKAWA et al. 1992; 

WANG et al. 2017) esponjas marinhas e moluscos de distintos gêneros (PAUL et al. 1997; 

GAVAGNIN et al. 2001; KIM et al. 2015; PLANES, CABALLERO-GEORGE, 2015; THU et 

al. 2021). Interessantemente, os drimanos podem ser encontrados também no reino animal na 

secreção de elefantes africanos. Este foi um dos primeiros derivados drimanos nicotínicos 
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(GOODWIN et al. 1999; OKELLO, KANG, 2021). Por fim, os drimanos podem ser 

considerados como biomarcadores naturais de ambientes geológicos, como é o caso de 

drimanos encontrados no petróleo, o que pode indicar que são derivados da atividade 

microbiológica (ALEXANDER, KAGI, NOBLE, 1983; STOUT, UHLER, MCCARTHY 

2005; PLANES, CABALLERO-GEORGE,  2015). 

 Os sesquiterpenos drimanos exibem diversas ações biológicas descritas tais como as 

mencionadas na revisão de Jansen, Groot (2004) e posteriormente alguns outros autores 

apresentaram novas informações, sendo as principais atividades ação antibacteriana, 

antifúngica, fitotóxica, inseticida, piscicida, moluscicida (JANSEN, GROOT, 2004; MAROYI, 

2014 ; HUQ, JAMAL, STANSLAS, 2014; MANWILL et al. 2020), antinociceptiva e anti-

inflamatória (MENDES et al. 2001; ANDRÉ et al. 2004; MALHEIROS, 2001; 

CHAKRABORTY, SALAS  2019; GUI, 2020), antitumoral (CLAUDINO et al. 2013; 

JABEEN et al. 2016; LIU et al. 2019), citotóxica (FRATONI et al 2016; 2018) entre outras. 

 O foco deste trabalho são os sesquiterpenos drimanos isolados do gênero Drimys. Este 

gênero pertence a família Winteraceae, que é composta por 60 espécies divididas em 5 gêneros: 

Drimys, Pseudowintera, Takhtajania, Tasmannia e Zygogynum – sendo o último o maior da 

família) (FEILD, BRODRIBB, HOLBROOK, 2002; VAN DER HAM, VAN HEUVEN, 2002). 

 No estado de Santa Catarina, a ocorrência é de duas espécies: Drimys brasiliensis e 

Drimys angustifolia. Esta última era inicialmente conhecida como Drimys winteri, porém após 

atualização a espécie D. winteri (J. R. Forst & G. Forst) denomina-se como D. angustifolia 

Miers. A diferença entre as duas espécies reside principalmente nas características morfológicas 

das folhas (Fig. 7) (TRINTA, SANTOS, 1997; AKEMI-BORGES,  PIRANI, 2016;  HERTZOG 

et al. 2016; SANTOS et al. 2016). Informações fenológicas da D. brasiliensis obtidas na Flora 

Digital mostram que o florescimento acontece principalmente no mês de abril e frutificação em 

outubro. Já a D. angustifolia o florescimento ocorre em abril e outubro e sua frutificação 

principalmente em dezembro (GIEHL, 2021).  Popularmente, o uso regional dessa planta 

é uma alternativa a temperos para carnes, dado que o sabor pungente (conferido pelos 

sesquiterpenos drimanos aldeídicos) das cascas é semelhante ao de pimenta (TRINTA, 

SANTOS, 1997; NEGRI RODRIGUEZ et al. 2020).  
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Figura 7. Espécies de Drimys de ocorrência no estado de Santa Catarina 

  

Legenda: A) Drimys brasiliensis. B) Drimys angustofilia. 

Fonte: Giehl, 2022. Flora digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina 

 

As plantas que compõem o gênero Drimys são fonte desses compostos 

sesquiterpenóides (MALHEIROS, 2001; MECCHI et al. 2013; MONTENEGRO et al. 2014; 

PARREIRA et al. 2017) e destaca-se no gênero o poligodial (4) (APPEL, DOHR, 1958; 

CICCIÓ 1984; TORRES et al. 1992; CECHINEL-FILHO et al. 1998; EL SAYAH et al. 1998; 

MUÑOZ et al. 2021) obtido majoritariamente da casca das plantas da espécie D. angustifolia e 

D. brasiliensis (MALHEIROS, 2001; ATHAYDE, 2015; FERREIRA et al. 2020; BURGOS et 

al. 2020; PAZ et al. 2020). 

 Malheiros, (2001) em sua tese de doutorado fez um levantamento dos drimanos 

presentes no gênero Drimys.  Até aquele momento, três espécies pertencentes ao gênero Drimys 

foram estudadas quanto aos seus constituintes químicos, sendo elas D. angustifolia (sinonímia 

D. winteri), D. brasiliensis e D. granadensis. No Quadro 1 estão apresentados os nomes dos 

drimanos isolados, assim como as respectivas referências de onde foram encontrados. Para 

facilitar o entendimento dos resultados da presente dissertação, os drimanos foram separados 

por seus grupos substituintes, assim tem-se os drimanos com grupamentos aldeídos, números 

(4 à 10), lactonas (11 à 18), os hemiacetais (19 à 23), os álcoois (24 e 25) e os demais grupos 

(26 à 28). 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Quadro 1. Metabólitos secundários isolados de diferentes espécies de Drimys 
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 A partir de 2001, poucos trabalhos foram encontrados referenciando novos drimanos 

no gênero Drimys.  Os drimanos de ocorrência natural mais recentes isolados: mukaadial (5) 

(isolado pela primeira vez no gênero) e o 1-β-(p-cumaroiloxi)-poligodial (7), não antes citado 

na composição química da espécie D. angustifolia (MALHEIROS, 2001), assim como o 

drimanial (8) inédito na literatura quanto ao seu isolamento e até hoje somente encontrado na 

D. brasiliensis e D. angustifólia (MALHEIROS et al. 2001; MALHEIROS et al. 2005; 

SILVEIRA et al. 2012; CLAUDINO et al. 2013; FRATONI et al. 2016). Também da classe 

hemiacetal o drimano 1-β-O-(p-metoxi-E-cinamil)-isodrimeninaol (21) (CLAUDINO et al. 

2013) e da classe de demais drimanos o 1-β-O-p-metoxi-E-cinamil-5α-ceto-11α-enol-albicanol 

(27), ambos inéditos (FRATONI, 2016). Os estudos apresentados acima foram conduzidos por 

pesquisadores vinculados ao Núcleo de Investigações Químico Farmacêuticas da Univali 

(NIQFAR) que trabalham há mais de duas décadas com a investigação química e biológica de 

espécies do gênero Drimys. Se destacam nessas pesquisas 4 principais drimanos: poligodial (4), 

1-β-(p-cumaroiloxi)-poligodial (7), drimanial (8)  e 1-β-(p-metoxicinamil)-poligodial (9). 

 Além dos novos drimanos  citados acima,  a partir de 2001 alguns trabalhos citam o 

isolamento dos mesmos drimanos indicados na revisão realizada por Malheiros (2001). No 

Quadro 1 apresenta-se os drimanos isolados em espécies do gênero Drimys até o momento e 

suas respectivas referências. 

 As pesquisas conduzidas pelo núcleo de conhecimento relataram o potencial 

antinociceptivo e anti-inflamatório dos drimanos 4, 8, 9 em camundongos (MENDES et al. 

1998; 2000; CECHINEL-FILHO et al. 1998; MALHEIROS, 2001; MALHEIROS et al. 2001; 

ANDRÉ et al. 2004), antialérgico (CUNHA et al. 2001), antifúngico de 4, 7, 9 em espécies 

dermatófitas (MALHEIROS et al. 2005), antitumoral, o qual o drimano 10 mostrou-se ativo 

para todas as linhagens celulares testadas de leucemia mielóide (K562), linfoide aguda B 

(Nalm6), adenocarcinoma mamário humano (MCF-7), melanoma murino (B16F10) 

(CLAUDINO, 2011) e o 9 nas células HeLa (adenocarcinoma epitelial de cérvix humano) e de 

fibroblastos murinos in vitro (SILVA, 2009). Ainda os drimanos 4 e 9 exibiram atividade 

antimicrobiana quando avaliado por Silveira e colaboradores (2012) e o drimano 7 ação 

leishmanicida e  antimalárica (CLAUDINO et al. 2013). O drimano 7 também foi o mais efetivo 

na atividade citotóxica em células leucêmicas no estudo conduzido por FRATONI et al. 2016, 

e os drimanos 8 e 9 exibiram atividade moderada. 

 Porém na busca por drimanos com atividade anti-inflamatória foram encontrados 

drimanos originadas de outras espécies de plantas (ZHANG et al. 2013; ZHUANG et al. 2021). 

Assim como de microorganismos marinhos através de atenuação da enzima 5-LOX 
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(CHAKRABORTY, ANTONY, JOY, 2019; CHAKRABORTY, SALAS, 2019; WUBE et al. 

2006), esponjas marinhas que possuem derivativos de sesquiterpenos nitrogenados com função 

anti-inflamatória quando testados em zebrafish (GUI et al. 2020) e também isolados em fungos 

como Penicillium sp. (GOU et al. 2021; CHEN et al. 2019; YIN et al. 2021).  Os sesquiterpenos 

drimanos podem inibir enzimas associados à neuroinflamação, como a acetilcolinesterase (XU 

et al. 2020.) e através de variadas vias inflamatórias, incluindo COX e LOX (ASAKAWA et 

al. 1992; ZHANG, LUO, YANG, 2014; CHAKRABORTY, KRISHNAN, JOY, 2021; 

ZHUANG et al. 2021). 

 Como o foco desta pesquisa é correlacionar a atividade anti-inflamatória dos 

sesquiterpenos drimanos isolados do gênero Drimys, o poligodial (4), o drimano mais 

extensamente estudado até o momento (ANDRÉ et al 2004; 2006; CASTELLI et al. 2005; 

CORRÊA et al. 2011; MOODIE et al. 2017; KIPANGA et al. 2021) possui a mais significativa 

contribuição na atividade e na dor inflamatória (MENDES et al. 2001; MALHEIROS et al. 

2001; BARROSA et al. 2016; PEREIRA-TORRES et al. 2016; FERREIRA et al. 2020). Quanto 

a outros drimanos pertencentes ao gênero Drimys, poucos trabalhos na literatura abordam a 

ação anti-inflamatória desses sesquiterpenos. Assim, de maneira geral, pesquisas que utilizaram 

modelos in silico, in vitro, in vivo para avaliação da atividade anti-inflamatória de compostos 

isolados de espécies do gênero Drimys serão abordadas a seguir.   

 Um estudo que objetivava avaliar efeito protetivo dos drimanos poligodial (4), 

acetalpoligodial (20) e seu isômero espacial poligodial 12β-acetal em lesões gástricas mostra 

que esse isômero inibiu marcadamente as lesões ulcerativas, dor e inflamação contra o agente 

necrosante etanol nos animais. A ação gastroprotetora do poligodial (4) foi investigada e pode 

estar relacionada à via de prostaglandinas endógenas dado que os efeitos do poligodial (4) foram 

atenuados quando administrado indometacina nos animais (MATSUDA et al. 2002). A 

indometacina atua inibindo a síntese de PGs, por bloqueio reversível da via mediada pelas 

cicloxigenases (SUMM et al. 2021; FAURA et al. 2022).  

 O poligodial (4) exibiu também efeitos anti-inflamatórios e antinociceptivos 

pronunciados de maneira sistêmica, espinhal e supraespinhal e de longa duração em 

camundongos, principalmente prevenindo os efeitos neurogênicos e inflamatórios em modelos 

de lambedura de pata induzida por formalina quando administrado via intraplantar e oral. No 

entanto, quando administrado via oral esse drimano pode ser até 8 vezes menos ativo 

(MENDES et al. 2000).  
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 O drimanial (8) extraído das cascas da D. winteri também causou uma significativa 

inibição dose-dependente da dor neurogênica e inflamatória no modelo de lambedura de pata 

induzida por formalina. Este trabalho demonstrou que além do efeito terapêutico após 

administração de indutores nociceptivos, o drimanial (8) possui efeito profilático (na analgesia 

pré administração da indução da dor) (SCHEIDT, 2002). Já no modelo de contorção abdominal 

induzido por formalina, o drimanial (8) foi 8 vezes mais potente que aspirina e paracetamol na 

segunda fase do teste (relacionada a fase inflamatória) (MALHEIROS et al. 2001). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Mendes e colaboradores 1998 no mesmo modelo, o qual o 

composto 4 foi de 14 a 27 mais potente em reduzir as contrações que o extrato das cascas de D. 

winteri.    

 Andre e colaboradores (2004) avaliaram a evidência do envolvimento do receptor 

vanilóide (TRPV) na antinocicepção produzida por dialdeídos sesquiterpênicos insaturados, 

mais propriamente o poligodial (4) e drimanial (8), em ratos. O tratamento subcutâneo no 

modelo de nocicepção induzido por formalina pela capsaicina, poligodial (4) ou drimanial (8) 

geraram uma inibição significativa na primeira fase da indução (0-5 minutos), mas de menor 

grau na segunda fase (20-50 minutos), correspondente à dor inflamatória. Concluiu-se que o 

tratamento dos animais com os drimanos é semelhante ao da capsaicina e produz uma 

antinocicepção prolongada no TRPV1 presente na coluna vertebral mas possui menores efeitos 

sobre a inflamação (ANDRÉ et al. 2004).   

 Quando avaliado na inflamação gotosa, um quadro de artrite inflamatória, o poligodial 

(4), 6-hidroxipaxidal e outro sesquiterpeno dialdeído insaturado isolado, inibiram a infiltração 

de neutrófilos e a produção de superóxido de neutrófilos de maneira dose-dependente in vivo e 

in vitro. O drimano 4 foi 40 vezes mais potente que a acroleína, controle utilizado para inibição 

de superóxidos, demonstrando assim efeitos anti-inflamatórios notáveis (MARTIN et al. 2009). 

 Este estudo de Martin et al. 2009 corrobora com os resultados apresentados por Da 

Cunha et al (2001) que associa o uso do poligodial (4) com a inibição do recrutamento 

leucocitário, da infiltração celular e diminuição de edema no modelo de inflamação aguda 

induzida. Os resultados mostram que o pré-tratamento intraplantar inibiu eficientemente o 

edema induzido pelos mediadores inflamatórios PGE2, bradicinina (BK), substância P (SP), 

dextrano, fator de ativação plaquetário (PAF) ou carragenina na pata de camundongos. O edema 

de orelha induzido pelo ácido araquidônico, capsaicina e de menor grau o óleo de cróton, 

também foram atenuados quando administrado o drimano nos animais. Quando avaliado no 

modelo de pleurisia, o poligodial (4) inibiu significativamente a migração celular para a 

cavidade pleural induzida por diversos agentes inflamatórios, reduzindo a atividade 
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inflamatória local. Da Cunha et al 2001, também demonstrou os efeitos antialérgicos do 

poligodial (4), que na mesma dosagem e de maneira dose-dependente, inibiu o choque 

anafilático e edema alérgico intraplantar. O mecanismo por trás dos efeitos anti-inflamatórios 

e antialérgicos relatados neste estudo permanece desconhecido dado o amplo range de ação dos 

sesquiterpenos drimanos (El SAYAH et al. 1997; 1998; MENDES et al. 2000; MATSUDA et 

al. 2002; FELIX et al. 2014; BARROSA et al. 2016; XIE et al. 2021) . 

 A ação moduladora do poligodial (4) na inflamação crônica induzida por implantes de 

esponja de poliéster-poliuretano em tecido fibrovascular de camundongos também foi avaliada. 

O tratamento com duração de 9 dias inibiu a quantidade de macrófagos no local da inflamação 

superior a 90%, além da redução dos níveis de quimiocinas pró inflamatórias superior a 25% 

(FERREIRA et al. 2020), responsáveis pela migração de neutrófilos e macrófagos (ISRAEL et 

al. 2006; RAJARATHNAM et al. 2019). Ele reduziu também a presença de células 

mastocitárias ao longo do tecido fibrovascular lesado, mas não teve ação sobre a angiogênese. 

Assim, o poligodial (4) atuou modulando a atividade inflamatória, fibrogênica mas não 

angiogênica na presença de implantes subcutâneos (FERREIRA et al. 2020). 

 A inibição das células mastocitárias, como relatada acima promovida pelo poligodial 

(4), tem ação direta sobre a hipersensibilidade imediata, alérgica e inflamação, dado que essas 

células são agentes importantes nesses processos. A inibição auxilia a ação anti-inflamatória 

promovida por sesquiterpenos, dado que vias inflamatórias ativadas pela degranulação dessas 

células (que liberam histamina, prostaglandina, leucotrienos) como Fator Nuclear kappa B (NF-

κB) e Proteína Ativada por Mitógeno (MAP) quinase ficam inibidas quando testadas in vitro 

(PARK et al. 2014; OCAK et al. 2020). 

 A atividade não angiogênica relata por Ferreira e colaboradores (2020) do poligodial 

(4) e anti-angiogênica de outros sesquiterpenóides (ZHOU et al. 2013) e sesquiterpenolactonas 

(HUANG et al. 2016) é interessante, uma vez que a angiogênese pode estar vinculada a 

processos patológicos inflamatórios como metástase tumoral, psoríase, artrite entre outros. 

Logo, a ação desses compostos contra angiogênese auxilia o processo anti-inflamatório 

(KUMAR; HATWALIA; DHAWAN, 2016; FROMM et al. 2019; HAIBE et al. 2020). 

 O poligodial (4) foi associado a outro evento vascular, atuando como vaso relaxante 

em testes in vivo de vasos de coelhos e porcos-da-índia (ANDRÉ et al. 1999; 2003). Outros 

drimanos derivados de fungos, corais ou esponjas possuem a capacidade de ligar-se aos 

receptores ETA e ETB (HAYES et al. 1996; PLANES, CABALLERO-GEORGE, 2015) que são 

associados a liberação de fatores que causam o vaso relaxamento, como óxido nítrico e 

prostanóides (DAVENPORT et al. 2019).  
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 Um estudo conduzido por Burgos e colaboradores (2020) demonstrou que o 

isodrimeninaol (19), outro sesquiterpenóide drimano atua como protagonista na ação anti-

inflamatória modulando citocinas pró-inflamatórias na aterosclerose. Os resultados desta 

investigação mostram que o drimano significativamente reduziu Interleucina 1 beta (IL1β) 

(promotora da ativação das COXs e consequente síntese de prostaglandinas quando no tecido 

periférico, principalmente do tipo PGE2 (YU et al. 2019) mas no contexto de risco 

cardiovascular, é responsável por  estimular a transmigração de substâncias inflamatórias para 

o espaço subendotelial e consequentemente potencializando a inflamação no local ((SZEKELY, 

ARBEL, 2018; GHANBARI et al. 2021). O drimano diminuiu a formação das denominadas 

células espumosas, macrófagos carregados de lipídeos que podem formar a placa 

aterosclerótica, assim induzindo efeitos anti-ateroscleróticos (BURGOS et al. 2020).  

 Além do isodrimeninaol (19), o drimenol (25) e poligodial (4) também atuaram na 

inflamação vascular, reduzindo a adesão e expressão monocitária induzida em células 

endoteliais. Os 3 drimanos reduziram expressão gênica e proteica da Molécula de Adesão 

Celular Vascular 1 (VCAM-1), mas apenas o poligodial (4) reduziu a expressão de Molécula 

de Adesão Intracelular 1 (ICAM-1). Essas proteínas, induzidas pelo Fator de Necrose Tumoral 

alfa (TNFα), são importantes no processo da inflamação vascular uma vez que ativadas 

modulam a transmigração de monócitos e sua adesão, iniciando a cascata inflamatória (SHEN 

et al. 2021) Assim, inibição da adesão monocitária torna-se útil no contexto de ação anti-

aterosclerótica (MUNJAL, KHANDIA, 2020). 

 Um trabalho com o extrato das cascas e folhas de D. angustifolia foi realizado, 

objetivando avaliar a ação cicatrizante e anti-inflamatória dos mesmos. Exclusivamente neste 

estudo não houve atividade anti-inflamatória no teste de edema de pata (WITAICENIS et al. 

2007). Isso pode ser atribuído ao fato de que o perfil fitoquímico dos extratos revelou a ausência 

dos sesquiterpenos drimanos poligodial (4) e drimanial (8) no mesmo, que são associados 

principalmente aos efeitos anti-inflamatórios já relatados (MENDES et al. 1998; 2000; 

MALHEIROS et al. 2001, SCHEIDT et al. 2002; FERREIRA et al. 2020). 

 A antinocicepção e atividade anti-inflamatória do composto 4 foi analisada por 

diferentes vias e sugeriu-se variados receptores nesse processo. O trabalho de El Sayah e 

colaboradores (1997; 1998) avaliou in vitro células de traqueia e íleo de porcos da índia e 

mostrou que o poligodial (4) antagoniza de maneira marcante por variadas vias, principalmente 

da taquicinina mais especificamente neurocinina-2 (NK2), as contrações induzidas por 

bradicinina, PGE2, capsaicina entre outros agentes inflamatórios no trato aéreo e íleo desses 

animais (EL SAYAH et al 1997;1998). As NKs (1 e 2) são responsáveis por induzir as 
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contrações da musculatura lisa das vias áreas e relacionam-se à asma e alergias (LI et al. 2020; 

XUAN et al. 2020). 

 Além da possível interação com os receptores TRPV e COXs, outro receptor que foi 

associado à ação anti-inflamatória do poligodial (4) é o receptor glicocorticoide. Ele atua sobre 

o desenvolvimento celular, metabolismo, inflamação, stress celular e outros papéis biológicos 

(BARTLETT, LAPP, HUNTER, 2019). O estudo envolvendo metodologias in vitro e in silico 

mostra que o poligodial (4) atua de maneira semelhante à dexametasona (um glicocorticoide 

sintético com potentes efeitos anti-inflamatórios), aumentando a atividade MAP Quinase 

Fosfatase 1 (MKP1) (essencial na resposta imune) quanto diminuindo a expressão de enzimas 

centrais na proliferação celular. As predições in silico do poligodial (4) revelaram que o mesmo 

não interagiu totalmente com as duas regiões chaves do receptor, fazendo menos ligações de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas que dexametasona, o que resultaria numa resposta efetora 

mais fraca. Isso pode ser benéfico pois, possivelmente, diminuiria os efeitos adversos gerados 

por ligações mais duradouras (BARROSA et al. 2016). 

 Mendes et al. também em seu estudo de 2000 sugeriu que poligodial (4) pode estar 

envolvido com diferentes receptores através de testes com substâncias que atuam diretamente 

nestes. Ele possivelmente está relacionado a receptores opioides, mais propriamente os subtipos  

κ e δ, adrenoreceptores-α1, o sistema serotoninérgico e é possivelmente dependente da ativação 

da proteína Gi/o sensível à toxina pertussis. Já a via do óxido nítrico, receptores γ 

Aminobutírico do tipo A e B (GABAA),  (GABAB), canais de potássio voltagem, cálcio ou 

Adenosina Trifosfato (ATP) dependentes não parecem estar envolvidos na antinocicepção do 

poligodial (4), dado que a ação dos inibidores desses receptores/canais não produzem ou afetam 

a antinocicepção produzida pelo drimano. O esqueleto drimano dessa maneira parece atuar em 

diferentes vias e receptores, sugerindo todos os efeitos relatados até o momento dos diferentes 

drimanos desde atividade antifúngica à antitumoral (MENDES et al. 2000). 

 Assim, é notável a ação de sesquiterpenos drimanos no processo de dor e inflamação 

num contexto generalizado, principalmente o poligodial (4) que produz efeitos 

antinociceptivos, anti-inflamatórios e antialérgicos marcáveis (TRATSK et al. 1997; MENDES 

et al. 1998, 2000; CUNHA et al. 2001; SCHEIDT et al. 2002; VAN GILS, ZWAGINGA, 

HORDIJK, 2009; MARTIN et al. 2009; NICOLAIDES et al. 2010; NICOLETTI-CARVALHO 

et al. 2010; FERREIRA et al. 2020). 

 Até o momento, poucos sesquiterpenos drimanos originados no gênero Drimys, 

mesmo que isolados em outras plantas, foram submetidos às análises in silico. De maneira geral, 

os drimanos triados virtualmente quanto suas propriedades estrutura atividade e de ligação à 
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receptores foram poligodial (4), drimeninaa (11), dendocarbin A (14), isodrimeninaol (19), 

mukaadial (5), e confertifolina (12) e os não obtidos da Drimys muzigaadial e cinamolideo 

(DERITA et al. 2013; BARNAL, COY-BARRERA, 2014; BARROSA et al. 2016; HE, 

SLEBODNICK, RAKOTONDRAIBE, 2017; ARIAS et al. 2018; INOCENTE et al. 2019; 

OPAKU et al. 2019; YOSHIOKA et al. 2019; BURGOS et al. 2020; MARIN et al. 2020; 

EDOUARZIN et al. 2020; KIPANGA et al. 2020; GUMEDE et al. 2021; DURU et al. 2021; 

KITTE et al. 2021).  

 Outros sesquiterpenos drimanos ou derivados do anel sesquiterpênico drimano, 

obtidos de plantas de diferentes gêneros e organismos foram triados quanto sua atividade como 

inibidores de acetilcolinesterases (XU et al. 2020), anti-inflamatória por inibição da LOX-5 

(CHAKRABORTY, ANTONY, JOY, 2019), inseticida contra mosquitos Aedes aegypti 

(INOCENTE et al. 2019; MANWILL et al. 2020), antifúngica (EDOUARZIN et al. 2020) e 

antibacteriana (LI et al. 2018), na inibição de oncoproteínas (RAJAMANIKANDAN et al. 

2011; WANG et al. 2017),  como leads de amplo espectro (WANG et al. 2022) entre outras 

(RAKOTONDRAIBE et al. 2014; HE, SLEBODNICK, RAKOTONDRAIBE, 2017; 

YOSHIOKA et al. 2019; CHAKRABORTY, KRISHNAN, JOY,  2021; MANWILL et al. 

2020; XIE et al. 2021; WANG et al. 2022) 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5. 1 Triagem Virtual  

 

5. 1. 1 Preparação do receptor 

 

 A enzima Cicloxigenase-2 murina foi obtida na base de dados Protein Data Bank 

(PDB) (BERMAN, 2000) sob o código PDB: 3LN1 (R= 2.40 Å) (WANG et al. 2010). As águas 

e ligante cristalográfico foram removidas utilizando o software PyMol 2.5.2 (DELANO, 2002) 

e as cargas de Kollman e hidrogênios polares foram adicionadas no programa AutoDock Tools 

(MORRIS et al. 2009). O receptor foi salvo no formato “pdbqt”, que contém coordenadas 

espaciais e de cargas dos átomos. Neste formato, é permitido criar a grid box (ou mapa de grade 

de energia) que será a região determinada de busca para interações ligante-receptor. O tamanho 

escolhido da grid box comportou a região de sítio ativo da cadeia A da enzima, nas dimensões 

20x20x20, eixo: X= 30, Y= -23, Z=-15, contendo o espaço necessário para os ligantes 

explorarem o sítio.  

 

 

5. 1. 2 Preparação dos ligantes drimanos 

 

 Os ligantes foram obtidos a partir de um levantamento de sesquiterpenos drimanos 

isolados no gênero Drimys até a data de dez/2021, nas bases de dados Scielo, Pubchem e Google 

Scholar. Todos os ligantes foram desenhados no software ChemSketch versão 1.2 (ACD, 2021). 

Foram geradas para cada drimano sua forma isômera espacial, respeitando-se a configuração 

absoluta de sesquiterpenos drimanos (Fig. 8). Os arquivos foram salvos em “mol” e convertidos 

para coordenadas tridimensionais “mol2”, otimizados e protonados em pH 7,0 segundo funções 

disponíveis no programa Open Babel (O’BOYLE et al. 2011). Os ligantes foram salvos no 

formato “pdbqt”, que contém coordenadas espaciais e de cargas dos átomos. Os drimanos ainda 

foram separados por classes de acordo com os grupamentos/funções que apresentaram ligados 

ao anel drimano nos carbonos 1, 8, 9, 11 e 12. 
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5. 1. 1 Redocking 

 

 Após o processo de preparação do receptor e grid box, o ligante cristalográfico foi 

redocado no sítio ativo do receptor a fim de validar o protocolo empregado. O protocolo contou 

com a execução com configurações padrões do Autodock Vina, “exhaustiveness” = 15 e 

geração de 6 poses para cada rodada/ligante, realizado em triplicata. As sementes de cada 

rodada foram: -793208830, -2000000, 5000000. O ligante celecoxibe após extraído do receptor 

na etapa inicial de preparação da enzima, foi salvo em “mol” e convertido à “mol2” e submetido 

à docagem, tratado assim como um ligante comum entre os ligantes drimanos. O celecoxibe 

cristalográfico não foi minimizado energeticamente ou otimizado. A Raíz Quadrada Média do 

Desvio (RMSD) utilizada para avaliar o redocking foi calculada entre o fármaco de referência 

(celecoxibe) utilizado neste estudo e a pose ancorada por cristalografia (celecoxibe 

cristalografado). Se RMSD <2 Å, o protocolo de docagem foi validado (RADIFAR, 

YUNIARTI, ISTYASTONO 2013; SUHANDI et al. 2021; MATEEV et al. 2022). Após o 

procedimento de redocking, a docagem foi realizada. 

 

 

5. 1. 2 Docagem 

 

 A triagem virtual e a docagem molecular foram realizadas por linguagem de 

programação (Python) na plataforma Google Colab desenvolvidas pelo acadêmico de 

biomedicina Saulo Britto da Silva,  utilizando o programa AutoDock Vina para predição da 

energia de ligação e poses do complexo ligante-proteína (TROTT, OLSON, 2009). Após o 

processo de docagem, foram selecionados os drimanos ranqueados através do escore de energia 

de ligação inferior a – 8,0 Kcal/mol, derivados do arquivo de saído do programa AutoDock 

Vina e as poses dos drimanos do complexo ligante-receptor foram visualizadas no programa 

PyMol. Após inspeção visual das poses e da energia de ligação do complexo, todos drimanos 

docados no sítio ativo passaram à etapa de visualização das interações intermoleculares. A 

produção do diagrama em 2D das 5 melhores poses de ancoragem dos drimanos foram geradas 

e avaliadas no software BIOVIA Discovery Studio 2021 v21.1.0 (SYSTÈMES, 2021).  
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5. 1. 3 Absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) 

 

 A ferramenta online SwissADME (DAINA et al. 2017) foi utilizada para calcular 

propriedades físico-químicas, lipofilicidade, solubilidade em água, farmacocinética e outros 

parâmetros. Os 5 ligantes melhores ranqueados e que docaram-se no sítio ativo da enzima COX-

2 foram submetidos em 2D “mol” na plataforma e automaticamente convertidos no formato 

SMILES na plataforma do SwissADME. A entrada no formato SMILES permite a leitura das 

propriedades ADME pelo SwissADME. Os resultados foram baixados no formato “csv”. O link 

de acesso à plataforma web está disponível em: http://www.swissadme.ch/.   

 

  



43 

 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Sesquiterpenos Drimanos Como Ligantes 

 

  

 Neste trabalho realizou-se um levantamento de sesquiterpenos drimanos isolados no 

gênero Drimys até a data de dez/2021 nas bases de dados Scielo, Pubchem e Google Scholar. 

Essa busca resultou na identificação de 25 drimanos. Todos os ligantes drimanos foram 

desenhados no software ChemSketch versão 1.2 (ACD, 2021). Cada estrutura foi desenhada na 

sua forma isômera espacial, respeitando-se a configuração absoluta de sesquiterpenos drimanos 

(ver Fig. 8) e os substituintes dos demais centros quirais (carbonos 1, 3, 6, 8 e 9) foram indicados 

conforme apresentados nos artigos e são descritos com o número correspondente ao drimano 

isolado e o isômeros gerados desde apresenta-se pelo número do drimano correspondente e uma 

letra, exemplo, 16a refere-se a uma forma isômera do drimano 16, indicado pelo artigo. Os 

drimanos foram agrupados de acordo com as características estruturais dos grupos substituintes 

ligados ao anel drimano, sendo os drimanos de 4 à 10 da classe/função aldeídos; 11-18 

(lactona), 19-23 (hemiacetais), 24-25 (álcool), 26-28 (outros drimanos), conforme apresentado 

no Quadro 1. Os ligantes então foram otimizados e protonados em pH 7,0 pelo programa Open 

Babel (O’BOYLE et al. 2011).  

 

Figura 8. Posições de substituintes do esqueleto drimano e de isomeria espacial 

 
Legenda: Esqueleto drimano. Os átomos ligados na posição 13, 14 e 15 foram mantidos sempre no plano indicado. 

A isomeria espacial acontece nos demais átomos ligados ou não ao anel drimano. 

 

 

5.2 Análises da Triagem Virtual 

 

 

 Inicialmente ao realizar-se um trabalho de docagem com os ligantes de interesse 

procede-se uma etapa denominada redocking. Através desta é possível verificar se os 

parâmetros escolhidos para realizar a triagem virtual ou docagem estão corretos e são capazes 
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de fazer previsões próximas aos resultados experimentais da posição ligante cristalográfico na 

enzima (RADIFAR, YUNIARTI, ISTYASTONO 2013; SUHANDI et al. 2021; MATEEV et 

al. 2022). 

 Assim, o ligante cristalográfico celecoxibe do receptor da COX-2 (3LN1) foi extraído 

do mesmo e após tratamentos de protonação da proteína e dos ligantes em pH 7,0, passou pelo 

processo de docagem. O pH escolhido é em função da localização da COX-2 no espaço 

intracelular no retículo endoplasmático, envelope nuclear (OTTO; SMITH, 1994) e também no 

complexo de Golgi (SMITH; MALKOWSKI, 2019). O receptor 3LN1 é de origem murina 

porém a similaridade nos resíduos de COX-2 humana e murina chegam a 87% de identidade na 

sequência de sítio ativo (SA) (SEKHAR 2009; ORLANDO MALKOWSKI, 2016; 

GOODMAN et al. 2018). Assim, muitos trabalhos utilizam essa estrutura cristalográfica para 

estudos de predição de docagem e dinâmica molecular (MAGALHÃES et al. 2012; GEDAWY, 

KASSAB, EL KERDAWY 2020; GARCIA et al. 2021). O resultado gerado e avaliado através 

do RMSD do redocking está demonstrado na Fig 9. Valores de RMSD inferiores a 2 Å entre a 

pose nativa do celecoxibe e da saída do programa de docagem validam os parâmetros 

empregados na análise. A distância entre as estruturas foi de 0.1 Å. 

 

Figura 9. Pose da docagem de redocking do fármaco celecoxibe  

Fonte: A autora, via PyMol. 

 

 Após validação, a triagem virtual via docagem molecular foi conduzida a fim de 

ranquear os sesquiterpenos drimanos isolados até então no gênero Drimys em função de energia 

de ligação e poses conformacionais dentro do SA da COX-2. Todos os ligantes que 

apresentaram energias de afinidade de ligação de inferior -8,0 kcal/mol foram selecionados para 

visualização das poses no PyMol. A energia resultante do redocking do celecoxibe, utilizado 

como referência neste trabalho foi -12,3 kcal/mol. Os isômeros foram avaliados quanto sua 
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diversidade conformacional no sítio ativo, caso sua contribuição influenciasse a energia de 

interação (energia de ligação) (superior a -2,0 kcal/mol) em relação à configuração espacial do 

drimano isolado da planta, ou possuam conformações muito distintas no SA entre os drimanos 

isômeros, estas também seriam avaliadas. As docagens (dentro do SA) que apresentaram 

energias inferiores à –8,0 kcal/mol foram escolhidas para representação gráfica das interações 

intermoleculares e discutidas quanto às suas propriedades químicas. Os  resultados obtidos de 

energia de interação dos ligantes drimanos com o receptor COX-2 são discutidos a seguir. 

 Na figura 10 estão representadas as energias de interação dos drimanos separados por 

classes. As classes foram definidas considerando-se os grupos/funções químicas presentes nos 

carbonos 1, 8, 9, 11 e 12, objetivando-se a avaliação de uma possível correlação estrutura-

atividade no receptor COX-2. A menor energia de ligação no complexo enzima-ligante é do 

celecoxibe e esta é utilizada como referência para os drimanos, uma vez que é o fármaco 

cristalográfico. O protocolo de docagem exibiu energias semelhantes encontradas por Macarini 

(2019) (-12,2 kcal/mol) e Coricello e colaboradores (2018) (-12,5 kcal/mol).  

 Na mesma figura 10 item A, observa-se que a distribuição energética calculada dos 

drimanos situa-se  majoritariamente entre -6,0 a -8,0 kcal/mol. As melhores energias de ligação 

estão presentes na classe dos hemiacetais e as menos favoráveis, dos álcoois (energia média -

7,65 kcal/mol e - 6,17 kcal/mol respectivamente). Aldeídos (-6,57 kcal/mol) e demais drimanos 

(- 6,82 kcal/mol) possuem energias médias intermediárias comparado às outras classes de 

drimanos. As lactonas demonstram uma grande variabilidade de energia provavelmente pela 

diversidade dos grupamentos ligados ao anel drimano nessa classe (energia média -7,12 

kcal/mol). No item (B) da mesma figura, representa-se a frequência e distribuição dos drimanos 

de acordo com suas energias apresentadas. Majoritariamente os drimanos e seus isômeros da 

classe “aldeídos” apresentaram uma alta frequência de energias entre -6,0 a -8,0 kcal/mol. Já 

da classe “hemiacetais” uma frequência bem distribuída entre -5,0 a aproximadamente -10 

kcal/mol. 

 Na Fig. 11 está representado o sítio ativo da COX-2, alocado pelo celecoxibe e os 

resíduos importantes para a atividade cicloxigenase estão destacados. Também estão 

apresentadas as interações que o celecoxibe faz com os resíduos de aminoácidos dentro do SA. 

É importante destacar que no receptor 3LN1, os aminoácidos possuem uma contagem distinta 

da literatura, porém posicionam-se na mesma localização dos referidos trabalhos. A exemplo 

do SA que é composto pelos aminoácidos hidrofóbicos Phe381, Leu384, Trp387, Phe518, 

Gly526, Ala527, Val523 e polares Tyr348, Tyr385 e Ser530. A cavidade trifluormetil adjacente 

a esta é composta por Met113, Val116, Val349, Tyr355, Leu359 e Leu531 (KURUMBAIL et 
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al. 1996; DEB et al. 2017; JAISMY JACOB et al. 2018). No receptor 3LN1 a cavidade 

hidrofóbica é composta por Phe367, Leu370, Trp373, Phe504, Gly512, Ala513, Val335 e os 

polares Tyr371, Tyr334 e Ser516; e na cavidade de ligação do trifluormetil Met99, Val102, 

Val335, Tyr341, Leu345 e Leu517. 

 Os coxibes, como já relatado anteriormente, fazem várias interações distintas no SA 

da COX-2 com o intuito de impedir a catálise de substratos de ácido graxo e consequente 

formação de PGH2. Esses fármacos são arquitetados para fazer interações específicas com a 

Val523 (Val509 no receptor 3LN1) do sítio ativo da COX-2 através de seus grupamentos diaril-

heterociclo, sulfonamida ou metil-sulfona. A estrutura dessa valina na COX-2 permite que os 

substratos se aloquem em regiões hidrofílicas no SA, melhorando a disposição destes no local 

(BENJAMIN, MALKOWSKI, MALKOWSKI, 2016). 

 

Figura 10. Gráfico de energia de ligação de docagem em kcal/mol dos drimanos na COX-2

 

Legenda: As diferentes classes dos drimanos são representadas separadas por cores. A) Cada círculo representa a 

energia calculada de cada drimano e seus isômeros nas 3 corridas aleatórias. O celecoxibe utilizado nos cálculos 

de redocking aparece em verde. B) Gráfico de distribuição e frequência de energias das 3 corridas aleatórias dos 

drimanos. As cores seguem o padrão das classes. 

Fonte: A autora 

 

 

 

B) 

A) 
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Figura 11. Sítio ativo da COX-2 e resíduos importantes para sua atividade 

 
Legenda: A) Em azul os resíduos de entrada do sítio ativo da COX-2 (Arg120 e Tyr355). Em vermelho o 

aminoácido que confere a abertura do bolsão o qual acomoda os coxibes, específico da COX-2 (Val523). Em verde 

o resíduo catalítico que transforma os substratos da COX-2 à prostaglandinas (PGE2) (Tyr385). Em laranja os 

resíduos essenciais à atividade da COX-2 segundo estudos de docagem (His90, Ser530 e Ser353). Em formato de 

linha, em cinza o celecoxibe cristalográfico. B) Interação intermoleculares do celecoxibe com resíduos de 

aminoácido no SA. LHC: Ligação convencional de hidrogênio. LCH: Ligação carbono-hidrogênio. D-D: Doador-

doador. 

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

 Já a porção do anel fenílico dos coxibes normalmente se posicionam dentro do sítio 

estendidos e próximos à cadeia lateral da Tyr385 (Tyr371), responsável por realizar a catálise 

dos substratos e AINEs (BENJAMIN, MALKOWSKI, MALKOWSKI, 2016). Resíduos como 

a Tyr355 (Tyr341) e Arg120 (Arg106) também fazem parte das interações de coxibes e AA no 

SA. Sugere-se que interações de hidrogênio com Arg120 (Arg106) geram a quebra da interação 

da mesma com o Glu524 (Glu510) e pode ocasionar no relaxamento das hélices locais, 

fechando a entrada do sítio de ligação (BOTTING, 2006). 

 Também foi sugerido através de dinâmica molecular que a Arg513 (Arg499) e a 

flexibilidade da Leu531 (Leu517) têm contribuição estruturais importantes na ação de 

inibidores tempo-dependentes como a aspirina e o celecoxibe na COX-2. No caso, a simples 

modificação da Arg513 (Arg499) por uma histidina reduziria significativamente o estado de 

alta afinidade do celecoxibe. Logo, assume-se que esse resíduo é importante para manter a 

afinidade do complexo inibidor-receptor. Assim como os resíduos Arg513 (Arg499) e Gln192 

(Gln178) que são essenciais para a atividade de inibição da cicloxigenase-2 (PAULINO et al. 

2016; POLO-CUADRADO et al. 2022). 

A) B) 
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 A Tabela 1 mostra todos os resíduos que interagem para cada ligante e o tipo de 

interação dentro do sítio ativo.  Através dos resultados de docagem, observa-se que o drimano 

que apresenta a menor energia de ligação é o (11ξ,12ξ)-11,12-di(7-rimen-11-oxi)-11,12-epoxi-

7-drimeno (23) de (-9,6 kcal/mol), porém, assim como os drimanos 3-β-acetoxidrimenina (17) 

e 1-β-O-p-metoxi-E-cinamil-5α-ceto-11α-enol-albicanol (27) que apesar de apresentarem 

energias de ligação de até -8,0 kcal/mol, através da visualização das poses no software PyMol 

verificou-se que estes não se docam no SA da enzima COX-2. Logo, foram excluídos das 

próximas etapas de avaliação. O poligodial (4) e drimanial (8) foram avaliados devido à sua 

expressividade nos estudos que envolvem eventos inflamatórios.  

 O drimano que apresentou a menor energia de ligação (-9.2 kcal/mol) e docou-se ao 

SA foi o isômero de 1-β-p-cumaroiloxivaldiviolídeo (16), denominado 16a. A isomeria ocorre 

nos carbonos 9 e 12 do anel drimano (Fig. 12 (E)).  A pose do mesmo no sítio ativo apresenta-

se na Figura 12 (A). Como o drimano 16 possui outras possibilidades isoméricas nos carbonos 

1, 9, 12 e estes isômeros apresentaram mais de -2,0 kcal/mol de diferença entre si quando 

submetidos à etapa de docagem molecular, foram avaliados visualmente no complexo receptor-

ligante a fim de entender se interagem de maneira diferente no SA. Apesar de energias entre -

9,2 a -7,3 kcal/mol do drimano 16 e seus isômeros, os isômeros comportam-se de maneira 

semelhante no sítio ativo (Fig. 12 (C-D)). O 16 foi a única estrutura que não se agrupou aos 

isômeros na docagem molecular. Este apresentou a maior energia de ligação à enzima (-7.3 

kcal/mol) entre todos os isômeros. O 16a acomoda-se na região mais hidrofóbica do sítio ativo 

e a porção cumaroil da molécula ocupa a parte da entrada do receptor. O 16a fez 5 interações 

hidrofóbicas com os resíduos Leu78, Val102, Val509, Ala513, Tyr341 (pi-alquila). Este 

composto possui quatro átomos de oxigênio aceptores e/ou doadores e 2 hidrogênios doadores 

não ligados. Isso acontece pela distância desses átomos do ligante dos resíduos do aminoácido 

do sítio. Ele também faz 16 interações do tipo van der Waals. 
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Tabela 1. Interações entre os melhores drimanos ranqueados e resíduos do sítio ativo da cadeia 

A da COX-2  

Composto Distância Categoria Tipo De Tipo Para Tipo 

4  Resíduo Å                         

 Tyr341 3,24 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Ligante:O17 Doador H Tyr341:OH Aceptor H 

 Val335 4,47 Hidrofóbica Alquila Val335 Alquila Ligante Alquila 

 Leu338 4,97 Hidrofóbica Alquila Leu338 Alquila Ligante Alquila 

 Leu338 4,04 Hidrofóbica Alquila Leu338 Alquila Ligante Alquila 

 Phe504 5,35 Hidrofóbica Pi-Alquila Phe504 Orbital-Pi Ligante Alquila 

         

12 Resíduo        

 Tyr371 2,85 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Tyr371:Hh Doador H Ligante:O Aceptor H 

 Tyr371 3,99 Ligação De 

Hidrogênio 

LH Doador 

Pi 

Ligante:O Doador H Tyr371 Orbital-Pi 

 Val509 4,89 Hidrofóbica Alquila Val335 Alquila Ligante Alquila 

 Val509 5,10 Hidrofóbica Alquila Val509 Alquila Ligante Alquila 

 Ala513 4,33 Hidrofóbica Alquila Ala513 Alquila Ligante Alquila 

         

16a 

Resíduo 

       

 Leu78 4,413 Hidrofóbica Alquila Leu78 Alquila Ligante Alquila 

 Val102 3,49 Hidrofóbica Alquila Val102 Alquila Ligante Alquila 

 Val509 5,00 Hidrofóbica Alquila Val509 Alquila Ligante Alquila 

 Ala513 3,70 Hidrofóbica Alquila Ala513 Alquila Ligante Alquila 

 Tyr341 4,81 Hidrofóbica Pi-Alquila Tyr341 Orbital-Pi Ligante Alquila 

         

18 Resíduo        

 Ser516 2,62 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Ser516:Hg Doador H Ligante:O Doador H 

 Gly512 3,30 Ligação De 

Hidrogênio 

LCH Gly512:Ca Doador H Ligante:O Doador H 

 Ala513 3,27 Ligação De 

Hidrogênio 

LCH Ala513:Ca Doador H Ligante:O Doador H 

 Tyr371 4,13 Ligação De 

Hidrogênio 

LH Doador 

Pi 

Ligante:O Orbital-Pi Tyr371 Doador H 

 Val102 3,89 Hidrofóbica Alquila Val102 Alquila Ligante Alquila 

 Leu338 4,95 Hidrofóbica Alquila Leu338 Alquila Ligante Alquila 

 Leu345 5,02 Hidrofóbica Alquila Leu345 Alquila Ligante Alquila 

 Val509 5,38 Hidrofóbica Alquila Val509 Alquila Ligante Alquila 

 Tyr341 4,99 Hidrofóbica Pi-Alquila Tyr341 Alquila Ligante Orbital-Pi 

 Phe504 5,21 Hidrofóbica Pi-Alquila Phe504 Alquila Ligante Orbital-Pi 

         

19 Resíduo        

 Val335 4,96 Hidrofóbica Alquila Val335 Alquila Ligante Alquila 

 Val509 5,07 Hidrofóbica Alquila Val509 Alquila Ligante Alquila 

 Val509 5,16 Hidrofóbica Alquila Val509 Alquila Ligante Alquila 

 Ala513 4,16 Hidrofóbica Alquila Ala513 Alquila Ligante Alquila 

 Ala513 4,43 Hidrofóbica Alquila Ala513 Alquila Ligante Alquila 
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        Continua 

         

Composto Distância Categoria Tipo De Tipo Para Tipo 

20        

 Ser516 1,89 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Ser516:Hg Aceptor 

H 

Ligante:O Doador H 

 Val335 4,88 Hidrofóbica Alquila Val335 Alquila Ligante Alquila 

 Val509 5,22 Hidrofóbica Alquila Val509 Alquila Ligante Alquila 

 Ala513 4,19 Hidrofóbica Alquila Ala513 Alquila Ligante Alquila 

         

21        

 Ser516 2,58 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Ser516:Hg Doador H Ligante:O Aceptor H 

 Ala513 3,23 Ligação De 

Hidrogênio 

LCH Ala513:Ca Doador H Ligante:O Aceptor H 

 Val102 3,90 Hidrofóbica Alquila Val102 Alquila Ligante Alquila 

 Leu338 5,10 Hidrofóbica Alquila Leu338 Alquila Ligante Alquila 

 Leu345 5,05 Hidrofóbica Alquila Leu345 Alquila Ligante Alquila 

 Val509 5,24 Hidrofóbica Alquila Val509 Alquila Ligante Alquila 

 Tyr341 5,04 Hidrofóbica Pi-Alquila Tyr341 Orbital-Pi Ligante Alquila 

 Phe504 5,19 Hidrofóbica Pi-Alquila Phe504 Orbital-Pi Ligante Alquila 

         

Celecoxibe        

 His75 2,90 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC His75:He2 Doador H Ligante:O Aceptor H 

 Arg499 2,36 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Arg499:HHh12 Doador H Ligante:O Aceptor H 

 Phe504 2,64 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Phe504:HN Doador H Ligante:O Aceptor H 

 Ser339 2,00 Ligação De 

Hidrogênio 

LHC Ligante:O Doador H Ser339:O Aceptor H 

 Ser339 3,50 Ligação De 

Hidrogênio 

LCH Ser339:Cb Doador H Ligante:N Aceptor H 

 Val335 3,64 Hidrofóbica Pi-Sigma Val335:Cg1 C-H Ligante Orbital-Pi 

 Ser339 3,47 Hidrofóbica Pi-Sigma Ser339:Ca C-H Ligante Orbital-Pi 

 Val509 3,80 Hidrofóbica Pi-Sigma Val509:Cg1 C-H Ligante Orbital-Pi 

 Val509 3,88 Hidrofóbica Pi-Sigma Val509:Cg2 C-H Ligante Orbital-Pi 

 Leu370 5,09 Hidrofóbica Alquila Ligante:C Alquila Leu370 Alquila 

 Val335 5,01 Hidrofóbica Alquila Ligante:C Alquila Val335 Alquila 

 Leu345 4,99 Hidrofóbica Alquila Ligante:C Alquila Leu345 Alquila 

 Leu517 5,17 Hidrofóbica Alquila Ligante:C Alquila Leu517 Alquila 

 Tyr341 5,36 Hidrofóbica Pi-Alquila Tyr341 Orbital-Pi Ligante Alquila 

 Tyr371 4,73        Hidrofóbica Pi-Alquila Tyr371 Orbital-Pi Ligante Alquila 

 Trp373 4,67 Hidrofóbica Pi-Alquila Trp373 Orbital-Pi Ligante Alquila 

 Ala513 4,17 Hidrofóbica Pi-Alquila Ligante Orbital-Pi Ala513 Alquila 

 Val509 5,49 Hidrofóbica Pi-Alquila Ligante Orbital-Pi Val509 Alquila 

Ala513 4,57 Hidrofóbica Pi-Alquila Ligante Orbital-Pi Ala513 Alquila 

Legenda: LHC: Ligação convencional de hidrogênio. LCH: Ligação de carbono-hidrogênio. LH do doador Pi: 

Ligação de hidrogênio do doador Pi. 
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Figura 12. Pose do drimano 16a no sítio ativo da enzima COX-2  

 

 

    

   
Legenda: A) Em lilás o drimano 16a no sítio de ligação  da COX-2 que apresentou melhor energia de ligação à 

mesma entre os isômeros gerados e drimano isolado. Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio 

ativo em ciano (Arg120 e Tyr355) e essenciais à atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em 

linha em cinza, o ligante celecoxibe. B) Interação do drimano 16a com resíduos de aminoácido do sítio ativo. C-

D) Observa-se que o drimano isolado 16 (stick em verde) não se agrupa com os isômeros e não se liga na região 

do sítio de ligação. E) Drimanos nas poses de menor energia de ligação à COX-2, 16a à esquerda e drimano 16 

isolado à direita.  

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer  

 

  

 

 

 

A) B) 

C) D) 

E) 
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Figura 13. Pose do drimano 21 no sítio ativo da COX-2 

 

  
 

Legenda: A) Em azul ciano o drimano 21 no sítio de ligação da COX-2, que apresentou melhor energia de ligação 

à mesma entre os isômeros gerados. Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em ciano 

(Arg120 e Tyr355) e essenciais à atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em linha em cinza, o 

ligante celecoxibe. B) Interação do drimano 21 com resíduos de aminoácido do sítio ativo. C) Observa-se que o 

drimano 21 (stick em azul ciano) faz uma interação intramolecular. Linhas tracejadas em verde (ligação de 

hidrogênio). Em lilás (pi-sigma ou p-pi). D) Estrutura molecular do drimano 21 com átomos de O e OH destacados 

em vermelho na região da possível interação intramolecular.  

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

 Outro drimano que se destacou foi o de 1-β-O-(p-metoxi-E-cinamil)-isodrimeninaol 

(21). Ele apresentou energia de ligação de -8.9 kcal/mol e está representado na Figura 13. 

Semelhante ao 16a, o 21 também ocupa mais a região hidrofóbica do SA. Esse drimano faz 14 

interações de van der Waals, uma ligação convencional carbono-hidrogênio entre o oxigênio 

de Try341 e a metila da região metóxi do drimano e 5 interações hidrofóbicas com os resíduos 

A) B) 

C) D) 
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de Val102, Leu338, Leu345, Val509 e o anel da Phe504 e da Try341. A Ser516 presente no 

sítio ativo faz uma ligação convencional de hidrogênio com o átomo de oxigênio na posição 

cinamil da cadeia. Ocorre uma interação intramolecular (do tipo ligação de hidrogênio) entre a 

hidroxila presente no hemiacetal e oxigênio na região do carbono 1 exclusivamente nesse 

drimano entre os inspecionados visualmente (Fig. 13 (B)). Essa interação resulta do fechamento 

da cadeia gerando um pseudoanel.  

 

Figura 14. Pose do drimano 18 no sítio ativo da COX-2

 

 

Legenda: A) Em amare1o o drimano 18 no sítio de ligação da COX-2 que apresentou melhor energia de ligação 

à mesma entre os isômeros gerados. Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em ciano 

(Arg120 e Tyr355) e essenciais à atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em linha em cinza, o 

ligante celecoxibe. B) Interação do drimano 18 com resíduos de aminoácido do sítio ativo.  

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

 Apresentando a mesma energia de ligação (-8.8 kcal/mol) o composto 1-β-(p-

metoxicinamil)dendocarbin-A (18) docou-se ao sítio ativo (Fig. 14). O drimano realizou uma 

interação não favorável do tipo doador-doador com a Tyr371. Também estabeleceu 2 interações 

do tipo LCH com Tyr371, Gly512 e Ala513. Foram 13 contatos de vdW e 6 interações do tipo 

alquila ou pi-alquila. 

  

 

 

 

A) B) 
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 Na Figura 15 está apresentado o drimano dendocarbin A (14). A energia exibida foi 

de -8.4 kcal/mol. Semelhante a vários drimanos de melhor energia de ligação, a estrutura 14 

segue o padrão de ligação na região mais hidrofóbica do sítio ativo. O dendocarbin A (14) 

realizou 8 interações de van der Waals e 5 hidrofóbicas com Val509, Val335, Ala513, Leu338, 

Phe504 (pi-alquila). A dupla ligação de oxigênio presente ligado a lactona faz uma interação 

carbono-hidrogênio com o resíduo da Gly512. Novamente o tamanho reduzido desses drimanos 

resulta em poucas interações dentro do sítio ativo, porém não afeta diretamente a energia de 

afinidade de ligação enzima-drimano. 

 

Figura 15. Pose do drimano 14 no sítio ativo da COX-2  

 

 

Legenda: A) Em rosa o drimano 14 no sítio de ligação da COX-2 que apresentou melhor energia de ligação à 

mesma entre o isômero gerado. Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em ciano 

(Arg120 e Tyr355) e essenciais à atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em linha em cinza, o 

ligante celecoxibe. B) Interação do drimano 14 com resíduos de aminoácido do sítio ativo. 

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

 O isômero do isodrimeninaol (19) da classe de hemiacetais, apresentou a quarta melhor 

energia de ligação energia de ligação (-8.4 kcal/mol). Na Figura 16 apresenta-se a pose de 

menor energia de ligação no sítio ativo do 19. O menor drimano entre os melhores ranqueados 

possui 12 contribuições eletrostáticas formadas com os resíduos do sítio ativo. O anel drimano 

do 19 faz até 5 interações do tipo alquila com os aminoácidos Val335, Val509 e Ala513. 

 

 

 

 

A) B) 
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Figura 16. Pose do drimano 19 no sítio ativo da COX-2  

 

  
Legenda: A) Em rosa claro o drimano 19 no sítio de ligação da COX-2 que apresentou melhor energia de ligação 

à mesma entre os isômeros gerados. Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em ciano 

(Arg120 e Tyr355) e essenciais à atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em linha em cinza, o 

ligante celecoxibe. B) Interação do drimano 19 com resíduos de aminoácido do sítio ativo. 

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

 A energia apresentada pelo drimano de quinta melhor energia foi do acetalpoligodial 

(20) (-8,3 kcal/mol) e está ilustrado na Figura 17. Os resíduos Val335;509 e Ala513 

estabeleceram com  drimano 20, 3 interações hidrofóbicas e a Ser516 interage com o composto 

20 através de uma LHC. Ao total, realizaram-se 12 interações de forças de vdW no sítio ativo 

da enzima.  

 O último drimano à docar-se no SA e exibiu energia de -8,0 kcal/mol foi o 

confertifolina (12). A pose está representada na Figura 18. A Tyr371 estabeleceu com o 

composto 12 uma interação do tipo LCH e LHC. As Val335 e Val509, juntamente com a Ala513 

interagiram com grupamentos alquila do drimano. 

 Por fim, todos se os drimanos que apresentaram a melhor energia de ligação à enzima 

COX-2 entre os isômeros gerados de cada ligante estão dispostos na Figura 19 (a) e sobrepostos 

(b). Observa-se que os drimanos em geral 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 tem um padrão semelhante 

de ligação do anel sesquiterpênico, independente de seu rearranjo ou grupos funcionais. 

Também, concentram-se na região mais hidrofóbica do sítio ativo (Fig. 19).   

 

 

 

 

 

A) B) 
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Figura 17. Pose do drimano 20 no sítio ativo da COX-2  

 

 

Legenda: A) Em azul petróleo o drimano 20 no sítio de ligação da COX-2 que apresentou melhor energia de 

ligação à mesma entre os isômeros gerados. Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em 

ciano (Arg120 e Tyr355) e essenciais à atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em linha em 

cinza, o ligante celecoxibe. B) Interação do drimano 20 com resíduos de aminoácido do sítio ativo. 

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

Figura 18. Pose do drimano 12 no sítio ativo da COX-2

 

 
Legenda: A) Em verde o drimano 12 no sítio de ligação da COX-2 que apresentou melhor energia de ligação. 

Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em ciano (Arg120 e Tyr355) e essenciais à 

atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em linha em cinza, o ligante celecoxibe. B) Interação 

do drimano 12 com resíduos de aminoácido do sítio ativo. 

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

A) B) 

A) B) 
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Figura 19. Melhores drimanos ranqueados por afinidade de ligação sobrepostos 

 

 

 
Legenda: A) Em formato de linha colorida, drimanos sobrepostos. Em linha em cinza escuro, celecoxibe. B) Em 

formato de stick, todos os drimanos sobrepostos no sítio de ligação da COX-2. Em linha cinza, celecoxibe. 

Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em ciano (Arg120 e Tyr355) e essenciais à 

atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). C) Hotspot de poses em regiões mais frequentes de 

ligação dos drimanos que apresentem energia inferior à -8,0 kcal/mol. Locais ‘quentes’ de alta frequência de 

ligação são representados nas cores laranja, vermelho e amarelo. Regiões de baixa frequência ou ausência de 

ligação dos drimanos aparecem em tons de verdes, azul e cinza. Em formato de linha em cinza, o celecoxibe. 

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer e Pymol. 

 

A) Celecoxibe 

Drimanos 

B) 

C) 
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 Assim, através das análises de docagem e visualização das interações intermoleculares, 

observa-se que em geral os drimanos fazem mais interações hidrofóbicas tipo alquila e pi-

alquila dado seus anéis conjugados (principalmente com Val509, Ala513 e Tyr341;371).  

 Os resíduos considerados importantes para a ligação no sítio ativo dos drimanos para 

impedir a catálise dos substratos naturais da COX-2 seriam os resíduos Val74, His75, Ser105, 

Arg106, Gln178, Leu338, Ser339, Tyr341, Tyr371, Arg499, Ala502, Phe504, Val509 e Ser516 

(PAULINO et al. 2016; BAEK et al. 2021; POLO-CUADRADO et al. 2022). Todos os  

drimanos ranqueados na etapa de docagem com até -8,0 kcal/mol fizeram interações com pelo 

menos dois dos resíduos apontados. Eles interagiram com os resíduos Tyr341 (18, 21 e 16a) 

(BOTTING, 2006) e o catalítico Tyr371, 12 e 18. Os drimanos 16a, 18, 21 realizaram contatos 

de vdW com Arg106. Os drimanos que estabelecem mais  interações dentro do sítio ativo é o 

16a (24), seguido de 21 (22) e 18 (22). Somente o 18 faz interação com Ser516, do tipo ligação 

convencional de hidrogênio. Já para 16a, 18, 19 a interação foi do tipo vdW. A interação com 

esse resíduo acontece de maneira covalente quando realizado pela aspirina em COX-1 

(LUCIDO et al. 2016) e LHC no celecoxibe na COX-2, ligação que pode ser visualizado na 

Figura 11.  

 O celecoxibe faz interações de hidrogênio com os resíduos Arg499 (originalmente 

513) e Phe504 (Phe518) e  interage com o aminoácido Val509 (Val523), que permite o acesso 

específico do sítio ativo da COX-2 (SMITH, DEWITT, GARAVITO, 2000; BENJAMIN, 

MALKOWSKI, MALKOWSKI, 2016; RAZZAGHI-ASL et al. 2018).  Para a Phe504 foram 

estabelecidas interações com 14, 18, 21 e todos os drimanos fazem interações com Val509. A 

Arg499 e Gln178 parecem estar envolvidas em interações essenciais para a seletividade da 

COX-2 de acordo com estudos de dinâmica molecular (PAULINO et al. 2016; POLO-

CUADRADO et al. 2022) no entanto, nenhum drimano faz interação com nenhum desses 

resíduos. Para His75 e Val74 também não houve interações dos drimanos com esses resíduos 

(BAEK et al. 2021) 

 As ligações de hidrogênio acontecem entre os doadores de hidrogênio dos resíduos de 

aminoácidos e os aceptores dos ligantes. No entanto, vários drimanos possuem regiões não 

ligadas, especialmente na região (aceptora) de oxigênio dos hemiacetais. Um estudo de Beura 

& Chetti (2020) envolvendo a inibição tempo-dependente da cicloxigenase-2 de salicilato e do 

celecoxibe sugere que os inibidores ideais da mesma deveria conter uma região aceptora de 

ligação de hidrogênio, uma porção hidrofóbica e também três anéis aromáticos para interagir 

eficientemente com o sítio ativo. As ligações de hidrogênio entre o ligante e os resíduos polares 

são responsáveis por manter o ligante ancorado no sítio, assim como as interações com resíduos 
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aromáticos, o qual os anéis são úteis para interagir com os mesmos através de ligações pi-pi. 

Isso faz sentido, uma vez que vários anti-inflamatórios não esteroidais possuem essa 

configuração específica (Fig. 2). 

 Os drimanos que compartilham destas características citadas são: todos os drimanos 

possuem região aceptora de H e estruturas alifáticas. Da característica de 3 anéis, nenhum 

drimano em particular apresenta essa estrutura, porém a presença de um anel aromático é 

encontrado no composto 16, 18 e 21. Já sobre a porção hidrofóbica, todos os sesquiterpenos 

drimanos concentram em sua configuração absoluta dos anéis a hidrofobicidade da sua cadeia 

carbônica. Sobre como essas características influenciam na energia de ligação dos drimanos, a 

Tabela 2 mostra em cada classe, a contribuição das estruturas sobre a formação do complexo 

ligante-receptor de todos os drimanos em termos de energia (incluindo isômeros que não estão 

representados graficamente).  

 Geralmente inibidores ou substratos naturais de receptores fazem ligações não 

covalentes, a exemplo interações do tipo van der Waals, interações de hidrogênio ou 

envolvendo o sistema pi (WANG et al. 2001; SMITH et al. 2009; JOHNSON et al. 2010). 

Todos os 8 drimanos avaliados provavelmente ligam-se de maneira não covalente no sítio ativo 

(Fig. 12 a 18) e fazem menos interações que o ligante nativo celecoxibe, que fez o total de 26 

interações, incluindo 6 ligações de hidrogênio que mantém o ligante no sítio ativo com uma 

maior aderência (BEURA, CHETTI, 2020).  

 De maneira global, os sesquiterpenos drimanos ligam-se fazendo poucas ligações de 

hidrogênio e muitas hidrofóbicas, o que ocasiona uma resposta efetora mais fraca no receptor. 

A afinidade máxima entre ligante-receptor é dependente da quantidade de contatos hidrofóbicos 

presentes nesse complexo (GLEESON et al. 2011). Essa quantidade diminuída de ligações de 

hidrogênio e mais hidrofóbicas dos drimanos no sítio ativo pode ser positivo, dado que esses 

compostos possivelmente não ocasionarão efeitos adversos (BARROSA et al. 2016), a exemplo 

a inibição da síntese de tromboxanos como produzido pela aspirina que se liga ao receptor de 

maneira irreversível à COX-1 e 2 (ANGIOLILLO et al. 2022).  

 A melhor afinidade de ligação em termos energéticos acontece quando os  

grupamentos aldeídos do carbono 11, 12 estão protegidos, como na classe dos hemiacetais. Já 

quando há hidroxilas no carbono 6, 7, 11, 12 do esqueleto drimano, em geral, a energia cai 

consideravelmente. Essas diferenças são observadas por exemplo, em comparação entre os 

drimanos confertifolina (12) sem hidroxilas (-8,3 à -6,8 kcal/mol), valdiviolídeo (13) com uma 

hidroxila (-7,9 à -5,8 kcal/mol) ou ainda dendocarbin L (15) (-6,4 à -5,8 kcal/mol) que possui 2 

hidroxilas em sua estrutura. 
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 É importante notar também que energias com desvios maiores que -2,0 kcal/mol do 

drimano isolado e seus isômeros indicam que as formas isômeras interagem de maneira 

diferente com resíduos do sítio ativo ou ainda que o ligante é bastante flexível e isso gera várias 

conformações distintas dentro da cavidade da COX-2. Dentro os 7 melhores drimanos 

apresentados, os drimanos 16 e 19 apresentaram diferenças em energéticas entre a forma isolada 

da planta e seu isômero gerado, porém estas foram ocasionadas pelas tentativas do algoritmo 

de alocar essas estruturas no sítio ativo e não pelas poses em si. Excetua-se no drimano 19, já 

que a forma isolada não agrupou-se com os isômeros, assim, a isomeria em alguns drimanos é 

importante para formação complexo ligante-receptor. 
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 De acordo com os resultados das análises computacionais de docagem molecular, a 

COX-2 pode ser uma possível via de ação do poligodial (4), já que o drimano doca-se no sítio 

ativo (Fig. 21), porém mais análises são necessárias para fins confirmatórios. Esses drimanos 

são representados como protagonistas na ação anti-inflamatória em vários estudos (MENDES 

et al. 1998, 2000; ANGELA et al. 2001; CUNHA et al. 2001; MATSUDA et al. 2002; 

SCHEIDT et al. 2002; MARTIN et al. 2009; BARROSA et al. 2016; PEREIRA-TORRES et 

al. 2016; FERREIRA et al. 2020; MUNJAL, KHANDIA, 2020). Estudos envolvendo também 

os drimanos isodrimeninaol (19), drimenol (25) e o drimanial (8), apontaram sua ação anti-

inflamatória (BURGOS et al. 2020; MUNJAL, KHANDIA, 2020). No entanto, o composto 8 

não apresentou as melhores energias de ligação, ficando num range de afinidade de ligação 

entre -7,3 à -6,6 kcal/mol e não docou-se no SA da COX-2.  O drimano 25 -6,9 à -5,6 kcal/mol 

e o 19 exibiu uma energia de ligação melhorada inferior a -8,0 kcal/mol no ranqueamento de 

energia do complexo com a COX-2.  

 

Figura 21. Pose do drimano 4 no sítio ativo da COX-2 

 

 

Legenda: A) Em formato de stick cinza o drimano 4 no sítio de ligação da COX-2 que apresentou melhor energia 

de ligação. Resíduos destacados em verde (Tyr385), de entrada do sítio ativo em ciano (Arg120 e Tyr355) e 

essenciais à atividade da COX-2 em laranja (His90, Ser530 e Ser353). Em linha em cinza, o ligante celecoxibe. 

B) Interação do drimano 4 com resíduos de aminoácido do sítio ativo. C) Interações intermoleculares drimanos-

resíduos COX-2. LHC: Ligação convencional de hidrogênio. LCH: Ligação carbono-hidrogênio. D-D: Doador-

doador. 

Fonte:  A autora, via BIOVIA Discovery Studio Visualizer 

 

A) 
B) 
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 Como grande parte dos drimanos ainda não foi avaliado quanto sua ação anti-

inflamatória, in silico, in vitro, in vivo entre outros, seja pelo advento de difícil obtenção dos 

mesmos ou que os estudos utilizem mais frequentemente extratos e não estruturas isoladas, 

sugere-se que esses ensaios sejam realizados a fim de avaliar se esses compostos naturais 

possuem uma atividade anti-inflamatória mais expressiva in vitro ou ainda que novos receptores 

sejam estudados para desvendar a origem da ação do poligodial (4), por exemplo.  

 

5.3 Predição dos parâmetros ADME 

 

 Através de diferentes descritores, os drimanos que passaram pelo filtro de energia de 

até -8,0 kcal/mol foram avaliados quanto às suas propriedades ADME. Esses compostos foram 

submetidos em formato “.mol” em 2D na plataforma free web do SwissAdme.ch. Os resultados 

são exibidos na Tabela 3 e na Figura 20 está representado o radar de biodisponibilidade oral 

dos drimanos. 

 

Figura 20. Gráfico de radar de biodisponibilidade oral de drimanos  

 

Legenda: Na área rosa, a referência dos parâmetros. Uma propriedade oral subótima ocorre fora da área rosa. 

Lipo: Lipofilicidade XLOGP3 −0,7 à +5,0, Massa: massa molecular entre 150 à 500 

g/mol. Pol = Polaridade TPSA entre 20 e 130 Å2. Insolu = Solubilidade: Log S < 6. Insa = Insaturação: 

fração de carbonos na hibridização sp3 > a 0,25. Flex = Flexibilidade: não superior a 9 ligações rotativas. 

Fonte: A autora. 
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 As propriedades físico-químicas calculadas dos drimanos mostram que o composto 12 

possui a menor massa molecular (234,33 g/mol) entre todas as estruturas e o 18 (426,50 g/mol) 

maior. Isso é uma questão relevante quando se pensa sobre a absorção, uma vez que estruturas 

de alta massa molecular são menos absorvidas assim como são associadas a uma menor 

permeação na barreira hematoencefálica (BHE) (HANSCH, 1987; NAVIA, CHATURVEDI, 

1996; LIPINSKI et a. 1997; HUTH et al. 2021). 

 Outro fator importante sobre a absorção é a flexibilidade de um composto. Estruturas 

que possuam mais que 10 ligações flexíveis, ou rotacionáveis, diminuem a absorção (VEBER, 

2002). Os drimanos mais flexíveis são 16 e 21 com 4 e 5 regiões de rotação respectivamente. 

Os compostos 12, 14 e 19 não possuem ligações rotacionáveis, portanto, não são flexíveis. 

 Ainda, a característica de aceptores e doadores de hidrogênio tem influência sobre a 

permeação de barreiras. Nesse caso também alta quantidade no número de doadores/aceptores 

impede uma boa permeação de fármacos nestas membranas (LIPINSKI, LOMBARDO, 

DOMINY, 1997). Como abordado anteriormente, os drimanos possuem diversos aceptores de 

doadores de H que não se ligam à resíduos de aminoácido no sítio ativo. O composto 16 e 18 

apresentam a maior quantidade de aceptores (6) e possui 2 e 1 doadores de hidrogênio 

respectivamente (Tabela 3). Na predição de docagem do drimano 16, todos se encontram em 

termos não ligados. O 21 possui 5 aceptores e 1 doador.  O 12 (2) aceptores apenas e nenhum 

doador, 14 (3) e 19 (2) aceptores, ambos com 1 doador. O 21 é o único que possui todos os 

aceptores/doadores ligados aos resíduos no sítio ativo na docagem. 

 A predição ADME demonstra que todos os drimanos avaliados são potencialmente 

absorvidos no trato gastrointestinal (TGI) de maneira passiva e atravessam a BHE, somente o 

16 e 18 não passam pela BHE. Esse descritor atua embasado na lipofilicidade calculada em 

(WLOG) e área de superfície polar topológica (TPSA) (DAINA, ZOETE, 2016). A maior área 

de superfície polar é encontrada no drimano 16 (93,06 Å2). Outros drimanos apresentam a 

superfície polar entre 82 à 46,50 Å2. O 20 possui a menor área polar, inferior a 30 Å2. Um valor 

até de TPSA até 90 Å2 mostrou-se eficiente para a permeação na BHE (HITCHCOCK; 

PENNINGTON, 2006). 
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Tabela 3. Parâmetros importantes para a biodisponibilidade do composto 

Drimano 4 12 14 16 18 19 20 21 

Físico-Química       

Fórmula química 
C15H22O2 C15H22O2 

C15H22O
3 

C24H28O6 C25H30O6 C15H24O2 C17H28O3 C25H32O5 

Massa molecular 

(g/mol) 

234,33 
234,33 250,33 412,48 426,50 236.35 280,40 412,52 

Nº átomos pesados 17 17 18 30 31 17 20 30 

Nº átomos 

aromáticos 

0 
0 0 6 6 0 0 6 

Fração de Csp3 0,73 0,8 0,80 0,50 0,52 0,87 0,88 0,56 

Ligações rotáveis 2 0 0 4 5 0 2 5 

Nº AH 2 2 3 6 6 2 3 5 

Nº DH 0 0 1 2 1 1 0 1 

Refratividade molar 69,40 68,17 69,33 111,86 116,33 69,13 79,75 116,13 

TPSA(Å²) 34,14 26,30 46,53 93,06 82,06 29,46 27,69 64,99 

Lipofilicidade         

Log P/w (XLOP3) 3,23 3,8 3,49 4,27 4,59 3,12 3,64 4,23 

Log P/w (WLOGP) 3,16 3,47 2,64 3,47 3,78 3,11 3,74 4,25 

Consenso Log P 2,89 3,44 2,74 3,34 3,82 2,94 3,38 3,88 

Solubilidade em 

água 

 
       

Log S (ESOL) 3,20 -3,69 -3,59 -4,97 -5,19 -3,27 -3,74 -4,88 

Classe Solúvel Solúvel Solúvel Moderado Moderado Solúvel Solúvel Moderado 

Farmacocinética         

Absorção TGI Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Permeação BHE Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 

Substrato P-gp Não Não Não Sim Não Não Não Não 

Metabolismo         

CYP2C9 inibidor Não Sim Não Não Sim Não Não Não 

CYP1A2 inibidor Não Não Não Não Não Não Não Não 

CYP2D6 inibidor Não Não Sim Sim Não Não Não Sim 

CYP3A4 inibidor Não Não Não Não Não Não Não Sim 

CYP2C19 inibidor Não Sim Não Sim Não Não Não Sim 

Druglikeness         

Lipinski Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  

Ghose Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  

Veber Não  Não  Não  Não  Não  viola Não  Não 

Egan Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  

Muegge Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  

Score 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Química medicinal         

PAINS 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brenk 1 1 0 2 2 0 1 2 

Leadlikeness 1 1 0 2 2 2 1 2 

Acessibilidade 

sintética 

4,26 
5,13 4,39 5,08 5,15 4,66 3,87 5,2 

Legenda: Csp3 = fração de carbono sp3. DH = doador de hidrogênio. AH = aceptor de hidrogênio. TGI: Trato 

gastrointestinal. BHE = Barreira hematoencefálica. TPSA = Topologia de superfície polar. PAINS = Pan Assay 

Interference compounds. P-gp: Proteína P. Score: score de biodisponibilidade. 
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 O Log-P consensual (expresso como a razão de n-octanol e água; log Po/w) entre os 

drimanos ficou estabelecido num range de 2,74 à 3,88 (DAINA, MICHIELIN, ZOETE, 2017). 

Esse parâmetro é estritamente relacionado a absorção (TESTA et al. 1996) e os valores 

referência estão entre -0.7 a +6.0. Quanto maior o coeficiente de partição, maior a 

permeabilidade entre biomembranas. Logo, todos os drimanos avaliados nesta etapa de ADME 

podem permear as barreiras biológicas e aumentar sua biodisponibilidade, de acordo com a 

predição in silico (DAHAN; MILLER;  AMIDON, 2009; AVDEEF, 2012). 

 Nas análises de ADME ainda há o conceito de solubilidade. Considerando uma 

metodologia topológica de solubilidade em água (ESOL) (DAINA, MICHIELIN, ZOETE, 

2017) 12, 14, 19 e 21 são considerados solúveis. Os outros drimanos são considerados 

moderadamente solúveis. A solubilidade também é um parâmetro importante para absorção de 

fármacos, quanto maior a solubilidade, menor sua permeabilidade. Fármacos de baixa 

solubilidade apresentam uma absorção oral e distribuição favoráveis, desde que apresentem um 

LogD < 5 (LANDRY, CRAWFORD, 2019).  

 Além do cálculo de propriedades relacionadas a absorção e parâmetros estritamente 

físico-químicos, o SwissADME oferece descritores farmacocinéticos como de inibição de 

enzimas de metabolismo de fase I, as chamadas Citocromo P Oxidases (CYPs). Nenhum 

composto inibiu a CYP2A1. Os compostos 19 e 20 não inibiu qualquer CYP. O composto 21 

inibe (CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4); 16 (CYP2C9, CYP3A4); 14 e 18 (CYP2D6); 12 

(CYP2C9; CYP2C19). A CYP2C9 é a via de metabolização do celecoxibe, ibuprofeno, 

diclofenaco, indometacina e outros AINEs (DALY et al. 2018). Como inibidores ou substratos 

dessas vias, os drimanos podem elevar ou terem sua biodisponibilidade ou tempo de meia-vida 

diminuídos no organismo. Ainda podem afetar o metabolismo e interagir com outros fármacos 

(HAKKOLA et al. 2020).  

 O processamento de xenobióticos pode ser realizado por outras estruturas que não as 

CYPs. Nesse sentido, contribui para a proteção do nosso organismo através do processamento 

de pequenas moléculas a Glicoproteína-P (P-gp) (VAN WATERSCHOOT, SCHINKEL, 

2011). A P-gp é responsável pelo efluxo de fármacos e está presente no TGI, SNC, rins entre 

outros. Também é responsável pelo transporte intermembranar de lipídios, fármacos, alguns 

xenobiótico e afins. O processamento por essa proteína impede estruturas de atuar sobre os 

alvos de interesse como no caso de cânceres (ZHANG et al. 2021). O único drimano predito a 

ser processado pela P-gp é o 16, o que reduziria assim, sua biodisponibilidade no espaço 

intracelular. 
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 Compostos líderes, de acordo com Lipinski (RO5) deve ter massa molecular de até 

500 g/mol, um valor de lipofilicidade de até 5, não mais que 5 doadores ou 10 aceptores de 

hidrogênio. Esses parâmetros quando respeitados, em geral, indicam uma molécula oralmente 

ativa.  Todos os drimanos respeitam esses parâmetros, inclusive outros oferecidos no 

SwissADME como filtros de Ghose, Veber Egan, Muegge e podem dessa maneira, serem 

apropriados para triagens in vitro ou in vivo (LIPINSKI, LOMBARDO, DOMINY, 1996; 

CARLSEN et al. 2021; REDDY et al. 2022).  

 O filtro de Ghose é baseado em uma biblioteca de estruturas químicas e estipula que o 

valor calculado de log P deve estar entre −0,4 e 5,6; A massa molecular entre 160 e 480 g/mol; 

a refratividade molar entre 40 e 130 e o número total de átomos de 20 à 70 (GHOSE; 

VISWANADHAN; WENDOLOSKI, 1999; PATHANIA, SINGH, 2021). Já o filtro Veber, 

também baseado em uma biblioteca, seguem apenas dois critérios para classificar molécula 

oralmente ativa: 10 ou menos ligações rotáveis, área de superfície polar igual ou inferior a 140 

Å2 ou possuir 12 ou menos doadores e aceptores de hidrogênio; Os autores deste trabalho 

verificaram que reduzir a flexibilidade assim como a área de superfície polar ou número total 

de DH, AH predizem uma boa biodisponibilidade oral, independentemente de sua massa 

molecular (VEBER et al. 2002; PANDEY et al. 2021). Egan considera em seu filtro o PSA e 

LogP (EGAN; MERZ; BALDWIN, 2000; SHAKIL, RIZVI, GREIG, 2021). O filtro de Muegge 

diferentemente de outros, é baseado em modelos farmacofóricos. Desde que a estrutura 

apresente um grupo ácido carboxílico, amina, guanidina ou amidina, passará pelo filtro sem 

violações, por exemplo (MUEGGE; HEALD; BRITTELLI, 2001; MASIH et al. 2022). 

 O escore de biodisponibilidade dos compostos foi coletivamente de 0,55. Esta é uma 

análise semiquantitativa que prevê a probabilidade de um composto ter pelo menos 10% de 

biodisponibilidade oral, desenvolvido pela química pioneira em QSAR (Quantitative Structure-

Activity Relationship) e CADD (Computer-Aided Drug Design) Yvonne Connolly Martin 

(2005). É baseado na carga total, TPSA e na violação ao filtro Lipinski. A pontuação de 

biodisponibilidade (ABS) é de 0,55 caso a estrutura passe na regra de cinco de Lipinski e é de 

0,17 se falhar (SHARMA, SHANAVAS, 2021).  

 No entanto, apesar do não gerar quaisquer violações quanto aos filtros de absorção 

oral, alguns drimanos aparecem nos alertas estruturais de Brenk (BRENK et al. 2008). Esses 

alertas são embasados em uma biblioteca de 105 fragmentos conhecidamente tóxicos, reativos, 

instáveis, entre outros, que quando identificados nas estruturas submetidas no SwissADME são 

apontadas como possivelmente problemáticas para a farmacocinética. Os alertas estruturais 

estão associados à presença de aldeído (4), alcenos isolados (12, 19, 21), aceptores de Michael 
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e mais de dois ésteres (16 e 18). Essas caraterísticas moleculares dos drimanos podem ser 

modificadas a fim de evitar toxicidade, reatividade ou instabilidade de metabolização dos 

mesmos caso a avaliação in vivo evidencie as problemáticas apontadas sobre esses alertas, como 

no caso de adição de pró-fármacos nas regiões problemáticas (FANG et al. 2019). 

 Já a propriedade “Leadlikeness” identifica um bom composto lead de acordo com suas 

características físico-químicas para que possa ser submetida a otimização. Um lead ideal parte 

da ideia de que a otimização o tornará menos lipofílico e menor (HANN; KESERU, 2012; 

GAJJAR, PATHAK, 2021). Por tal motivo, houveram violações dos compostos 16 e 18 que 

apresentam um XLOGP3 superior a 3,5 e massa molecular superior a 350g/mol; o drimano 12 

também exibe um valor aumentado de LogP e 4 e 19 massa diminuída, inferior a 250 g/mol, 

assim como o 21. No entanto, esses valores devem ser avaliados uma vez que, diferentes alvos 

moleculares exigem propriedades físico-químicas distintas, portanto fica a critério do 

pesquisador trabalhará com determinado receptor biológico, se esses alertas influenciarão os 

resultados da triagem virtual ou não (MORPHY, 2006; PAOLINI et al. 2006). No caso da COX-

2, por exemplo, estruturas com alta massa molecular impediria a entrada do ligante no sítio 

ativo da cavidade da enzima (BAEK et al. 2021). 

 O alerta de PAINS não identificou nenhuma propriedade estrutural nos drimanos 

problemática. O PAINS é embasado em uma biblioteca identificada por Baell e colaboradores 

(2010) de 481 fragmentos avaliados em 6 ensaios distintos. 

 A acessibilidade sintética (AS) é um indicador importante pois, normalmente os 

compostos isolados não estão disponíveis, principalmente pela difícil obtenção ou ainda baixo 

rendimento na produção pela planta. Assim a síntese é uma alternativa para esses casos. Esse 

parâmetro é baseado num método fragmental e indica a facilidade ou dificuldade para sintetizar 

uma estrutura química representado pelo escore de AS. O escore é uma escala que vai de 1 à 

10, onde o valor 1 simboliza que é de fácil síntese e 10 muito difícil devido a complexidade da 

molécula. O escore de AS dos drimanos encontra-se entre 3,87 à 5,15, ou seja, possuem uma 

acessibilidade moderada (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017; HAGHBEEN et al. 2021).  

 A síntese de drimanos é uma prática recorrente de vários autores, sejam naturais ou 

com modificações e inéditos (HOLLINSHEAD et al. 1983; LEY, MAHON, 1983; HE, WU, 

1988; TROST et al. 1996; JANSEN, GROOT, 2004; ZÁRRAGA et al. 2008; MA et al. 2018; 

ARICU et al. 2018; 2019; 2020).  

 Assim, os drimanos foram avaliados quanto às suas propriedades ADME e de acordo 

com as predições, todos são absorvidos no TGI de maneira passiva e atravessam a BHE (exceto 

o composto 16 que exibe uma maior superfície polar e por isso provavelmente não permeará 
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essa barreira in vivo). As características físico-químicas dos drimanos como LogP e 

solubilidade em água também permitem a permeação destes através das biomembranas. Sobre 

o metabolismo e excreção, alguns demonstraram ação inibitória sobre CYP2C9, envolvida na 

metabolização de AINEs entrou outras enzimas, podendo assim acumular-se, aumentar o tempo 

de meia-vida no organismo ou ainda possivelmente gerar efeitos sinérgicos com outros 

fármacos. Os compostos 4, 19 e 21 não inibem qualquer CYP. Nenhum drimano violou 

qualquer filtro de biodisponibilidade oral ou foi detectado quanto ao potencial problemático 

quando avaliado por uma biblioteca de 481 fragmentos identificados do filtro de PAINS. 

Alertas estruturais de Brenk que identificam fragmentos reativos, instáveis e consequentemente 

problemáticas para a farmacocinética estão presentes nos drimanos 12, 16, 18, 19 e 21. 
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6 CONCLUSÃO  

  

 Neste trabalho utilizou-se a triagem virtual para avaliar 25 drimanos originados do 

gênero Drimys e seus isômeros, como possíveis inibidores da COX-2, uma enzima relacionada 

à produção de prostanóides que medeiam o processo inflamatório, doenças neurodegenerativas 

e reações alérgicas graves como a anafilaxia, além de prostaciclinas e tromboxanos 

relacionados a vasoconstrição. 

 A partir da predição da triagem virtual desses compostos foi possível observar que os 

drimanos de melhor escore de energia de ligação foram da classe dos hemiacetais. Isso ocorre 

provavelmente pois os aldeídos comuns aos drimanos nas posições 11, 12 estão protegidos pelo 

anel hemiacetal. Os drimanos que apresentaram as energias de ligação inferiores a -8,0 kcal/mol 

e docaram-se no sítio ativo foram: confertifolina (12), 1-β-p-cumaroiloxivaldiviolideo (16), 

dendocarbin A (14), isodrimeninol (19), 1-β-(p-metoxicinamil)dendocarbin-A (18), 

acetalpoligodial  (20) e 1-β-O-(p-metoxi-E-cinamil)-isodrimeninaol (21).  

 Os drimanos de melhor energia de ligação ranqueados na triagem virtual foram 

submetidos às análises de absorção, distribuição, metabolização, distribuição e excreção no 

sistema free web SwissADME. A predição dessas propriedades mostram que esses drimanos 

são absorvidos via TGI e acessam o SNC, exceto o isodrimeninaol (19) que não permeia a BHE. 

Todos respeitam a Regra de 5 de Lipinski.   

 Logo, os drimanos avaliados através das análises in silico apresentam potencial para 

se tornarem novos inibidores frente a  Cicloxigenase-2, uma vez que variados drimanos 

docaram-se no sítio ativo apresentando boa energia de ligação e interações intermoleculares 

interessantes. Estudos devem ser conduzidos para otimizar as estruturas desses compostos a fim 

de melhorar a energia de ligação destes à enzima. Também, os drimanos de melhor escore de 

ligação devem ser avaliados in vitro para se obter as concentrações inibitórias mínimas da COX-

2, procedendo-se as etapas subsequentes das análises in silico. Ainda pode-se buscar novos 

bioreceptores, dada a diversidade de ações biológicas descritas desses drimanos e de vários 

outros ainda que não foram investigados.  

 Destaca-se também a importância de espécies do gênero Drimys, nativa em Santa 

Catarina, que é fonte de sesquiterpenos drimanos, amplamente utilizados na medicina popular 

e por esse motivo pesquisas devem ser incentivadas objetivando explorar o potencial desses 

metabólitos. 

 Esse trabalho triou as propriedades gerais e iniciais de drimanos obtidos do gênero 

Drimys e servirá para futuros trabalhos, dado que esses metabólitos abordados exibem 
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características que possivelmente pode torná-los moléculas promissoras em processos 

terapêuticos, como na inibição da COX-2. A inibição dessa enzima de forma segura, 

diminuindo seus efeitos adversos, é uma temática relevante dado que estudos correlacionam 

sua atividade à problemáticas como Alzheimer, Parkinson e mediando canceres severos. Ainda, 

os sesquiterpenos drimanos estão presentes em plantas que compõem a biodiversidade 

brasileira e deve-se fazer uso-fruto do potencial de nossa flora nacional. Assim, após 20 anos 

de pesquisas conduzidas do Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas (NIQFAR) -

Univali com plantas do gênero Drimys, a triagem virtual dos sesquiterpenos drimanos oriundos 

dessa planta, que apresenta drimanos com grande variabilidade química foi realizada, 

enriquecendo mais uma vez a literatura e contribuindo para a comunidade científica e popular. 

Tão logo, novas pesquisas utilizando os sesquiterpenos drimanos é necessária e deve continuar 

objeto de estudo devido seu enorme potencial terapêutico a ser explorado. 
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