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RESUMO 

Introdução: Devido a demanda de fármacos, a busca por alternativas de 
inovação tem ganhado cada vez mais espaço. Este trabalho objetiva a criação 
de duas novas moléculas, visando melhora dos parâmetros farmacocinéticos e 
toxicológicos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa experimental, explicativa 
e quantitativa. Utilizou-se dos Softwares Chem Sketch, MarvinSketch, 
PreADMET e OSIRIS Property Explorer, gratuitos disponíveis na web para 
desenvolver e realizar estudos in sílico através de simulações computacionais. 
Resultados e Discussão: Foram observadas melhoras em todos os parâmetros 
avaliados nas duas moléculas desenvolvidas (DAS02 e DAS08) sendo eles: Log 
P, Passagem pela barreira hematoencefálica, Caco2, Inibição CYP, Absorção 
Intestinal Humana e em testes toxicológicos para detectar mutagenicidade e 
tumorigenicidade. Conclusões: Entende-se a importância do melhoramento 
molecular do tipo me too, que em comparação com métodos de inovação radical, 
possuem menor custo e demandem menos tempo. 

Palavras-chave – Química Medicinal; Ciências Farmacêuticas; Inovação de 
Medicamentos. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Due to the demand for drugs, the search for innovative alternatives 
has gained more and more space. This work aims to create two new molecules, 
aiming to improve the pharmacokinetic and toxicological parameters. 
Methodology: It is an experimental, explanatory and quantitative research. Free 
use of Chem Sketch, MarvinSketch, PreADMET and OSIRIS Property Explorer 
softwares available on the web to develop and carry out studies in silico through 
computer simulations.Results and Discussion: Improvements were observed 
in all parameters evaluated in the two developed molecules (DAS02 and DAS08) 
being: Log P, Passage through the blood-brain barrier, Caco2, CYP inhibition, 
Human Intestinal Absorption and in toxicological tests to detect mutagenicity, 
carcinogenicity and tumorigenicity. Conclusions: The importance of molecular 
improvement of the me too type is understood, which in comparison with radical 
innovation methods, have lower cost and demand less time. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Carmona-Torre e del Pozo (2018), a resistência bacteriana à penicilina 
é um fato desde que começou a ser utilizada maciçamente na década de 1940, 
hoje tais bactérias demandam mais atenção, ultrapassando origens hospitalares. 
Durante anos, glicopeptídeos e especificamente a vancomicina, têm sido os 
antimicrobianos de escolha para tratar infecções causadas por cepas de 
Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. E em virtude de, nos últimos 
anos a concentração inibitória mínima ter aumentado progressivamente, 
oxazolidinonas como a linezolida foram alternativas válidas aos glicopeptídeos. 
De acordo com Pinto e Barreiro (2013), em países como o Brasil, onde não se 
tem tradição no desenvolvimento de novos fármacos, haja visto o atual estado 
da indústria farmacêutica brasileira, criar novos fármacos é muito dispendioso.  

Conforme Cochrane e Lohans (2020), o uso clínico de antibióticos β-lactâmicos 
é criticamente ameaçada pelo surgimento de bactérias resistentes. Todos os β-
lactâmicos atuais são suscetíveis à degradação por β-lactamases, com 
diferentes enzimas demonstrando níveis variáveis de atividade. Portanto, há 
uma necessidade urgente e não atendida de descobrir novos antibióticos. 

De acordo com Barreiro e Fraga (2005), é considerado fármaco me too, aquele 
que é estruturalmente similar a um fármaco já conhecido, adquirindo pequenas 
alterações farmacoterapêuticas, e como exemplo deste processo aplicado às 
penicilinas, foram criadas a penicilina V, oxacilina e dicloxacilina. Atualmente são 
utilizados processos da Química Medicinal na criação de novos fármacos, tais 
processos são amplamente aplicados na indústria farmacêutica, onde parte-se 
de uma substância definida como protótipo e, a partir dela, são feitas 
modificações estruturais. A partir desta identificação, sintetiza-se uma molécula 

com características farmacocinéticas mais adequadas do que o protótipo, com 
maior atividade ou menor toxicidade, apresentando portanto, maior interesse 
terapêutico (BARREIRO & FRAGA, 2015). Este trabalho objetiva a criação de 
duas novas moléculas, candidatas a fármacos me too, visando melhora dos 
parâmetros farmacocinéticos e toxicológicos. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa experimental de natureza explicativa e quantitativa. 
Como base bibliográfica, fez-se levantamento de artigos originais e de revisão 
nas bases de dados SciELO, e ScienceDirect com os descritores: modificação 
molecular, química medicinal, fármacos e penicilinas. O material bibliográfico 
selecionado teve como critério de inclusão adequação ao tema. Excluíram-se os 
não pertinentes ao assunto ou sem pontualidades. Para realizar os estudos e 
modificações in sílico através de simulações computacionais, os softwares 
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ChemSketch e Marvin Sketch foram utilizados para desenhar, salvar e exportar 
as moléculas. Os programas da web PreADMET e OSIRIS Property Explorer 
foram utilizados como ferramentas para predizer as características físico-
químicas, farmacocinéticas e toxicológicas das novas moléculas. Elaboraram-se 
tabelas através do programa Microsoft Excel® 2010 com os valores dos 
parâmetros avaliados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As moléculas representadas nas Figuras 1 e 2 foram desenvolvidas através de 
um processo de inovação de fármacos do tipo me too, baseando-se no fármaco 
Penicilina V e Penicilina G. As moléculas criadas foram renomeadas de DAS02 
(desenvolvida a partir da Penicilina V) e DAS08 (desenvolvida a partir da 
Penicilina G).  

 

 

Após análise realizada (tabela 1), é possível inferir que todas as moléculas estão 
de acordo com o requisito da regra de Lipinski (regra dos 5), haja visto que o 
número de massa ideal para as moléculas utilizadas na terapêutica é de no 
máximo 500 Dalton (BARREIRO & FRAGA, 2015). 

Tabela 1. Massas moleculares obtidos pelo software OSIRIS Property Eplorer. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

 
De acordo com Caron et al. (2018), a grande maioria dos fármacos ativos por via 
oral é absorvida passivamente, tendo que ultrapassar a bicamada fosfolipídica, 
portanto, certo grau de lipofilicidade é necessária para que o fármaco atinja 
concentrações plasmáticas capazes de reproduzirem o efeito biológico, sendo 
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este parâmetro considerado dentro da faixa ideal quando é menor ou igual a 
cinco. Houve melhora em diversos parâmetros nas moléculas DAS02 e DAS08 
em comparação com suas moléculas de origem, como é observada na Tabela 
2. 
 
Tabela 2. Parâmetros relevantes obtidos pelos softwares PreADMET e OSIRIS. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

O valor do parâmetro “Passagem pela barreira hematoencefálica” próximo a zero 
indica que o fármaco está mais presente no sangue, evitando assim efeitos 
tóxicos quando em contato com o sistema nervoso central (BALLABH et al., 
2004). Haja visto que todos os análogos desenvolvidos apresentaram valores 
ligeiramente maiores aos fármacos de referência, os mesmos não são dados 
preocupantes, pois encontram-se dentro da faixa preconizada. 

O parâmetro “Caco2” diz respeito à velocidade de absorção do fármaco, no qual 
quanto maior o valor, mais rápido ele atravessa passivamente as barreiras 
biológicas e consequentemente torna-se mais biodisponível (SATSU, 2017). É 
possível observar que as moléculas desenvolvidas apresentaram valores 
superiores aos fármacos de referência, logo é possível inferir que houve melhora 
na biodisponibilidade de ambos (DAS02 e DAS08). No que concerne à 
“Absorção intestinal humana”, as moléculas desenvolvidas apresentaram 
melhoras significativas, com valores superiores aos de Penicilina V e Penicilina 
G. Ao observar a Tabela 2, é possível perceber que não houve inibição da 
CYP3A4 pelas moléculas desenvolvidas. Segundo Golan et al. (2014), a inibição 
das enzimas microssomais pode provocar uma diminuição da metabolização do 
fármaco e consequentemente um aumento dos seus níveis plasmáticos, 
propiciando um aparecimento de efeitos tóxicos. 
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O parâmetro “MDCK” busca conferir a taxa de excreção renal utilizando-se de 
rins de cachorro, quanto maior for o “MDCK” maior será a taxa de excreção de 
um fármaco. As moléculas desenvolvidas possuem uma taxa de excreção mais 
baixa quando comparadas com as outras descritas. Uma menor taxa de 
excreção implica em um maior tempo do fármaco no organismo, propiciando 
assim uma ação mais duradoura do efeito farmacológico (SIMMONS, 1982). Em 
relação à tumorigenicidade e mutagenicidade, as moléculas desenvolvidas 
apresentaram resultados satisfatórios quando comparadas às outras descritas. 

CONCLUSÕES 

Entende-se que a importância no processo de inovação de fármacos através do 
melhoramento molecular do tipo me too, que em comparação com os processos 
de inovação radical possuem menor custo e demandam menos tempo. Tem-se 
como exemplo de melhoramento molecular do tipo me too a DAS02 e DAS08 
derivadas da penicilina, que quando comparadas com os análogos de mesma 
classe (penicilina V e penicilina G) apresentaram melhoras em alguns 
parâmetros toxicológicos, físico-químicos e farmacocinéticos. 
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