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RESUMO 

Introdução: A integração de estratégias computacionais e experimentais tem 

sido de grande valor na identificação e desenvolvimento de novos compostos 
promissores. Este estudo avalia a interação molecular do nelfinavir na principal 
protease do Covid-19 com a ajuda de estudos de docking molecular. 
Metodologia: Utilizando-se dos programas Discovery Studio, PyMol e Auto 

Dock Tools, foi realizado a modelagem e simulação de ancoragem adequada ao 
fármaco no local de ação. Resultados e Discussão: A pontuação de ancoragem 

foi semelhante entre o suposto inibidor e o nelfinavir. Após submeter o complexo 
protease-nelfinavir no software Discovery Studio foi possível perceber a 
presença de altas interações eletrostáticas, pontes de hidrogênio, carbono-
hidrogênio, pi-sulfur, alquila e pi-alquila. Conclusões: O estudo de acoplamento 

molecular revela que o Nelfinavir encaixou no local de ligação, no entanto, é 
possível estabelecer que se faz necessário a realização de testes in vitro e in 
vivo, para que possivelmente corroborem com estes achados. 

Palavras-chave – Ancoragem Molecular, Inibidor da Protease, Uso de 

Medicamentos. 
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ABSTRACT 

Introduction: The integration of computational and experimental strategies has 

been of great value in the identification and development of promising new 
compounds. This study assesses the molecular interaction of nelfinavir in the 
main protease of Covid-19 with the help of molecular docking studies. 
Methodology: Using the Discovery Studio, PyMol and Auto Dock Tools 

programs, modeling and simulation of anchoring suitable for the drug at the site 
of action was carried out. Results and Discussion: The anchoring score was 

similar between the alleged inhibitor and nelfinavir. After submitting the protease-
nelfinavir complex in the Discovery Studio software, it was possible to notice the 
presence of high electrostatic interactions, hydrogen, carbon-hydrogen, pi-sulfur, 
alkyl and pi-alkyl bridges.Conclusions: The molecular coupling study reveals 

that Nelfinavir fitted the binding site, however, it is possible to establish that it is 
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necessary to carry out tests in vitro and in vivo, in order to possibly corroborate 
these findings. 

Keywords - Molecular Anchorage, Protease inhibitor, Use of Medicines. 
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, em Wuhan, China, iniciou-se uma situação de 
emergência em razão de novos surtos de coronavírus (SARS-CoV-2), 
espalhando-se rapidamente por todo o mundo. Este fato ocasionou uma 
pandemia, desafiando a comunidade científica a desenvolver melhores 
estratégias para o tratamento deste vírus (LAI et al., 2020). 

O coronavirus faz parte de uma família vírus de RNA descrito pela primeira vez 
em 1965 e, no final de 2019, sendo o causador da doença denominada Covid-
19. O Vírus causa um quadro clínico semelhante a uma síndrome gripal simples, 
ou mesmo assintomática, evidenciado em alguns casos de pacientes mais 
jovens ou que utilizaram medicamento antitérmico, no entanto, oferecendo risco 
de desenvolvimento da denominada Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), podendo levar o paciente a óbito nos casos em que a infecção evoluir 
para forma avançada da doença (LIMA, 2020). 

De acordo com Brunton et al. (2018), o nelfinavir é bem tolerado em gestantes 
infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e não demonstra 
evidência de teratogênese. É um inibidor não peptídico da protease do HIV, 
atuando no processo de maturação, consequentemente impedindo que o virion 
se torne maduro. É ativo tanto contra HIV-1 como HIV-2. 

O método de Docking Molecular é frequentemente utilizado no desenvolvimento 
de medicamentos baseados na estrutura devido sua capacidade de predição, 
com grau substancial de precisão, a ancoragem e conformação de ligantes de 
moléculas dentro do local de ligação no alvo apropriado (FERREIRA et al., 2015). 
Segundo Ferreira et al. (2015), a integração de estratégias computacionais e 
experimentais tem sido de grande valor na identificação e desenvolvimento de 
novos compostos promissores, e hoje, como uma variedade de algoritmos de 
encaixe estão disponíveis, uma compreensão das vantagens e limitações de 
cada método é de fundamental importância no desenvolvimento de estratégias 
efetivas e na geração de resultados relevantes. No presente trabalho, foi 
avaliado a interação molecular do nelfinavir na principal protease do Covid-19 
(PDB ID: 6XBH) com a ajuda de estudos de docking molecular. 

METODOLOGIA 

O arquivo PDB da principal protease do Covid-19 (PDB ID: 6XBH) foi obtida do 
Protein Data Bank. A estrutura do nelfinavir (CID: 64143) foi retirada do 

https://www.rcsb.org/structure/6xbh
https://www.rcsb.org/structure/6xbh
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PubChem. A estrutura da protease foi limpa removendo todas as moléculas de 
água e o ligante anterior (inibidor UAW 247) com o Discovery Studio, e em 
seguida, as simulações de acoplamento e criação do complexo proteico foram 
feitas utilizando o Auto Dock Tools e PyMol respectivamente. Como bases de 
artigos científicos, foram utilizados os indexados nas bases de dados 
ScienceDirect, PubMed e SciELO, entre o ano de 2015 a 2020, com as palavras-
chave: Docking Molecular, Nelfinavir e Covid-19. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os grupos vizinhos presentes na estrutura da principal protease do Covid-19 no 
complexo com inibidor UAW 247 são SER, CYS, GLN, GLY, GLU, MET e HIS. O 
Nelfinavir ancorado também foi cercado pelos mesmos resíduos MET, CYS, 
GLU, HIS e GLN, com uma boa pontuação de ligação. Foi encontrado uma 
pontuação de ancoragem de -7,89 para o Nelfinavir, que é ligeiramente 
semelhante ao ligante anterior. A pontuação de ancoragem de todas as 
estruturas e conformação estrutural do Nelfinavir na molécula alvo é mostrada 
na Tabela 1 e Figura 1 respectivamente. 

Tabela 1. Pontuações de ancoragem das estruturas ancoradas na protease 

principal Covid-19 (PDB ID: 6XBH). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Figura 1. Acoplamento em modelo de fitas (A) e em esferas (B) do Nelfinavir. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

https://www.rcsb.org/structure/6xbh
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Segundo Ferreira et al. (2015), os processos celulares e bioquímicos são 
amplamente controlados por interações entre diferentes classes de proteínas.  
Muitas doenças, como o câncer, podem ser atribuídas a interações proteína-
proteína defeituosas, portanto, esse tipo de evento intermolecular é um alvo 
altamente atraente na descoberta de medicamentos. De acordo com Baildya et 
al. (2020), a interação entre os resíduos de drogas e aminoácidos é 
principalmente do tipo eletrostática e Van der Waals. 

Em uma etapa seguinte, o banco de dados preparado é encaixado no sítio de 
ligação de destino. O conformacional algoritmo de busca explora o cenário 
energético de cada molécula e compostos de alta pontuação são selecionados 
como ligantes em potencial (FERREIRA et al., 2015). Foram ao todo testadas 
dez conformações, e após elencar aquela com melhor interação no local ativo, 
esta foi selecionada para ser a conformação principal, representado nas Figuras 
1 e 2. 

Figura 2. Interações moleculares entre o local de ação e o Nelfinavir. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Ao ser submetido no Discovery Studio, o complexo protease-nelfinavir 
apresentou proximidade conformacional a vários aminoácidos que, após 
selecionar apenas os que realizaram interações, foi possível criar o diagrama 
2D, representado na Figura 2, onde percebe-se como principais interações as 
pontes de hidrogênio, carbono-hidrogênio, pi-sulfur, alquila e pi-alquila. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho envolve o estudo da interação entre o Nelfinavir, um inibidor de 
protease do HIV conhecido e um suposto anti-SARS-COV-2, e a protease deste 
último. O estudo de acoplamento molecular revela que o Nelfinavir encaixou no 
local de ligação devido a altas interações eletrostáticas, pontes de hidrogênio, 
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carbono-hidrogênio, pi-sulfur, alquila e pi-alquila, com uma pontuação de 
ancoragem semelhante àquela do inibidor antes alocado. No entanto, é possível 
estabelecer que se faz necessário a realização de testes in vitro e in vivo, para 
que possivelmente corroborem com estes achados. 
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