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RESUMO 

 
GERALDO, V. P. N. Interação do ibuprofeno e capsaicinóides com filmes de Langmuir e 
Langmuir-Blodgett contendo fosfolipídios. (2013) 111p. Tese (Doutorado) – Instituto de 
Física de São Carlos, Instituto de Química de São Carlos, Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 
 
O ibuprofeno é um antiinflamatório não esteróide, com baixa solubilidade em água, que 
apresenta diversos efeitos colaterais, incluindo lesão gástrica e intestinal. Esses efeitos podem 
depender da interação com a membrana celular, o que nos motivou a investigar, na primeira 
parte deste trabalho, a incorporação do ibuprofeno em monocamadas de Langmuir como 
modelos de membrana celular. Monocamadas de dipalmitoil fosfatidil glicerol (DPPG) e 
dipalmitoil fosfatidil colina (DPPC) co-espalhadas com o ibuprofeno ou depositadas sobre 
subfases contendo o fármaco foram estudadas por meio das isotermas de pressão e potencial 
de superfície. Foram observados efeitos significativos para monocamadas de DPPC, 
particularmente na transição de fase líquido-expandida para líquido-condensada, com 
modificações relevantes na elasticidade da monocamada. Esses efeitos aumentaram com a 
concentração do ibuprofeno. Para os dois tipos de fosfolipídios, o ibuprofeno pôde penetrar na 
região hidrofóbica, o que foi confirmado por espectroscopia de reflexão e absorção no 
infravermelho com modulação da polarização (PM-IRRAS), indicando assim a presença de 
interações hidrofóbicas. A análise por microscopia no ângulo de Brewster (BAM) mostrou 
que o ibuprofeno impede a formação de grandes domínios de DPPC, enquanto que não foram 
observadas alterações significativas para o DPPG. A interação entre o ibuprofeno e o DPPG 
também foi confirmada após a imobilização da monocamada mista em filmes LB com 
alterações na absorção no UV-Vis da molécula de ibuprofeno. No que diz respeito às 
implicações biológicas, a ação farmacológica que depende diretamente da interação com a 
membrana deve ocorrer primeiramente em regiões neutras via penetração do ibuprofeno na 
região hidrofóbica da membrana celular. A segunda parte deste trabalho foi dedicada à 
interação de capsaicinóides extraídos da pimenta malagueta com monocamadas de Langmuir 
constituídas de DPPG e DPPC. A capsaicina é um potente analgésico de uso tópico, que pode 
causar dessensibilização no local de aplicação dependendo da dose e, portanto há interesse na 
sua incorporação em sistemas de liberação controlada, como os lipossomos. A técnica de 
Langmuir foi empregada para verificar essa possibilidade. Os capsaicinóides expandiram as 
monocamadas de DPPG e aumentaram sua elasticidade. As isotermas de potencial de 
superfície indicaram que os capsaicinóides provocam aumento de 10 % no momento de 
dipolo numa concentração de 30% em mol. Para os filmes mistos de DPPC e capsaicinóides, 
a área mínima diminuiu e a elasticidade da monocamada aumentou. De acordo com as 
isotermas de potencial, os momentos de dipolo diminuíram para as monocamadas de DPPC 
independentemente da concentração de capsaicinóides. Esses resultados sugerem que as 
moléculas de DPPC são solubilizadas para a subfase na presença do fármaco. A partir destes 
resultados, conclui-se que os capsaicinóides podem ser incorporados em estruturas lipídicas, 
constituídas principalmente de DPPG, o que é relevante para uso em sistemas de liberação de 
fármacos. 
 
 
Palavras-chave: ibuprofeno, capsaicina, pimenta malagueta, monocamadas de Langmuir, 

filmes de Langmuir-Blodgett, PM-IRRAS.



 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
GERALDO, V. P. N. Interaction of ibuprofen and capsaicinoids with Langmuir and 
Langmuir-Blodgett films containing phospholipids. (2013) 111p. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Física de São Carlos, Instituto de Química de São Carlos, Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 
 
Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug, with low solubility in water, which 
exhibits side effects including gastric and intestinal injury, often irreversible. Some of these 
effects may depend on the interaction with the cell membrane, which motivated us to 
investigate the incorporation of ibuprofen in Langmuir monolayers as cell membrane models, 
in the first part of this thesis. Dipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC) or dipalmitoyl 
phosphatidyl glycerol (DPPG) monolayers co-spread with ibuprofen or deposited on 
ibuprofen-containing aqueous subphases were studied using surface pressure and surface 
potential isotherms. Significant effects were observed for DPPC monolayers, particularly at 
the liquid-expanded to liquid-condensed phase transition, with relevant changes in the 
elasticity of the monolayer. These effects increased with the ibuprofen concentration. For both 
types of phospholipids, ibuprofen could penetrate into the hydrophobic part of the monolayer, 
which was confirmed with polarization-modulated infrared reflection absorption spectroscopy 
(PM-IRRAS), thus indicating the presence of hydrophobic interactions. BAM images showed 
that ibuprofen prevents the formation of large domains of DPPC, while no significant changes 
were observed for DPPG. The interaction between DPPG-ibuprofen was also confirmed for 
deposited layers in the form of LB films, with changes in the ibuprofen UV-Vis absorption. As 
for the biological implications, the pharmacological action depending directly on the 
membrane interaction should occur primarily with zwitterionic regions of the membrane via 
penetration of ibuprofen in the hydrophobic part of the monolayer. The second part of this 
thesis is dedicated to the interaction of capsaicinoids, extracted from malagueta pepper, with 
Langmuir monolayers of DPPC and DPPG. Capsaicin is a powerful analgesic of topical use, 
which can cause desensitization in the application site depending on the dose, and therefore 
there is interest in its incorporation in drug delivery systems, such as liposomes. The 
Langmuir technique was employed to verify this possibility. The capsaicinoids expanded the 
DPPG monolayer and increased its elasticity. Surface potential isotherms indicated that the 
capsaicinoids increased the average dipole moment by 10 % for 30 mol % of capsaicinoids. 
For the mixed films of DPPC and capsaicinoids, the minimum area decreased and the 
elasticity increased. According to the surface potential isotherms, the dipole moments 
decreased for DPPC monolayers regardless of the capsaicinoid concentrations. These results 
suggest that the DPPC molecules are solubilized into the subphase in the presence of the drug. 
From these results, it is concluded that the capsaicinoids can be incorporated into structures as 
the liposomes constituted mainly of DPPG, which is relevant for use in drug delivery systems. 
 
 
Keywords: ibuprofen, capsaicin, malagueta pepper, Langmuir monolayers, Langmuir-

Blodgett films, PM-IRRAS. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Raramente um fármaco veiculado em solução aquosa, ou numa forma convencional, 

consegue atingir um alvo específico no organismo em concentrações adequadas para provocar 

o efeito terapêutico esperado. Isso pode ser facilmente entendido ao verificar que entre o local 

de administração do fármaco e o órgão ou tecido alvo, interpõe-se uma série de obstáculos de 

naturezas diversas (anatômicos, químicos e biológicos) a serem vencidos para que se obtenha 

o efeito desejado. Além disso, devem ser considerados os efeitos colaterais provocados pelo 

medicamento. A inconveniência no uso do ibuprofeno, por exemplo, está frequentemente 

associada às complicações gastrointestinais. No caso da capsaicina, seu uso prolongado pode 

levar à dessensibilização ou lesão irreversível da fibra no local de aplicação. 

A compreensão das interações moleculares na membrana é, portanto, o maior desafio, 

para o qual é essencial usar modelos de membrana. Vários sistemas têm sido usados para o 

estudo de tais interações, com destaque para os lipossomos e as monocamadas de Langmuir. 

Apesar de serem menos complexas que as membranas biológicas, as monocamadas lipídicas 

têm sido utilizadas como modelo no estudo de interações entre fármacos e membranas 

celulares. Dentre as vantagens da técnica de Langmuir destaca-se o fato de os filmes não 

possuírem curvatura, ao contrário dos lipossomos, além da possibilidade de aplicar, com 

facilidade, variações de composição e pressão lateral dos filmes. 

Neste trabalho de doutorado foi utilizada a técnica de Langmuir e Langmuir-Blodgett 

para investigar as alterações provocadas pelo ibuprofeno e capsaicinóides em modelos de 

membrana celular constituídas de dois tipos de fosfolipídios, o dipalmitoil fosfatidil glicerol 

(DPPG) e o dipalmitoil fosfatidil colina (DPPC). A escolha desses fosfolipídios foi baseada 

em um trabalho prévio em que pretendíamos avaliar o efeito da carga do lipídio sobre a 

imobilização do ibuprofeno em lipossomos. A tese está dividida da seguinte forma: 

primeiramente foi feita uma revisão bibliográfica sobre os principais tópicos tratados neste 

trabalho. Em seguida, está descrita a metodologia para estudar a interação do ibuprofeno com 

monocamadas de DPPC e DPPG, além dos resultados e discussão. Na segunda parte estão 

apresentados os materiais e métodos para o estudo da interação entre capsaicinóides extraídos 

da pimenta malagueta e os filmes de DPPC e DPPG, além dos resultados e discussão. 

Finalmente as conclusões e perspectivas deste trabalho e as referências. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

A Membrana Celular 
 

A membrana biológica é um dos componentes estruturais e funcionais mais 

importantes da célula. Ela executa funções das seguintes naturezas: 

- estrutural: ela circunda o citoplasma e dá forma à célula e suas organelas; 

- barreira: permite passagem de íons, compostos de baixo peso molecular, proteínas, 

etc, para dentro ou para fora da célula; 

- contato: realiza o contato entre células por meio de estruturas específicas; 

- incorporação de receptores: é suscetível a diferentes sinais que provêm de seu 

ambiente externo por meio de proteínas específicas a ela incorporadas. Esses sinais podem ser 

luz, deformações mecânicas, substâncias específicas, etc. 

- transporte: proporciona transporte ativo e passivo de íons, bem como de elétrons na 

mitocôndria. 

A membrana celular é um sistema complexo intimamente ligado às funções celulares. 

Um modelo para sua estrutura foi proposto por SINGER e NICHOLSON (1972), chamado de 

“mosaico fluido”, cuja representação é mostrada na Figura 1, ressaltando que é um modelo 

bastante simplificado comparado ao sistema real, cuja composição é mais diversificada e 

dinâmica. As membranas plasmáticas são constituídas predominantemente por diversos tipos 

de fosfolipídios e proteínas em proporções variáveis e pequena fração de açúcares, na forma 

de oligossacarídeos. Na grande maioria das células animais, a parte exterior da membrana 

celular é rica em glicídeos: o glicocálice (LODISH et al., 2008), responsável pelo 

reconhecimento químico intercelular, além de impedir que alguns vírus ou bactérias se 

anexem à célula. 
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Figura 1 – Modelo de mosaico fluido para membranas celulares. Adaptado de 

http://www.portalsaofrancisco.com.br 
 

Os lipídios das membranas celulares pertencem predominantemente ao grupo dos 

fosfolipídios, formados por três grupos de moléculas menores: um álcool, geralmente o 

glicerol, duas moléculas de ácidos graxos e um grupo fosfato. Um esquema de uma molécula 

de fosfolipídio está na Figura 2. A proporção de fosfolipídios varia muito: compõe cerca de 

50% da membrana plasmática e 90% da membrana mitocondrial. A estrutura das membranas 

deve-se primariamente a essa bicamada de fosfolipídios, que são moléculas longas com uma 

extremidade hidrofílica e cadeia hidrofóbica. O grupo fosfato está situado nas lâminas 

externas da estrutura trilaminar. A parte situada entre as lâminas fosfatadas é composta pelas 

cadeias hidrofóbicas. As membranas animais possuem ainda o colesterol, importante para o 

controle da fluidez das membranas. 
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Figura 2 – Esquema de uma molécula de fosfolipídio – 1,2-dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfocolina 

(DPPC). Adaptado de http://avantilipids.com 
 

Todos os componentes da membrana são reciclados várias vezes num ciclo de vida da 

célula. O tempo de vida dos fosfolipídios depende da função da membrana. Por exemplo, é de 

dois meses para a fosfatidilcolina numa membrana de mielina, enquanto que em mitocôndria, 

onde os processos oxidativos são intensos, o tempo de vida é somente duas semanas 

(HIANIK, 2006). Nas condições fisiológicas a bicamada lipídica geralmente se encontra no 

estado líquido-cristalino, com espessura entre 5-10 nm, consideravelmente menor que as 

dimensões da célula (tipicamente alguns µm). As dimensões da membrana variam 

principalmente em função das proteínas integrais, periféricas e estruturais bem como devido à 

presença de lipopolissacarídeos e glicopolissacarídeos (NAGLE; TRISTRAM-NAGLE, 

2000).  

As proteínas são os principais componentes funcionais da membrana celular, pois 

proporcionam funções específicas. A maioria delas está mergulhada na bicamada de 

fosfolipídios, interrompendo sua continuidade – as proteínas integrais. Alguns exemplos 

dessas proteínas são os canais iônicos ou as que proporcionam transporte iônico ativo – as 

ATPases. Há também as proteínas periféricas que se localizam na superfície da membrana 

por meio de interações eletrostáticas ou podem conter cadeias hidrofóbicas curtas que 

permitem ancoragem na membrana. O citocromo C é um exemplo de proteína periférica 
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(TAFANI et al., 2002). Algumas proteínas atuam no transporte de substâncias através da 

célula, por exemplo, as glicoproteínas. A membrana celular pode conter também proteínas 

receptoras de moléculas específicas, os receptores de membrana, que servem para regular o 

comportamento da célula (ALBERTS et al., 2008), (LODISH et al., 2008). 

As interações entre a célula e seu ambiente são governadas por processos que 

dependem da membrana plasmática. Essa dependência está diretamente associada à 

diversidade dos lipídios que compõe a membrana cuja especialização e diversidade 

desempenham papel importante na funcionalidade e diferenciação celular (ALBERTS et al., 

2008). Isso ajuda a explicar, por exemplo, porque a entrega de medicamentos às células 

ocorre via diferentes processos na membrana plasmática de diferentes células.  

 

 

Modelos de Membrana Celular 
 

O estudo de propriedades físicas das biomembranas é intrincado devido ao pequeno 

tamanho da célula (tipicamente alguns µm), pequena espessura (5-10 nm), sua 

heterogeneidade e anisotropia. Além disso, também é difícil estudar separadamente as 

propriedades das bicamadas lipídicas e a influência que sofrem das proteínas. Por esse motivo 

estudos biofísicos das propriedades da membrana vêm sendo realizados em diversos sistemas 

modelo. Os mais empregados são as dispersões esféricas multi ou unilamelares – os 

lipossomos (LASIC; PAPAHADJOPOULOS, 1995) - e as monocamadas de Langmuir 

formadas por lipídios, mistura de lipídios, polissacarídeos e proteínas (BROCKMAN, 1999), 

(HOLMSEN, 2008). As monocamadas lipídicas foram os primeiros modelos de membrana 

que desempenharam papel importante no estabelecimento da natureza de bicamada das 

biomembranas no século XX. As bicamadas lipídicas estáveis foram reportadas em 1962 por 

MUELLER e colaboradores (1963). Em 1965 BANGHAM e colaboradores (1965) 

descobriram os lipossomos que se tornaram os mais usados no estudo das propriedades físicas 

de biomembranas. 

 

 

Lipossomos 
 

Um lipossomo ou vesícula, mostrado na Figura 3, é formado a partir de dispersões 
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lipídicas em meio aquoso. Dependendo do método de formação obtêm-se lipossomos 

unilamelares ou multilamelares de diferentes tamanhos (SZOKA JR.; PAPAHADJOPOULOS, 

1980). Tipicamente uma quantidade desejada de lipídios é dissolvida em clorofórmio ou em 

mistura de clorofórmio-metanol. Em seguida o solvente é evaporado sob fluxo de nitrogênio 

em rotaevaporador para formar um filme fino de lipídio na superfície do balão. O filme é 

então hidratado pela adição de água ou tampão. A dispersão de lipídio em água é agitada 

vigorosamente por vários minutos em temperatura acima da de transição de fase dos lipídios. 

Desta maneira obtêm-se lipossomos multilamelares com diâmetros da ordem de 1 µm. 

 

 
Figura 3 – Representação esquemática do lipossomo. Adaptado de http://nanohoje.blogspot.com.br. 

 

Dentre as inúmeras aplicações de lipossomos destacam-se o seu uso como sistemas de 

liberação controlada de princípios ativos, como ferramenta em diversas disciplinas científicas 

incluindo matemática e física teórica (topologia e superfícies bi-dimensionais), biofísica 

(propriedades de membranas celulares e canais), química (catálise, conversão de energia, 

fotossíntese), ciência dos colóides (estabilidade, termodinâmica de sistemas finitos), 

bioquímica (funções das proteínas de membrana) e biologia (excreção, função celular, entrega 

de genes) (BARANI; MONTAZER, 2008). 

 

 

Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett (LB) 
 

Na década de 1910 o cientista Irving Langmuir desenvolveu as bases para elucidar os 
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fenômenos relacionados à formação de filmes em superfícies aquosas. Um filme de Langmuir 

é uma camada de material anfifílico (molécula com regiões polar e apolar) disposta na 

interface líquido-ar, normalmente água-ar. Para formar um filme de Langmuir, uma pequena 

quantidade de solução do composto em solvente volátil e imiscível com a água é espalhada 

sobre a superfície do líquido contido em recipiente confeccionado por um material inerte, 

conhecido como cuba de Langmuir, esquematizada na Figura 4 (ROBERTS, 1990), 

(FERREIRA et al., 2005).  

  
 

Figura 4 – Esquema da cuba de Langmuir: 1 – Reservatório de água; 2 – Barreiras móveis; 3 – 
Eletrobalança com sensor de Wilhelmy; 4 – Prova de potencial do capacitor vibrante. 

 

Essa cuba possui barreiras móveis que permitem a diminuição da área ocupada pelo 

filme. No estágio inicial, o filme está na fase gasosa, e com a compressão atinge-se a fase 

líquido-expandida, na qual as moléculas começam a interagir. Com a subsequente diminuição 

da área, as moléculas são forçadas a um arranjo regular, mostrado na Figura 5, num filme 

condensado (fase líquido-condensada). Se o filme for comprimido além do ponto de máxima 

compactação, as moléculas começam a se agrupar desordenadamente, o que é chamado de 

colapso. 

1 

2 2

3
4
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Figura 5 – Formação do filme de Langmuir: (a) moléculas inicialmente dispersas; (b) comprimidas por 
barreiras móveis; (c) máxima orientação. 

 

Além das barreiras móveis, a cuba também comumente possui sensores de pressão e 

potencial de superfície. A pressão de superfície (π) é definida como a diferença da tensão 

superficial entre uma subfase com água pura (γ0) e uma subfase com água e o filme (γ), ou 

seja, π = γ0 - γ. À medida que é comprimida sobre a superfície aquosa, a monocamada sofre 

várias transformações de fases, análogas às dos gases, líquidos e sólidos tridimensionais. As 

mudanças de fase podem ser prontamente identificadas pelo monitoramento da pressão de 

superfície em função da área ocupada pelo filme. Isto é o equivalente bidimensional da 

isoterma de pressão versus volume para gás/líquido/sólido. Uma curva π-A modelo, do ácido 

esteárico, é mostrada na Figura 6. A área por molécula, a, é obtida dividindo-se a área do 

filme A pelo número total de moléculas sobre a superfície aquosa segundo a Equação (1): 

a= AM
CNAV

        (1) 
 

onde M é a massa molecular da substância, C é a concentração da solução espalhada em 

massa por unidade de volume, V é o seu volume e NA é o número de Avogadro. Na fase 

gasosa (G), as moléculas estão muito distantes e as forças exercidas entre elas são muito 

pequenas. Conforme a área de superfície da monocamada é reduzida, as cadeias hidrofóbicas 

começam a interagir. O estado líquido é geralmente chamado de fase líquido-expandida (LE). 

As cadeias hidrofóbicas das moléculas do filme não estão ordenadas. À medida que a área 

molecular é progressivamente reduzida, a fase líquido-condensada (LC) começa a aparecer. A 

emergência de cada fase condensada pode ser acompanhada por regiões de pressão constante 

(a) 

Subfase 

Subfase 

Subfase 
(b) 

(c) 
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Figura 7 – Arranjo experimental da placa de Wilhelmy: (a) vista frontal; (b) vista lateral. 

 

 Para uma placa retangular de dimensões l, w e t de material de densidade ρW imerso a 

uma profundidade h em um líquido de densidade ρL, a força líquida F para baixo é  

 

F = ρw glwt + 2γ (t+w) cosθ - ρL gtwh                        (2) 
 

onde γ é a tensão de superfície do líquido, θ é o ângulo de contato sobre o papel e g é a 

aceleração da gravidade. O procedimento mais usual é escolher uma placa que seja 

completamente umedecida pelo líquido (i.e., θ = 0) e medir a mudança de F para uma placa 

estacionária. A mudança na força ∆F está relacionada à mudança na tensão de superfície ∆γ 

por: 

∆γ= ∆F
2 t+w

      (3) 

 

Se a placa é muito fina, então t << w 

∆γ= ∆F
2w

      (4) 
 

Além da pressão de superfície, outra grandeza física importante na caracterização de 

filmes de Langmuir é o potencial de superfície. Denotado por ∆V, o potencial de superfície é 

determinado pela diferença de potencial entre uma superfície com filme e a subfase aquosa 

(∆VII), menos a diferença de potencial entre a superfície sem o filme e o interior aquoso 

(∆VI), ou seja, ∆V = ∆VII - ∆VI. O potencial pode ser medido por uma prova Kelvin (um 

capacitor vibrante), na qual uma das placas do capacitor vibra milímetros acima da superfície 

aquosa. A diferença de potencial (∆V) advém de dipolos elétricos permanentes do material 

que compõe o filme e da dupla camada formada nas proximidades dos grupos polares do 

(a) 

w

para a microbalança 

l 

h 

t

θ 

(b) 
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material anfifílico, se esses forem carregados, e da reorientação das moléculas de água ao 

redor do filme (ROBERTS, 1990). 

O potencial de superfície de filmes de Langmuir tem sido interpretado utilizando-se o 

modelo de capacitores de Demchak e Fort ou de Vogel-Möbius (DYNAROWICZ-ŁĄTKA; 

DHANABALAN; OLIVEIRA JR., 2001), em que a monocamada é considerada como um 

capacitor de três ou duas camadas, como mostrado na Figura 8. Estes modelos são 

empregados na análise do potencial de superfície resultante da orientação de grupos 

substituintes nas monocamadas de lipídios. 

 

 
 

Figura 8 – Representação de um capacitor de três camadas para uma monocamada condensada na 
interface ar/água. 

 

Davies e Rideal (apud DYNAROWICZ-ŁĄTKA; DHANABALAN; OLIVEIRA JR., 

2001) propuseram o modelo de três camadas. Oliveira e colaboradores obtiveram parâmetros 

que explicavam os resultados e consideravam a mudança no potencial interfacial devido à 

presença da monocamada como somatória de termos independentes (OLIVEIRA JR. et al., 

1989). No modelo é levada em conta a contribuição dos dipolos da água reorientada na 

vizinhança das cabeças polares dos lipídios, dos dipolos da cabeça polar e das cadeias 

hidrofóbicas que se posicionam na interface com o ar. Os valores de momento de dipolo e das 

constantes dielétricas independentes são atribuídos a cada uma dessas regiões. Então, o 

potencial de superfície ∆V é dado por: 

∆V= 1
Aε0

µ1
ε1

+ µ2
ε2

+ µ3
ε3

+Ψ0     (5) 

 

onde A é a área média por molécula, ε0 é a permissividade no vácuo (8,854x10-12 F m-1), µ1 é 

a componente vertical do momento de dipolo devido à reorientação das moléculas de água 

induzidas pelas moléculas do filme, µ2 é a contribuição referente ao grupo hidrofílico e µ3 é a 

contribuição da cauda hidrofóbica. Ψ0 é a contribuição da dupla camada elétrica de Gouy-

Chapman (TOCANNE; TEISSIÉ, 1990), que só aparece se a monocamada estiver pelo menos 

parcialmente ionizada. 

Subfase 
aquosa 

µ3, ε3 

µ2, ε2 

µ1, ε1 

Cabeça hidrofílica 

Cauda 
hidrofóbica 



35 
 

 
 

 Portanto, o potencial de superfície da membrana, ∆V, é a soma de um termo 

dependente de cargas elétricas, Ψ0, e um termo de polarização ∆VP. Ψ0 pode variar com o 

sinal e o número de cargas das cabeças polares do fosfolipídio, com a densidade de carga 

superficial σ, e com a quantidade de íons na solução. Em monocamadas que não têm carga 

elétrica líquida (por exemplo, lipídios zwiteriônicos como o DPPC), Ψ0 é zero. As medidas de 

potencial de superfície são utilizadas para analisar o comportamento das monocamadas, 

orientação dos dipolos moleculares, agregações e interações entre as moléculas numa 

monocamada mista. 

Os filmes de Langmuir possuem vantagens em relação a outros modelos de 

membrana, mas há desvantagens também. A maioria destas está relacionada à sua espessura 

monomolecular, que permite simular apenas metade da membrana. Essa arquitetura prejudica, 

por exemplo, o estudo de transporte de moléculas através da membrana, pois um filme de 

Langmuir possui uma das superfícies em ambiente hidrofóbico (ar), ao contrário de uma 

membrana celular real cujas superfícies, interna e externa, estão em ambientes aquosos 

(FERREIRA et al., 2005). Apesar dessa peculiaridade, o filme de Langmuir é vantajoso para 

estudar interações moleculares na superfície da membrana celular, por não possuir curvatura, 

ao contrário de lipossomos. Há evidência de experimentos e estudos teóricos para a 

similaridade da estruturação da monocamada com o arranjo de uma membrana. Por exemplo, 

um filme de Langmuir de fosfolipídios comprimido à pressão de 30-35 mN m-1 possui 

moléculas ocupando a mesma área, com alinhamento e compactação bastante similares às 

moléculas de uma membrana celular real. Outra vantagem é a possibilidade de aplicar, com 

facilidade, variações de composição e pressão lateral aos filmes. 

 Na década de 1930, Katherine Blodgett realizou os primeiros trabalhos de 

transferência dos filmes monomoleculares da superfície da água para a superfície de suportes 

sólidos, originando os filmes agora chamados de Langmuir-Blodgett (LB) (ROBERTS, 1990). 

A técnica LB baseia-se na deposição do filme de Langmuir através do movimento vertical de 

um substrato sólido através da interface ar/água. A pressão de superfície e a temperatura da 

monocamada devem ser controladas de modo que o filme orgânico esteja em estado 

condensado estável (usualmente entre 20 e 40 mN m-1). Com este tipo de deposição é possível 

obter estruturas com espessuras extremamente finas e controladas. A Figura 9 mostra a forma 

mais comum de deposição de um filme LB. O substrato é hidrofílico e a primeira 

monocamada é transferida enquanto o substrato é retirado da subfase. O substrato deve, 

portanto, ser colocado na subfase antes que a monocamada seja espalhada. 
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Subsequentemente, uma monocamada é depositada em cada passagem pela interface ar/água. 

Como mostrado, forma-se um padrão cauda-cauda e cabeça-cabeça, chamado de filme tipo Y.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Deposição de um filme Langmuir-Blodgett do tipo Y. 
 

Embora esta seja a situação mais comum, casos em que a monocamada é transferida 

somente com a inserção do substrato (deposição do tipo X) ou somente com a sua remoção 

(deposição do tipo Z), são também observados (PETTY, 1996), como mostrado na Figura 10. 
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Figura 10 – Deposição de filme de Langmuir-Blodgett do tipo X (a) e do tipo Z (b). 

 

A transferência do filme é caracterizada pela taxa de transferência (TR), determinada 

pela diminuição da área ocupada pela monocamada (mantida a uma pressão constante) sobre a 

superfície aquosa dividida pela área recoberta do substrato sólido, isto é, TR = AL/AS 

onde AL é a diminuição da área ocupada pela monocamada sobre a superfície aquosa e AS é a 

área recoberta do substrato sólido. Se forem usados substratos assimétricos então é 

improvável que a TR seja idêntica em ambas as superfícies. Taxas de transferências diferentes 

de valores entre 0,95 e 1,05 caracterizam um filme não homogêneo.  

Enquanto os filmes de Langmuir possibilitam o estudo de interações entre moléculas 

no nível molecular, os filmes LB possuem a vantagem de permitir aplicação de maior número 

de técnicas de caracterização (FERREIRA et al., 2005) e possibilitar construção de 

dispositivos com aplicação em óptica, fotônica, eletrônica, sensores e biossensores 

(OLIVEIRA JR. et al., 2001). 

 Comparados com membranas lipídicas na forma de bicamadas, os filmes lipídicos 

monomoleculares podem ser estudados com uma variedade de técnicas experimentais. Vários 

estudos sobre a interação entre alguns fármacos e monocamadas de Langmuir têm sido 

realizados (CORVIS et al., 2006); (KORCHOWIEC et al., 2007), (NAYAL; HONIG, 2006). 

Foi estudada a interação entre diversos antiinflamatórios e fosfolipídios da mucosa gástrica 

humana (KIVINEN; VIKHOLM; TARPILA, 1994) e fosfolipídios de diversas células 

Deposição do tipo X 
 
               (a) 

Deposição do tipo Z 
 
               (b) 
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eucarióticas (LYGRE; MOE; HOLMSEN, 2003). A técnica de Langmuir também foi usada 

para investigar o mecanismo das desordens gastrointestinais provocadas pelo diclofenaco 

(SOUZA et al., 2004). 
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PARTE I 
 

Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett (LB) contendo 

ibuprofeno e fosfolipídios 
 

O principal objetivo desta primeira parte do trabalho é investigar os efeitos de um 

agente antiinflamatório, o ibuprofeno, em modelos de membrana celular constituídos por um 

fosfolipídio zwiteriônico (DPPC) e um fosfolipídio aniônico (DPPG) pela técnica de 

Langmuir e Langmuir-Blodgett. Pretende-se verificar o modo de ação do ibuprofeno quanto à 

dependência da concentração pelo emprego de baixas e altas porcentagens do fármaco e 

também quanto ao modo de incorporação nas monocamadas de Langmuir via subfase ou co-

espalhamento.  

 

O FÁRMACO IBUPROFENO 
 

O ibuprofeno é um antiinflamatório de origem não esteroidal (AINES), com baixa 

solubilidade em água (1,1x10-2 g L-1 a 25 ºC) (WEAST; ASTLE, 1985), cujo uso prolongado 

provoca diversos efeitos colaterais. A inconveniência no uso do ibuprofeno, por exemplo, está 

associada às complicações gastrointestinais, pois de 15 a 30% dos pacientes que usam o 

fármaco por longo período têm úlceras gastrointestinais e hemorragias, além de disfunção 

renal (HAWKEY, 2000). Dentre as estratégias para reduzir os efeitos colaterais provocados 

pelos AINES está sua incorporação em carreadores, como os lipossomos que podem reduzir 

efeitos nocivos de fármacos, pois aumentam a eficácia farmacêutica de agentes encapsulados 

(ZHANG et al., 2008). Em estudo prévio verificou-se que o tempo de liberação do ibuprofeno 

encapsulado em lipossomos constituídos de DPPG e POPG é maior do que com o fármaco 

livre (GERALDO et al., 2011). 

 Os AINES são inibidores da prostaglandina H sintetase, conhecida como ciclo-

oxigenase (COX). Há duas isoformas para a COX: COX-1 constitutiva, presente em diversos 

tecidos e estimulante da produção fisiológica de prostaglandinas (PGs), e COX-2 induzível, 

expressa em resposta a um estímulo inflamatório. Sabe-se que a COX-1 e a COX-2 são 
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proteínas monotópicas de membrana (SPENCER et al., 1998), (PICOT; LOLL; GARAVITO, 

1994). A localização interfacial da COX-2 deve ser importante não somente para a catálise das 

reações de síntese, mas também para sua inibição pelos AINES, uma vez que esses compostos 

se partilham preferencialmente nas membranas para acessar o sítio ativo da COX 

(MIRAFZALI et al. 2006). De fato, a COX está localizada no retículo endoplasmático e, em 

menor extensão, na membrana nuclear. A enzima contém dois sítios ativos: o sítio ciclo-

oxigenase e o sítio peroxidase. O sítio ativo ciclo-oxigenase localiza-se no final de um canal 

lipofílico, e o canal tem sua abertura na parte interna da membrana. O sítio ativo peroxidase 

também se encontra no final de um canal lipofílico, mas este canal tem sua abertura no lado 

luminal da enzima. Portanto, os AINES devem atravessar a membrana celular e, 

adicionalmente, adentrar a membrana endoplasmática para atingir a enzima. 

Um melhor entendimento do processo de inibição da COX relacionado à membrana 

pode ser obtido por meio de estudos com modelos lipídicos. Os AINES são compostos 

hidrofóbicos com baixa solubilidade em água que se partilham da fase aquosa para a fase 

lipídica. O coeficiente de partição estudado com vesículas unilamelares pequenas preparadas 

a partir de uma mistura de dimiristoil fosfatidil colina (um lipídio zwiteriônico com cabeça 

polar mais volumosa) e dimiristoil fosfatidil glicerol (um lipídio aniônico com cabeça polar 

relativamente menor) variou com diferentes AINES. Observou-se que o meloxicam, o 

lornoxicam e o nimesulida aumentam a fluidez de modelos de membrana de maneira 

dependente da concentração. Foi proposto que as alterações induzidas na dinâmica de lipídios 

podem modular a atividade de enzimas inflamatórias (FERREIRA; et al., 2005). De fato, 

dependendo do empacotamento da membrana, a conformação das enzimas e as interações 

entre as enzimas e os substratos ligados à membrana podem ser modificadas (RUAN; et al., 

2005). 

Por sua vez, o primeiro nível de interação dos AINES, antes que atinjam o sítio ativo 

da COX, depende de diversos parâmetros da membrana. Para se ligar a seus alvos, esses 

fármacos devem atravessar a membrana e, portanto suas interações com biomembranas são 

essenciais na determinação de suas ligações com as COXs. Os resultados com micelas como 

modelo de membrana indicam que, em células vivas, as membranas permitem acesso seletivo 

de oxicam AINES ao sítio ativo da COX (CHAKRABORTY; BANERJEE; SARKAR, 2003). 

Alguns estudos indicaram importância crucial das cargas na superfície de sistemas miméticos 

tais como micelas sobre a interação de oxicam AINES com COX.  Para biomembranas que 

não possuem carga líquida em sua superfície, propôs-se que o efeito hidrofóbico é essencial 
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para guiar AINES aos seus alvos (CHAKRABORTY; ROY; SARKAR, 2005). 

Nesta primeira parte da tese investigamos a interação do ibuprofeno com 

monocamadas de Langmuir para melhor compreensão tanto do mecanismo pelo qual este 

fármaco adentra a membrana celular quanto sobre sua incorporação em bicamadas lipídicas 

(lipossomos) visando à liberação controlada. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O sal de sódio do dipalmitoil fosfatidil glicerol (DPPG) e o dipalmitoil fosfatidil 

colina (DPPC) foram comprados na Avanti Polar Lipids; o clorofórmio e o metanol da Merck. 

O ibuprofeno (ácido α-metil-4-(2-metilpropil) benzenoacético) da mais alta pureza disponível 

foi adquirido da Sigma. A Figura 11 mostra a estrutura química dos principais materiais 

empregados. 
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DPPC, pKa = 1,7 (grupo fosfato), pKb = 11 (sal quaternário de amônio) 

 
DPPG, pKa = 1,7 (grupo fosfato) 

 
Ibuprofeno, pKa = 4,6 (ácido carboxílico) 

 
Figura 11– Estrutura química dos fosfolipídios DPPC e DPPG e do fármaco ibuprofeno. 
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ibuprofeno. A primeira foi o co-espalhamento de dois componentes na mesma solução, o que 

permite verificar se o fármaco é capaz de interagir com o fosfolipídio e ser incorporado em 

lipossomos como carregadores para a liberação de ibuprofeno (GERALDO et al., 2011). O 

DPPC e o ibuprofeno foram dissolvidos em clorofórmio, enquanto que uma mistura de 

metanol:clorofórmio (1:9 v:v) foi empregada para dissolver o DPPG em uma concentração 

igual a 0,5 mg mL-1. Inicialmente, 40 µL de soluções contendo um fosfolipídio puro ou 

misturas de fosfolipídio/ibuprofeno numa taxa de 0,1 a 25,0% em mol de ibuprofeno foram 

espalhadas sobre a superfície para obter monocamadas de Langmuir. Água ultrapura, utilizada 

como subfase, foi fornecida por um purificador Milli-RO acoplado a outro purificador Milli-

Q. A resistividade da água purificada foi 18,2 MΩ.cm, o pH 6,2 e a tensão de superfície foi de 

72,6 mN.m-1. Após o espalhamento aguardou-se 10 minutos para que o solvente evaporasse. 

Adicionalmente, foi estudado o comportamento das monocamadas de DPPC e DPPG puras e 

mistas com ibuprofeno 5% em mol em subfases ácidas e alcalinas. O pH da subfase aquosa 

foi ajustado pela adição de HCl ou NaOH. 

Na segunda metodologia, foi avaliado se o ibuprofeno se incorpora nas monocamadas 

fosfolipídicas com o fármaco na subfase nas seguintes concentrações: 12,5; 25,0 e 53,0 µM. 

Esses valores foram escolhidos com base na solubilidade do ibuprofeno (1,1x10-2 g.L-1). A 

atividade superficial do ibuprofeno foi estudada na ausência de fosfolipídio com a compressão 

da barreira para observar algum acréscimo na pressão superficial. Todos os experimentos 

foram repetidos no mínimo três vezes para verificar a reprodutibilidade. 

O cuidado nos detalhes experimentais é necessário no trabalho com monocamadas de 

Langmuir. Uma redução significativa no número de partículas do ar próximo à subfase deve 

ser feita com a localização da cuba de Langmuir em sala limpa. 

Os experimentos de pressão e potencial de superfície foram realizados em uma mini 

cuba da KSV Instruments (Finlândia) com uma área total de 23.625 mm2, mostrada na Figura 

12, localizada em uma sala limpa (classe 10.000) com temperatura (20,0 ± 0,5 ºC) e umidade 

(50 ± 1%) controladas. A pressão superficial π foi determinada utilizando-se o método de 

Wilhelmy, sendo a placa de Wilhelmy obtida de papel de filtro (10x20 mm) molhado em água 

ultrapura. As isotermas de potencial de superfície, ∆V, foram obtidas pelo método da placa 

vibrante usando uma prova Kelvin da KSV, um eletrodo vibrante com frequência de 300 Hz 

localizado 1-2 mm acima da superfície aquosa e um segundo eletrodo de platina colocado 

dentro da subfase entre os quais o potencial foi medido. A compressão do filme foi realizada 

por meio de duas barreiras que se movem simetricamente em velocidade constante de 10 mm 

min-1. O sistema é controlado por computador com aquisição simultânea das isotermas de 
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pressão superficial (π-A) e potencial de superfície (∆V-A). 

 

 
Figura 12 – Minicuba de Langmuir. 

 

Microscopia no ângulo de Brewster (BAM) 
 

A morfologia do filme foi estudada com um microscópio no ângulo de Brewster 

(BAM), modelo BAM2Plus System da Nanofilm Technologies (NFT – Alemanha), montado 

sobre a cuba de Langmuir. O princípio da técnica de BAM é baseado na não reflexão de um 

feixe de luz com polarização p se ele incidir sobre a superfície aquosa no ângulo de Brewster. 

Portanto, nenhuma luz alcança uma câmera localizada na direção do feixe refletido. O ângulo 

de Brewster é determinado pelo índice de refração dos dois meios que formam a interface, por 

exemplo, água e ar; para uma superfície de água pura esse ângulo é igual a 53° (NOBRE et al, 

2010); (HÖENING; MOEBIUS, 1991); (HÉNON; MEUNIER, 1991). Se um filme de 

Langmuir é formado, essa nova interface altera o índice de refração, produzindo reflexão da 

luz em direção à câmera. Uma imagem da estrutura interfacial do filme é formada pelo 

contraste entre as regiões sem filme (regiões escuras – sem reflexão) e regiões onde a 

superfície aquosa está coberta com moléculas do filme (regiões claras – reflexão). 
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Espectroscopia de reflexão e absorção no infravermelho com modulação da polarização 
(PM-IRRAS) 
 

 A espectroscopia de reflexão e absorção no infravermelho com modulação por 

polarização (PM-IRRAS) foi realizada com o Professor Luciano Caseli no Laboratório de 

Pesquisa em Biologia Química da Universidade Federal de São Paulo com um instrumento 

KSV PMI550 (KSV – Finlândia). Nesse experimento foram obtidas monocamadas de 

Langmuir pelo espalhamento de misturas dos fosfolipídios com 5% em mol de ibuprofeno 

sobre a subfase aquosa. A cuba de Langmuir foi configurada para que o feixe de luz atingisse 

a monocamada em um ângulo de incidência fixo de 80°. Como a entrada de luz foi 

continuamente modulada entre as polarizações s e p em alta frequência, o espectro pôde ser 

medido nas duas polarizações simultaneamente. Os dois canais de processamento do sinal 

detectado fornecem o espectro de refletividade diferencial ∆R=(Rp – Rs)/(Rp + Rs), onde Rp 

e Rs são respectivamente as refletividades polarizadas nas direções paralelas e 

perpendiculares ao plano de incidência. A absorção do feixe de luz polarizado paralelamente 

ao plano de incidência é sensível principalmente aos dipolos orientados verticalmente, 

enquanto que o feixe polarizado perpendicularmente é sensível àqueles orientados 

horizontalmente. Assim, a diferença dos dois espectros fornece informações sobre a 

orientação dos dipolos constituintes das moléculas na interface, porque as regras de seleção 

garantem especificidade do sinal da superfície, já que as moléculas na subfase apresentam 

orientações aleatórias. Como os espectros foram medidos simultaneamente e o espectro de IR 

foi dividido pelo espectro correspondente da subfase, o efeito do vapor de água foi reduzido 

(PAVINATTO et al., 2009). No ângulo usado neste trabalho, as bandas positivas indicam 

momento de dipolo preferencialmente no plano da superfície, enquanto que as bandas 

negativas indicam orientação preferencial perpendicular à superfície. 

 

 

Deposição dos filmes de Langmuir-Blodgett (LB) 
 

A transferência das monocamadas de Langmuir contendo DPPG e DPPG-Ibuprofeno 

5% em mol sobre suportes sólidos foi realizada numa pressão de superfície constante de 40 

mN.m-1 e velocidade de deposição de 1 mm.min-1, o que resultou em taxa de transferência 

próxima de um, valor característico de deposição homogênea. Os suportes para deposição 

foram o quartzo, para espectroscopias no UV-vis, e silício para medidas de FTIR. Nessas 
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condições foi possível produzir filmes LB com somente uma monocamada. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

O estudo das interações entre fármacos e modelos de membranas pode fornecer 

informações em nível molecular sobre possíveis ações relacionadas à sua atividade 

fisiológica. Os dois modos de ação mais importantes são a penetração na membrana, alterando 

o empacotamento da bicamada lipídica (SEEMAN, 1972); (FERREIRA et al., 2005), e 

mudanças na elasticidade da membrana induzidas pelo fármaco (WIĘCLAW, 2009). 

Obviamente, o simples acoplamento do fármaco sobre a superfície da membrana também 

pode ter um efeito, mas isso provavelmente não deve ser tão importante quanto os dois outros 

modos de ação. Dentre os vários fatores que afetam a interação com o fármaco está a carga da 

membrana, razão pela qual se utilizam fosfolipídios zwiteriônicos e aniônicos para 

comparação. Na maioria dos casos, a interação é maior com lipídios carregados (ABE; 

SHAYMAN, 2009). Nesta análise, consideramos somente situações onde a ação 

farmacológica depende diretamente da membrana e não do receptor, porque neste caso uma 

monocamada de Langmuir não é provavelmente um bom modelo para simular a ação, a 

menos que o receptor seja incluído nos experimentos. 

 

Monocamadas de DPPG 
 

Na Figura 13 estão as isotermas de pressão de superfície para monocamadas mistas de 

DPPG e ibuprofeno numa faixa de concentração entre 0,1 e 0,5% em mol do fármaco. Cada 

isoterma representa a média de, pelo menos, três medidas cuja precisão da abscissa (área por 

molécula) foi cerca de ±0,4 Å2, a de pressão de superfície foi ±0,1 mN m-1 e a de potencial de 

superfície foi de aproximadamente ±10 mV. Há uma tendência de expansão da monocamada, 

com áreas por molécula maiores para uma mesma pressão, na presença do ibuprofeno. 

Entretanto, a expansão é relativamente pequena, estando dentro da dispersão dos resultados, 

sendo considerável apenas para 0,5%, em que na fase condensada observa-se aumento de 2 

Å2/molécula devido à presença do ibuprofeno. Mencione-se que a isoterma para o DPPG puro 

é consistente com a literatura (VOLLHARDT; FAINERMAN; SIEGEL, 2000); (MARTIN; 

KONOVALOV; DAILLANT, 2007). Sua área mínima é cerca de 50 Å2/molécula e a pressão 
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de colapso é próxima de 60 mN m-1. 
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Figura 13 – Isotermas de pressão de superfície (π-A) para monocamadas mistas de DPPG e ibuprofeno 

nas concentrações entre 0,1 e 0,5% em mol do fármaco. 
 

Outra característica importante na isoterma de 0,5% da Figura 13 é a diminuição da 

pressão de colapso causada pelo ibuprofeno para 55 mN m-1 comparada com o lipídio puro 

que é 60 mN m-1. Esse fato deve ser atribuído à penetração do fármaco na parte hidrofóbica 

da monocamada de DPPG, diminuindo a estabilidade da monocamada e antecipando o 

processo de colapso, em que estruturas em duas dimensões (2D) se tornam tridimensionais 

(3D). Além disso, efeitos consideráveis foram observados com uma concentração muito 

pequena do ibuprofeno (0,5%). Isso aponta para a existência de efeitos cooperativos, 

analogamente ao relatado para outros agentes terapêuticos, como o dipiridamol e derivados de 

fenotiazina (BORISSEVITCH et al., 1996); (HIDALGO et al., 2004). 

Com relação à elasticidade da monocamada, utilizamos isotermas π-A para calcular o 

módulo de compressibilidade [ )/(1 AACS ∂∂−=− π ], também conhecido por elasticidade 

superficial de equilíbrio. Os estados físicos da monocamada são classificados com base no Cs-

1, da seguinte maneira: entre 12,5 e 50 mN m-1 a monocamada está no estado líquido-

expandido; para 50-100 mN m-1, líquido; para 100-250 mN m-1, líquido-condensado; e para > 

250 mN m-1, no estado sólido (DAVIES; RIDEAL, 1963). Houve decréscimo no módulo de 

compressibilidade somente em altas pressões superficiais, como indicado na Figura 14. Como 
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será discutido mais adiante, na região relevante para membranas celulares (~ 32 mN m-1), não 

há praticamente efeito sobre a incorporação do ibuprofeno.  
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Figura 14 – Módulo de compressibilidade vs pressão de superfície para monocamadas mistas de 

DPPG e ibuprofeno nas concentrações entre 0,1 e 0,5% em mol do fármaco. 
 

 A Figura 15 mostra as isotermas de potencial de superfície para as monocamadas de 

DPPG co-espalhado com o ibuprofeno em concentrações entre 0,1 e 0,5% em mol. Para os 

resultados em 1 mN m-1 somente as concentrações de 0,2 e 0,3% podem ser consideradas, as 

demais concentrações encontram-se dentro das dispersões dos resultados. Para os resultados 

em alta pressão, 30 mN m-1, todas as concentrações entre 0,1 e 0,5% provocam efeito 

considerável na monocamada de DPPG. Em grandes áreas por molécula o potencial de 

superfície da monocamada de DPPG puro é negativo devido à contribuição da dupla camada 

elétrica formada pelos contra-íons em solução com a carga negativa dos grupos hidrofílicos 

do DPPG (OLIVEIRA JR.; TAYLOR; MORGAN, 1992); (OLIVEIRA JR.; BONARDI, 

1997). Em altas pressões as caudas hidrofóbicas são alinhadas e o potencial de superfície 

torna-se positivo devido à contribuição positiva dos momentos de dipolo das moléculas. 
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Figura 15 – Isotermas de potencial de superfície (∆V) para monocamadas mistas de DPPG e 

ibuprofeno nas concentrações entre 0,1 e 0,5% em mol do fármaco. 
 

Diferentes modelos têm sido utilizados para relacionar as medidas de potencial de 

superfície em monocamadas de Langmuir aos momentos de dipolo das moléculas (AHUJA et 

al., 1993); (DEMCHAK; FORT, 1974); (VOGEL; MÖBIUS, 1988); (OLIVEIRA JR. et al., 

1989). Sua aplicação requer o conhecimento da componente normal dos momentos de dipolo 

e, portanto, a orientação das moléculas formadoras da monocamada. A Figura 16 mostra a 

alteração no momento de dipolo aparente com o aumento da concentração do ibuprofeno, 

calculado pela Equação (5) conforme discutido na seção “Revisão Bibliográfica”. 
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Figura 16 – Razão entre o momento de dipolo aparente do DPPG-Ibuprofeno (µ) e o DPPG puro (µ0) 

vs baixas concentrações do ibuprofeno em diferentes pressões superficiais. 
 

 Uma vez que o ibuprofeno é um ácido fraco com pKa de 4,6 (PAAVOLA et al., 2000) 

espera-se que suas moléculas estejam ionizadas na monocamada. O grau de dissociação 

depende do pH na interface, que é menor do que no interior da subfase (aproximadamente 

6,0), devido ao potencial negativo da dupla camada (TAYLOR; OLIVEIRA JR.; MORGAN, 

1990). Na superfície da água pura, o grau de ionização será certamente maior do que 0,5. O 

ibuprofeno negativamente carregado poderia, em princípio, causar diminuição no potencial de 

superfície, mas esse decréscimo não pode ser muito grande porque a concentração de 

ibuprofeno é baixa. Por essa razão, a contribuição dos momentos de dipolo do ibuprofeno 

deve ser descartada. Portanto, a alteração no potencial de superfície deve ser atribuída às 

alterações no empacotamento molecular das moléculas de DPPG, com um subsequente 

aumento na componente normal de seus momentos de dipolo. Uma mudança no 

empacotamento é consistente com a penetração de moléculas de ibuprofeno nas partes 

hidrofóbicas da monocamada de DPPG, inferida a partir das isotermas de pressão de 

superfície. As alterações no potencial de superfície causadas por pequenas quantidades de 

ibuprofeno só podem ser explicadas por efeitos cooperativos nas interações entre as moléculas 

do fármaco e de DPPG. A título de ilustração, a presença de 0,5% de ibuprofeno provocou um 

aumento no µ de aproximadamente 8% comparando com a monocamada de DPPG puro. 
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Nos experimentos para concentrações de ibuprofeno entre 1 e 4% em mol, as 

alterações nas isotermas também estão dentro da dispersão dos resultados, cujo erro era de 

±0,1 mN m-1 para a pressão de superfície e ±0,4 para a área por molécula. Parece ter ocorrido 

auto-agregação do fármaco, não acarretando mudança na área por molécula de DPPG nas 

isotermas. As concentrações escolhidas para os experimentos foram baseadas em nossa 

experiência prévia e valores usados na literatura. 

Em experimentos suplementares em que as concentrações do ibuprofeno foram bem 

maiores, entre 5 e 25% em mol, as isotermas de pressão de superfície da Figura 17 mostram 

uma dependência não monotônica com o aumento da concentração do ibuprofeno. A expansão 

induzida pelo fármaco foi considerável para 5 e 10%, mas diminuiu para 15% e então 

aumentou novamente para concentrações maiores. Esse resultado pode estar relacionado aos 

fenômenos dinâmicos tais como a dissolução/incorporação do ibuprofeno e sua 

agregação/desagregação, o que é característico de sistemas metaestáveis. A área por molécula 

do lipídio puro é da ordem de 50 Å2, mas na mistura com 5% de ibuprofeno, por exemplo, a 

área mínima aumenta para 55 Å2. Essa expansão é observada mesmo em altas pressões o que 

mostra inserção do ibuprofeno na monocamada. No entanto, uma inversão de comportamento 

é observada: se, por um lado, a pressão de colapso diminui para 0,5% do fármaco (Figura 13), 

por outro, se observa um aumento quando grandes concentrações do ibuprofeno são 

adicionadas à monocamada (Figura 17). O mesmo ocorre para os valores de Cs-1 em altas 

pressões de superfície, ou seja, diminui para 0,5% de ibuprofeno (Figura 14) e aumenta para 

grandes quantidades do fármaco (Figura 17). Esses resultados mostram que o ibuprofeno 

torna a monocamada de DPPG mais estável e ao mesmo tempo mais rígida em altas 

concentrações do ibuprofeno. Portanto, o comportamento da monocamada de DPPG depende 

da faixa de concentração do ibuprofeno. 

Deve ser dada atenção especial à dependência com a concentração do ibuprofeno na 

monocamada de DPPG. As isotermas de pressão de superfície mostram que o fármaco está na 

interface interagindo com o lipídio em concentração muito baixa, 0,5%, em que a 

monocamada encontra-se expandida pelo fármaco como mostra a Figura 13. Esse resultado 

sugere inserção do ibuprofeno na região hidrofóbica do lipídio causando alteração no 

empacotamento das moléculas de DPPG. Se a proporção de uma molécula de ibuprofeno para 

200 moléculas de DPPG pode causar um impacto nas propriedades do filme, infere-se a 

presença de efeito cooperativo entre as moléculas. Ao aumentar a concentração entre 1 e 4% 

esse efeito é anulado, provavelmente devido à auto-agregação do fármaco. O estado de 

agregação pode ser ligado ou dissociado da membrana de maneira que sua interação com as 
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moléculas de lipídio é tão fraca que os efeitos macroscópicos não são tão evidentes. À medida 

que maiores concentrações de ibuprofeno são introduzidas na monocamada de DPPG (5 a 

25%) o efeito de expansão volta a predominar conforme observado nas isotermas da Figura 

17. Neste caso o estado de agregação do fármaco ligado à membrana pode ser sugerido para 

explicar a expansão da monocamada. 
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Figura 17 – Isotermas de pressão de superfície para monocamadas mistas de DPPG e ibuprofeno nas 

concentrações entre 5 e 25% em mol do fármaco. Inserção: Módulo de compressibilidade Cs-1 vs 
pressão de superfície. 

 

 As isotermas de potencial de superfície da Figura 18 mostram maiores potenciais para 

concentrações crescentes de ibuprofeno na matriz do DPPG. Os resultados do momento de 

dipolo para duas pressões, 1 e 30 mN m-1, na Figura 19, são complementares. Nas baixas 

pressões, para as concentrações entre 5 e 10% molar, há um pico no momento de dipolo, com 

um máximo para 10% em mol do fármaco. Nessa concentração o acréscimo no momento de 

dipolo da mistura relativo ao do lipídio puro é quase 25%. Para concentrações entre 15 e 20% 

em mol de ibuprofeno ocorre diminuição no momento de dipolo, mas ainda maiores que para 

o DPPG puro. Isso pode ser explicado porque nessa faixa de concentração provavelmente 

ocorre reorientação ou redistribuição molecular que diminui a carga líquida total. Porém, para 

25% o momento de dipolo aumenta novamente devido a uma nova reorientação molecular. 

Para uma pressão superficial maior, 30 mN m-1, a situação é similar ao caso das baixas 
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pressões, entretanto, para 10% em mol de ibuprofeno, observa-se menor acréscimo no 

momento de dipolo, em torno de 15% em relação ao lipídio puro.  
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Figura 18 – Isotermas de potencial de superfície para monocamadas mistas de DPPG e ibuprofeno nas 

concentrações entre 5 e 25% em mol do fármaco. 
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Figura 19 – Razão entre o momento de dipolo aparente do DPPG-Ibuprofeno (µ) e o DPPG puro (µ0) 

vs maiores concentrações do ibuprofeno em diferentes pressões superficiais. 
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A dependência não monotônica da concentração do ibuprofeno nas isotermas de 

pressão e potencial de superfície para o fármaco co-espalhado com as monocamadas de DPPG 

foi confirmada nos experimentos onde monocamadas de DPPG puro foram formadas sobre 

subfases aquosas contendo o ibuprofeno. A Figura 20 mostra que a incorporação de 

ibuprofeno induziu expansões nas isotermas de pressão de superfície, e a pressão de colapso 

foi reduzida, o que indica que a monocamada se tornou menos estável por causa da 

penetração do fármaco. Segundo a Figura 21, o módulo de compressibilidade foi pouco 

afetado na pressão superficial relevante para membranas celulares (~30 mN m-1), 

similarmente aos dados para as monocamadas mistas de DPPG-Ibuprofeno. 
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Figura 20 – Isotermas de pressão de superfície para as monocamadas de DPPG espalhadas sobre a 

subfase contendo várias concentrações do fármaco. 
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Figura 21 – Módulo de compressibilidade vs pressão de superfície para monocamadas de DPPG 
espalhadas sobre subfases contendo ibuprofeno. 

 

Uma mudança significativa foi observada nas isotermas de potencial de superfície, em 

que o potencial aumentou com a incorporação do ibuprofeno, como mostram as Figuras 22 e 

23. Parece que as moléculas de ibuprofeno na subfase não afetaram o empacotamento do 

DPPG da mesma maneira que aquelas co-espalhadas com o fosfolipídio. Portanto, a pressão 

de colapso foi pouco alterada, mas a mudança no potencial de superfície foi completamente 

diferente. Isso ocorre porque o potencial de superfície depende da carga na superfície e a 

orientação dos momentos de dipolo moleculares é muito mais sensível do que a pressão 

superficial. Tanto para baixas quanto para altas pressões ocorre aumento praticamente linear 

do momento de dipolo aparente com a concentração. Com os dados apresentados aqui não 

podemos identificar as mudanças na orientação molecular responsáveis pelo aumento no 

potencial da monocamada com a adsorção do ibuprofeno. Mas parece claro que as moléculas 

do fármaco afetam a monocamada de diferentes maneiras dependendo se elas são co-

espalhadas ou adsorvidas a partir da solução. Retomaremos este assunto quando discutirmos 

as implicações biológicas dos resultados. 
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Figura 22 – Isotermas de potencial de superfície das monocamadas de DPPG espalhado sobre a 

subfase contendo várias concentrações do fármaco.  
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Figura 23 – Razão entre o momento de dipolo aparente do DPPG-Ibuprofeno (µ) e do DPPG puro (µ0) 
vs a concentração de ibuprofeno na subfase em diferentes pressões superficiais. 

 
 



56 
 

Efeito do pH sobre o comportamento das monocamadas mistas de DPPG e ibuprofeno  
 

Por ser um ácido fraco com pKa de 4,6, o ibuprofeno deve estar negativamente 

carregado em pH 10 e neutro em pH 2. Portanto a interação entre o ibuprofeno e a 

monocamada de DPPG depende do pH. As interações de drogas com monocamadas lipídicas 

dependem fortemente da densidade do empacotamento molecular dos lipídios. Na fase 

líquido-expandida (LE) as cadeias hidrofóbicas possuem considerável grau de liberdade 

rotacional e a menor densidade lipídica facilita a interação e inserção das moléculas em 

comparação com a fase condensada do lipídio. As isotermas π-A para as monocamadas de 

DPPG e DPPG-IBU espalhadas sobre subfases ácidas (ajustadas com HCl) e alcalinas 

(ajustadas com NaOH) estão na Figura 24. Em pH 2, o DPPG puro encontra-se mais 

expandido do que o filme espalhado sobre água pura mostrado na Figura 13. A área mínima 

da monocamada de DPPG que, em água pura, é igual a 50 Å2 aumentou para 56 Å2, em pH 2. 

Além disso, a pressão de colapso do filme de DPPG aumenta de 55 Å2 em pH ácido (curva 

preta Figura 24 a)  para 65 Å2 em pH alcalino (curva preta Figura 24 b). Existe um platô ao 

longo da isoterma π-A para a monocamada de DPPG espalhada sobre subfase aquosa de pH 

10. O aparecimento desta região de coexistência de fases já foi mencionado por KOPPENOL 

e colaboradores (1997). Entretanto, o valor da pressão de superfície de aproximadamente 15 

mN m-1 difere do encontrado neste trabalho (~ 9 mN m-1). Essa discrepância é devida a 

diferentes condições experimentais, tais como composição da subfase (tampão TRIS 10 mM) 

e maior temperatura (25 ºC). BORISSEVITCH et al (1996) também observaram um platô 

para monocamadas de  DPPG espalhadas sobre soluções de tampão fosfato, porém essa região 

desapareceu para monocamadas depositadas sobre subfase de água pura em pH 5,9.  
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Figura 24 – Isotermas de pressão de superfície para monocamadas de DPPG e DPPG-IBU espalhadas 
sobre subfase aquosa ácida (a) e alcalina (b). 

 
Uma vez que o pKa do DPPG na interface é 1,7 (TOCANNE; TEISSIÉ, 1990), sua 

monocamada espalhada sobre subfase aquosa de pH 10 está completamente ionizada. A 

ionização do grupo fosfatidil glicerol sobre a subfase alcalina leva ao aumento de sua 

solvatação, o que provavelmente provoca mudança na orientação do grupo polar e penetração 

mais profunda na subfase. A compressão do filme ao longo da região de transição LE-LC 

causa a desidratação dos grupos polares e consequente mudança na sua conformação 

aplainando as moléculas de DPPG e simultaneamente aumentando a espessura da 

monocamada (BAYERL et al, 1990). Portanto, o platô na isoterma em pH 10 pode ser 

atribuído à alta ionização do filme, porque quando a monocamada está parcialmente ionizada 

(isto é, sobre água em pH < 6), esse platô não aparece. 

Em pH 2, curva rosa da Figura 24 a, o ibuprofeno causa um deslocamento na isoterma 

do DPPG para menores áreas (condensação da monocamada). O fármaco encontra-se sem 

carga neste pH e, certamente, não penetra profundamente na monocamada de DPPG na fase 

expandida, mas se encontra localizado próximo à cabeça do lipídio. Na transição de fase, a 

interação da monocamada de DPPG com as moléculas de ibuprofeno leva a áreas menores. A 

razão pode ser que uma interação entre o ibuprofeno e a cabeça do lipídio ocorre na transição 

de fase com consequente mudança na orientação e/ou na hidratação da cabeça do DPPG que, 
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em pH 2, encontra-se pouco ionizado. Em pH 10 (curva azul da Figura 24 b) o ibuprofeno não 

causa deslocamento da isoterma nem no estado líquido-expandido e nem na fase condensada. 

Entretanto, na região de co-existência da transição de fase, o fármaco provoca na pressão. Em 

pH 10, tanto o ibuprofeno quanto o DPPG estão altamente ionizados. Neste caso, 

provavelmente as moléculas de ibuprofeno encontram-se próximas à cabeça do lipídio na 

transição de fase, mas são expulsas com a compressão da monocamada. 

A Figura 25 apresenta as isotermas de potencial de superfície para os filmes de DPPG 

e DPPG-IBU sobre subfases de pH 2 e 10. Primeiramente será analisado o comportamento 

dos filmes de DPPG puro. Em subfase de água pura o potencial do DPPG tem valores 

negativos na fase expandida conforme mostrado na Figura 15. Quando espalhado sobre 

subfase de pH 2 observa-se aumento no potencial de superfície para valores próximos de 0,1 

V (curva preta da Figura 25 a). Em pH 2 o fosfatidil encontra-se pouco ionizado e, portanto, a 

contribuição da dupla camada elétrica difusa é mínima o que favorece o aumento do 

potencial. Contudo, em pH 10, o potencial também possui valores positivos na fase líquido-

expandida (curva preta da Figura 25 b). Esse resultado contraria a idéia da contribuição da 

dupla camada elétrica. Uma vez que em pH 10 o DPPG encontra-se altamente ionizado, 

espera-se que a contribuição da dupla camada elétrica difusa seja ainda maior que em água 

pura e, portanto o potencial deveria ser negativo. Uma possível explicação para esse resultado 

é a presença dos íons Na+ do hidróxido de sódio adicionado na subfase para o ajuste do pH. A 

incorporação de íons positivamente carregados possivelmente altera a densidade de carga 

efetiva do filme e com isso a contribuição da dupla camada fica menor o que leva ao aumento 

do potencial de superfície. As isotermas de potencial de superfície também mostram 

monocamadas de DPPG mais expandidas sobre subfase ácida ou alcalina comparadas com 

aquelas obtidas em água pura, assim como observado nas isotermas de pressão de superfície. 
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Figura 25 – Isotermas de potencial de superfície para monocamadas de DPPG e DPPG-IBU 

espalhadas sobre subfase ácida (a) e alcalina (b). 
 

A diminuição do potencial de superfície para monocamadas mistas de DPPG e 

ibuprofeno tanto para pH 2 quanto para pH 10 deve-se principalmente à inserção do fármaco 

no filme. Esse resultado sugere que o ibuprofeno altera a conformação da cabeça do DPPG 

causando mudanças efetivas no momento de dipolo. 

 

Monocamadas de DPPC 
 

Diferentemente do DPPG, as monocamadas de DPPC foram pouco afetadas pelo co-

espalhamento de pequenas quantidades de ibuprofeno. As alterações nas isotermas de pressão 

e potencial de superfície para concentrações abaixo de 0,5% mol estão dentro do erro dos 

dados. Entretanto, as concentrações de ibuprofeno acima de 1% co-espalhadas com o DPPC 

afetam as isotermas de pressão e potencial de superfície, conforme as Figura 26 e Figura 28, 

respectivamente. Observa-se que as isotermas de DPPC puro estão de acordo com a literatura 

(MA; ALLEN, 2006). Além disso, houve considerável expansão das isotermas em grandes 

áreas por molécula de DPPC e a transição de fase líquido-expandida (LE) para a líquido-

condensada (LC) foi afetada significativamente. Isso também refletiu em grande alteração no 

módulo de compressibilidade em pressões superficiais relevantes para membranas celulares, 
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como pode ser observado na Figura 27. A diminuição no Cs-1 significa que o ibuprofeno 

tornou a monocamada de DPPC mais compressível (mais fluida). Como a expansão da 

monocamada foi mantida mesmo em altas pressões de superfície, como mostrado na Figura 

26, as moléculas de ibuprofeno devem estar inseridas na parte hidrofóbica da monocamada de 

DPPC, não sendo expelidas sob compressão da monocamada. Além disso, a pressão de 

superfície do colapso aumentou ligeiramente com a incorporação do ibuprofeno, mostrando 

maior estabilidade da monocamada, sendo possível comprimir até valores de tensão 

superficial próximos de zero. 
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Figura 26 – Isotermas de pressão de superfície para monocamadas mistas de DPPC e ibuprofeno em 

uma faixa maior da concentração do fármaco. 
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Figura 27 – Módulo de compressibilidade vs pressão de superfície para monocamadas mistas de 

DPPC/Ibuprofeno em uma faixa maior de concentração do fármaco. 
 

As isotermas de potencial de superfície apresentadas na Figura 28 também evidenciam 

expansão da monocamada induzida pelo ibuprofeno, um efeito que aumenta com a 

concentração numa dependência não monotônica. Além disso, a razão dos momentos de 

dipolo aparente, µ/µ0, diminui com a concentração do fármaco, como mostra a Figura 29. A 

diminuição no momento de dipolo aparente induzido pelo ibuprofeno nas monocamadas de 

DPPC indica que o fármaco afeta o empacotamento das moléculas de fosfolipídio.  
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Figura 28 – Isotermas de potencial de superfície para monocamadas mistas de DPPC e ibuprofeno 

para concentrações do fármaco entre 1 e 5 % em mol.  
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Figura 29 – Razão entre o momento de dipolo para o DPPC/Ibuprofeno (µ) e DPPC puro (µ0) versus 
concentração de ibuprofeno em diferentes pressões. 

 
 

 Ao discutir os dados para o DPPG, afirmamos que a metodologia para incorporar o 
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ibuprofeno poderia de fato afetar a interação. O mesmo se aplica ao DPPC. Em experimentos 

suplementares com monocamadas de DPPC puro espalhadas sobre subfases contendo 

ibuprofeno, observamos que o ibuprofeno induziu a expansão nas isotermas de pressão de 

superfície, mas o formato da transição de fase LE-LC não foi alterado. Isso é mostrado na 

Figura 30. Além disso, a Figura 31 mostra que o módulo de compressibilidade foi muito 

menos afetado pelo ibuprofeno, em comparação com as grandes alterações em monocamadas 

mistas. Parece que a interação foi menos forte – ao menos em termos de penetração na 

monocamada – quando o ibuprofeno foi adsorvido a partir da subfase, do que quando foi co-

espalhado com o fosfolipídio. A diferença de comportamento para a incorporação do 

ibuprofeno a partir da subfase foi quanto à dependência na concentração do fármaco, porque a 

expansão não aumenta monotonicamente com a concentração, de maneira similar aos 

resultados encontrados por Lygre e colaboradores (LYGRE; MOE; HOLMSEN, 2003). 

20 40 60 80 100 120
0

10
20
30
40
50
60
70
80

 DPPC 
 DPPC sobre subfase de

         ibuprofeno 12.5 µM
 25 µM
 50 µM (saturado)

 

 

Pr
es

sã
o 

de
 S

up
er

fíc
ie

 (m
N

 m
-1
)

Área de DPPC (Å2)  
 

Figura 30 – Isotermas de pressão de superfície das monocamadas de DPPC espalhadas sobre subfases 
contendo várias concentrações do fármaco.  
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Figura 31 – Módulo de compressibilidade Cs-1 vs pressão superficial das monocamadas de DPPC 

sobre subfases contendo várias concentrações do fármaco. 
 

 A Figura 32 mostra isotermas de potencial de superfície para monocamadas de DPPC 

espalhadas sobre subfases contendo diferentes concentrações de ibuprofeno. Assim como nas 

isotermas de pressão de superfície, observa-se expansão da monocamada com dependência 

não monotônica com a concentração do fármaco. As alterações no potencial se devem ao 

efeito cooperativo entre as moléculas de DPPC, uma vez que não se observam interações 

pronunciadas nas isotermas de pressão de superfície. As curvas para a variação do momento 

de dipolo que correspondem às pressões de 1 e 30 mN m-1 e ao ponto de transição de fase LE-

LC são mostradas na Figura 33. Para a concentração de 12,5 µM observa-se aumento no 

momento de dipolo de até 20% em relação ao lipídio puro nas pressões analisadas. Entretanto, 

para as concentrações de 25 e 50 µM, em baixas pressões, o momento de dipolo é menor do 

que o momento de dipolo do lipídio puro. Em 30 mN m-1, o momento de dipolo permanece 

maior que o do lipídio puro para as três concentrações estudadas. 
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Figura 32 – Isotermas de potencial de superfície para monocamadas de DPPC sobre subfases contendo 

ibuprofeno. 
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Figura 33 – Razão entre o momento de dipolo do DPPC sobre subfases contendo ibuprofeno (µ) e 
DPPC sobre subfase de água pura (µ0) versus concentração de ibuprofeno em diferentes pressões. 
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Efeito do pH sobre o comportamento das monocamadas mistas de DPPC e ibuprofeno 
  

A Figura 34 mostra as isotermas de pressão de superfície para as monocamadas de 

DPPC puro e mistas de DPPC-IBU 5% em mol espalhadas sobre subfases de diferentes pHs. 

Como o pKa do grupo fosfato do DPPC é 1,7 e o sal quaternário de amônio permanece com 

carga positiva a pHs abaixo de 11, o fosfolipídio é zwiteriônico, possui carga resultante neutra 

na faixa de pH estudada (NUNES, et al. 2011). O ibuprofeno altera claramente o perfil da 

isoterma π-A das monocamadas de DPPC puro em pH 2 (Figura 34 a) e pH 10 (Figura 34 b). 

Em ambos os casos, o ibuprofeno desloca as isotermas para maiores áreas por molécula 

(expansão) e leva a uma diminuição na cooperatividade da transição de fase, pois a região de 

coexistência da transição de fase de primeira-ordem é marcada por uma maior faixa de 

pressão. Em pH 2, o ibuprofeno penetra na monocamada de DPPC na região de transição de 

fase e permanece inserido mesmo em altas pressões. Em pH 10 o ibuprofeno desloca a 

isoterma π-A de DPPC para maiores áreas no estado desordenado LE, conforme mostrado na 

Figura 34 b, e não é expulso com a compressão da monocamada. Esse comportamento é 

semelhante àquele em pH 6 (Figura 26), e se deve provavelmente à carga negativa do fármaco 

em pH 6 e 10. Além disso, o efeito do ibuprofeno sobre a pressão de colapso indica que a 

estabilidade da monocamada aumenta com o pH. 

Outro ponto a ser discutido nas isotermas π-A do DPPC puro em diferentes pHs é o 

fato de a pressão de superfície na região do platô se deslocar para menores valores com a 

diminuição do pH chegando a ser quase extinta em pH 2. Isso ocorre provavelmente devido 

ao estado de ionização do grupo fosfato que está praticamente protonado em pH 2. A variação 

na solvatação do fosfatidil, à medida que se varia também o pH, provoca alterações na 

conformação dos grupos polares do lipídio, o que é confirmado pelas mudanças nas isotermas 

de pressão. Outra característica importante é a diminuição da pressão de colapso das 

monocamadas de DPPC sobre subfases alcalinas. É provável que em pHs elevados a 

monocamada se torne menos estável, antecipando o processo de colapso. 
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Figura 34 – Isotermas π-A para monocamadas de DPPC e DPPC-IBU sobre subfase ácida (a) e 

alcalina (b). 
 

 As curvas de potencial de superfície para os filmes de DPPC e DPPC-IBU formados 

sobre subfase ácida e alcalina são mostradas na Figura 35. De modo geral, o perfil da isoterma 

para o filme do lipídio puro sobre subfase de pH 2 é bastante parecido com aquele observado 

para o filme sobre água pura (Figura 28). Em grandes áreas o potencial é nulo, seguido por 

um aumento rápido do sinal, novamente uma fase intermediária com valores constantes e, 

finalmente, uma região final com aumento mais lento. Na presença do ibuprofeno, em pH 2,  

a isoterma de potencial de superfície é similar à do lipídio puro com pequena alteração na 

região de coexistência da transição de fase. Em pH 10, o potencial inicia em 0.3 V na 

presença do fármaco porque o potencial de superfície, por ser mais sensível que a medida de 

pressão, detecta a orientação dos momentos de dipolo ainda que em grandes áreas por 

molécula. De fato a interação entre o ibuprofeno e o DPPC em pH 10 é observada em grandes 

áreas na isoterma de pressão de superfície conforme mostrado na Figura 35 b. O ibuprofeno 

está negativamente carregado e pode, portanto, interagir eletrostaticamente com o grupo 

colina carregado positivamente. Essa interação deve alterar a orientação da cabeça polar e 

influenciar a inclinação dos momentos de dipolo de maneira a favorecer o aumento no 

potencial de superfície em grandes áreas. Entretanto, o valor de ∆V diminui para 0,5 V no 

colapso comparado com o ∆V final do lipídio puro (0,6 V). A razão para esse resultado deve-
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se provavelmente à menor estabilidade da monocamada e possíveis alterações no momento de 

dipolo causadas pelo ibuprofeno.  
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Figura 35 – Isotermas ∆V-A para monocamadas de DPPC e DPPC-IBU sobre subfase ácida (a) e 

alcalina (b). 
 

Estabilidade dos filmes mistos de DPPG ou DPPC e ibuprofeno 
  

 A Figura 36 mostra o efeito do ibuprofeno sobre a estabilidade do filme de DPPG por 

meio das curvas de histerese. As isotermas foram obtidas para a monocamada mista de DPPG 

e ibuprofeno 5 % em mol espalhada sobre subfase aquosa. A velocidade da barreira foi 

mantida em 10 mm min-1 e a monocamada foi submetida a 11 ciclos de compressão e 

descompressão. No primeiro ciclo observa-se que o filme é relativamente estável durante a 

descompressão com pequena diminuição da pressão de superfície. À medida que a 

monocamada é submetida a mais ciclos de compressão e descompressão, o filme vai perdendo 

estabilidade mostrando que as moléculas de ibuprofeno se agregam ou vão para a subfase. Na 

ausência do fármaco essa histerese não é observada (MIÑONES JR. et al, 2003).  
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Figura 36 – Curvas de compressão e descompressão para monocamada mista de DPPG e ibuprofeno 

5% em mol formada sobre subfase aquosa. Velocidade da barreira de 10 mm min-1. Total de 11 ciclos. 
 

 No caso do DPPC na Figura 37, as curvas de histerese foram obtidas nas mesmas 

condições do filme de DPPG. No primeiro ciclo, a curva de descompressão mostra queda 

rápida de pressão no início da abertura das barreiras. Essa histerese indica formação de 

agregados irreversíveis durante a compressão do filme ou expulsão de moléculas de 

ibuprofeno para a subfase, o que não ocorre para o lipídio puro (KAGANER; MÖHWALD; 

DUTTA, 1999). Comparando com o DPPG, aparentemente as monocamadas de DPPC são 

menos estáveis na presença do fármaco.  
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Figura 37 – Curvas de compressão e descompressão para monocamada mista de DPPC e ibuprofeno 

5% em mol sobre subfase aquosa. Velocidade da barreira de 10 mm min-1. Total de 11 ciclos. 
 

 

Microscopia no ângulo de Brewster (BAM) 
 

Foram investigados os efeitos do ibuprofeno co-espalhado na morfologia das 

monocamadas de DPPC utilizando a microscopia no ângulo de Brewster, cujas imagens estão 

na  Figura 38 para uma monocamada mista de DPPC-ibuprofeno 5% em mol. Na fase gasosa, 

uma monocamada de DPPC puro mostrou pequenos domínios dispersos (a), consistentes com 

a literatura (TOIMIL et al., 2010). Com a compressão da monocamada, os domínios 

aumentaram em tamanho e na transição de fase LE-LC, em 5 mN m-1, apareceram domínios 

grandes e de formato irregular (b, c). Em particular, domínios na transição de fase são 

observados na Figura 38 d. Um aumento contínuo na densidade de domínios com uma 

camada sólida e uniforme é observado em 40 mN m-1 (e). Quando o ibuprofeno foi co-

espalhado, a mudança na morfologia com a compressão da monocamada foi similar àquela 

para a monocamada de DPPC puro, como pode ser observado na Figura 38 (f) até (j). A 

principal diferença está nos menores tamanhos dos domínios, que aparecem em maior número 

comparado com o DPPC puro. Além disso, mesmo durante a compressão os domínios 

permanecem menores. Analogamente às isotermas de pressão superficial, as imagens de BAM 

indicaram que a transição de fase LE-LC foi afetada pelo ibuprofeno. À medida que a 

compressão aumenta os domínios vão se unindo para formar uma monocamada quase 
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uniforme (i, j), mas os domínios que podiam ser visualizados ainda eram pequenos. O grande 

efeito no tamanho dos domínios é consistente com as alterações verificadas nas isotermas de 

pressão superficial para o DPPC. Não foram observadas estruturas distintas dentro da 

resolução do BAM durante compressão dos filmes de DPPG e DPPG-ibuprofeno, portanto 

estas imagens não estão apresentadas aqui. 

  

  

  

  

 

 

Figura 38 – Micrografias das monocamadas de DPPC puro (esquerda) e monocamadas mistas de 
DPPC-ibuprofeno 5% mol (direita). 
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PM-IRRAS dos filmes de DPPC e DPPG co-espalhados com o ibuprofeno 
 

Os grandes efeitos causados pelo ibuprofeno quando co-espalhados com DPPC são 

discrepantes dos resultados de Jabłonowska et al (JABŁONOWSKA; BIŁEWICZ, 2007), que 

observaram pequenas mudanças nas isotermas de pressão de superfície para monocamadas 

mistas de DPPC-ibuprofeno com frações molares menores que 36%. Além disso, efeitos 

maiores foram observados para monocamadas de DPPC espalhadas sobre subfases contendo 

ibuprofeno, novamente em contraste com nossos resultados. Motivados por essa discrepância 

repetimos os experimentos e obtivemos boa reprodutibilidade dos dados. Portanto, não foi 

possível identificar a razão para as diferenças. É possível, entretanto, resolver essa 

discrepância usando técnicas espectroscópicas para confirmar que o ibuprofeno interage com 

os fosfolipídios. Como mostraremos em seguida, empregando o PM-IRRAS asseguramos que 

existem efeitos significativos para o ibuprofeno co-espalhado com DPPC e DPPG. 

 A incorporação do ibuprofeno afeta o espectro de PM-IRRAS da monocamada de 

DPPC, como mostrado na Figura 39 a. De especial relevância foi a mudança no perfil da 

banda correspondente à frequência de vibração de estiramento antissimétrico do grupo 

metileno, [νa(CH2)], em torno de 2920 cm-1, que foi mais estreita na presença do ibuprofeno. 

Isso é importante porque para fosfolipídios a maneira como o modo de estiramento entre 2800 

e 3000 cm-1 aparece é útil, pois a frequência e a largura das bandas do metileno são sensíveis 

à conformação das cadeias alquílicas (MACPHAIL et al., 1984). Portanto, as alterações nos 

espectros são consistentes com a penetração do ibuprofeno nas caudas hidrofóbicas inferidas 

nas isotermas de pressão de superfície das monocamadas de DPPC-ibuprofeno.  

A Figura 39 b apresenta a banda de estiramento da carbonila ν(C=O), em 1740 cm-1, 

para a monocamada de DPPC a 30 mN m-1, que está de acordo com a literatura (BLAUDEZ 

et al., 1993); (CORVIS et al, 2006); (GROMELSKI; BREZESINSKI, 2004). Como cristais de 

ibuprofeno mostram uma banda intensa em 1721 cm-1 (RAMUKUTTY; 

RAMACHANDRAN, 2012), quando o ibuprofeno é adicionado ao lipídio esperam-se duas 

bandas, uma aproximadamente em 1740 cm-1 e outra próxima a 1721 cm-1. Porém, o espectro 

de PM-IRRAS do filme misto de DPPC-ibuprofeno 5 % em mol, a 30 mN m-1, mostra um 

deslocamento para maior número de onda (1743 cm-1) e dois “ombros” anexados. O fato de o 

espectro da mistura não ser simples superposição dos espectros de DPPC e ibuprofeno revela 

que os grupos carbonila do lipídio estão em ambiente diferente quando as moléculas são 

misturadas. A interação entre as moléculas de ibuprofeno e DPPC também parece ter afetado 

as ligações de hidrogênio com as moléculas de água nas vizinhanças. Esta conclusão foi 
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baseada nos deslocamentos para maiores números de onda das vibrações de estiramento do 

P=O antissimétrico (de 1222 a 1229 cm-1) e simétrico (de 1083 a 1087 cm-1), como mostrado 

nas Figura 39 (c) e (d), respectivamente. Arrondo e colaboradores investigaram a região entre 

1000-1300 cm-1 do espectro de infravermelho do DPPC e outras moléculas que contêm 

grupos fosfato (ARRONDO; GONI; MACARULLA, 1984). Duas bandas foram atribuídas a 

vários modos vibracionais do grupo fosfato do DPPC com números de onda em 1086 e 1222 

cm-1. Eles observaram deslocamentos dessas bandas para maiores números de onda com a 

hidratação do DPPC. É provável que as mudanças nas ligações de hidrogênio entre os grupos 

fosfato e as moléculas de água sejam devidas ao desordenamento do filme causado pelo 

ibuprofeno.  
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Figura 39 – Espectros de PM-IRRAS para monocamadas de DPPC e DPPC-ibuprofeno 5% mol, em 

30 mN m-1. 
  

 A Figura 40 mostra espectros de PM-IRRAS para monocamadas de DPPG puro e de 

DPPG-ibuprofeno, em que as bandas esperadas para as cadeias alquílicas do DPPG aparecem 

em 2924, 2900 e 2851 cm-1, atribuídas respectivamente a νa(CH2), νs(CH3) e νs(CH2). Essas 

atribuições estão de acordo com a literatura (LEWIS et al, 1994). Assim como para o DPPC, 
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observou-se grande mudança nas cadeias alquílicas, incluindo um deslocamento de 2924 para 

2920 cm-1 para νa (CH2) quando o ibuprofeno foi introduzido. Além disso, para o DPPG a 

intensidade da banda de estiramento simétrico do CH3 diminuiu na presença do fármaco, 

indicando desordem das caudas hidrofóbicas do fosfolipídio. Igualmente, o ibuprofeno 

diminuiu a razão de ordem [νs(CH3)/νs(CH2)] de 0,78 para 0,19 para a monocamada mista de 

DPPG-ibuprofeno, influência direta do ibuprofeno sobre o alinhamento do DPPG. Este 

resultado é coerente com a penetração do ibuprofeno nas caudas hidrofóbicas de DPPG, como 

indicado nas isotermas de pressão de superfície. 

 A Figura 40 b mostra a banda de vibração de estiramento do grupo carbonila que 

aparece em 1731 cm-1. Para as monocamadas de DPPG contendo ibuprofeno esta banda é 

mais larga com pequeno “ombro” em 1712 cm-1. Para a banda de estiramento antissimétrico 

do P=O houve deslocamento considerável, de 1243 para 1226 cm-1, na Figura 40 c. De acordo 

com Hübner e colaboradores, o deslocamento desta banda para menores números de onda é 

reflexo da hidratação e maior número de ligações de hidrogênio com moléculas de água na 

interface ar-água (HÜBNER; BLUME, 1998); (CASTANO et al, 2005). A banda de 

estiramento simétrico do P=O para a monocamada de DPPG aparece em 1083 cm-1, Figura 40 

d, característico de grupos fosfatos hidratados em lipídios (CASAL; MANTSCH; HAUSER, 

1987). O pequeno deslocamento para menor número de onda (1080 cm-1) sugere mudanças 

nas ligações de hidrogênio do grupo fosfato do lipídio.  
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Figura 40 – Espectros de PM-IRRAS para monocamadas de DPPG e DPPG-ibuprofeno 5% mol, em 

30 mN m-1. 
 

A concentração de 5% é a mínima concentração com interação significativa, em 

comum, para o DPPG e para o DPPC (Figura 17 e Figura 26) e, por isso, foi escolhida para 

fazer as demais caracterizações, inclusive os filmes LB. 

 

Filmes de Langmuir-Blodgett contendo DPPG e ibuprofeno 
 

Confirmada a interação entre o ibuprofeno e a monocamada de DPPG pelas técnicas 

descritas anteriormente, filmes Langmuir-Blodgett contendo DPPG e ibuprofeno 5 % em mol 

foram produzidos para verificar se as características do filme misto de Langmuir se mantêm 

quando transferido a um suporte sólido. Filmes LB foram depositados sobre suportes sólidos 

de quartzo, com taxa de transferência próxima de 1 para DPPG puro e para DPPG-ibuprofeno 

5% em mol. A Figura 41 mostra o espectro na região do UV-vis para a solução de ibuprofeno 

2 mM em água. O espectro de absorbância do ibuprofeno puro apresenta duas bandas 

características: uma em λ = 222 nm, e outra, de baixa intensidade, em λ = 263 nm. A banda de 

absorção em 222 nm pode ser justificada teoricamente pela absorção de luz pelo elétron que 
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está no nível fundamental (S0) para o segundo estado singlete excitado (S2), enquanto que a 

banda de absorção em 263 nm está associada à promoção do elétron do nível fundamental 

para o primeiro estado singlete excitado (S1). A banda em 222 nm possui maior intensidade de 

fluorescência ou rendimento quântico do que a outra banda em 263 nm, o que mostra que a 

probabilidade de se promover o elétron do nível fundamental para o segundo estado singlete 

excitado é maior do que a probabilidade de promovê-lo para o primeiro estado excitado 

(MANZOORI; AMJADI, 2003). 
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Figura 41 – Espectro UV-vis para o ibuprofeno puro (2 mM) em água. 

 

A Figura 42 apresenta o espectro na região do ultravioleta-visível para o filme LB 

contendo uma monocamada de DPPG-ibuprofeno 5% em mol. Observam-se as duas bandas 

características do fármaco relacionadas à promoção do elétron do estado fundamental para os 

estados excitados como no caso do ibuprofeno em solução. Contudo, ocorreu deslocamento 

para o azul. A banda que aparecera em 222 nm se deslocou para 200 nm, e a outra em 263 nm 

para o ibuprofeno puro foi deslocada para 240 nm na presença do DPPG. Além disso, a 

intensidade relativa entre as bandas de absorção é diferente para o ibuprofeno puro e no filme 

LB. É provável que a promoção do elétron do nível fundamental para o segundo estado 

singlete excitado foi dificultada quando o ibuprofeno foi incorporado ao DPPG. Esses 

resultados evidenciam a interação entre essas moléculas uma vez que houve modificação na 

absorção do ibuprofeno. O lipídio altera o microambiente ao redor do fármaco afetando sua 
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absorção que antes estava em ambiente hidrofílico e no filme LB encontra-se em ambiente 

hidrofóbico. 
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Figura 42 – Espectro de UV-vis para o filme LB contendo uma monocamada de DPPG-ibuprofeno 5% 

em mol. 
 

 A Figura 43 mostra os espectros de FTIR para os filmes LB contendo uma 

monocamada de DPPG e DPPG-ibuprofeno 5% em mol. A região para o modo de vibração de 

estiramento do CH2 do fosfolipídio puro (curva preta) é dominada por duas bandas com 

máximos em 2918 e 2850 cm-1, devidas às vibrações de estiramento antissimétrico e simétrico 

do CH2, respectivamente. A banda de estiramento da carbonila para o filme LB de DPPG puro 

está localizada em 1741 cm-1. BLUME et al (1988) atribuíram a banda em 1739 cm-1 ao grupo 

carbonila livre sugerindo que o grupo polar do lipídio nos filmes transferidos encontra-se no 

estado desidratado. Resultados semelhantes foram apresentados por Dicko e colaboradores 

(DICKO; BOURQUE; PÉZOLET, 1998) em filmes LB de DPPG. Em filmes de Langmuir 

também observaram aumento gradual na frequência da banda C=O com a compressão da 

monocamada de DPPG, o que foi atribuído ao decréscimo progressivo no grau de hidratação 

do grupo glicerol com o aumento da pressão de superfície. Comparando as frequências para 

os filmes de Langmuir do espectro de PM-IRRAS (Figura 40 b) com o de FTIR para o DPPG 

puro observamos aumento na frequência para a carbonila de 1731 para 1741 cm-1. Esses 
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resultados estão de acordo com a literatura sugerindo desidratação do filme lipídico em 

substrato sólido. 

 Para o filme contendo ibuprofeno, a curva vermelha da Figura 43 mostra bandas em 

2960, 2918, 285 e 1734 cm-1, atribuídas aos modos de vibração νass(CH3), νass(CH2), νs(CH2) 

e ν(C=O), respectivamente. Quanto às bandas referentes às cadeias alquílicas não há 

diferenças em relação ao espectro do lipídio puro, exceto pelo aparecimento da banda 

atribuída ao grupo metil, possivelmente proveniente do ibuprofeno. O fato de esta banda não 

aparecer no espectro de DPPG, assim como as bandas na região do grupo fosfato, pode ser 

explicado por causa da pequena quantidade de ibuprofeno, o que dificulta sua detecção por 

FTIR. O deslocamento da banda da carbonila para menor frequência sugere interação entre as 

moléculas do fármaco e o lipídio nessa região, assim como nos espectros de PM-IRRAS da 

Figura 40 b. 
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Figura 43 – Espectros de FTIR para os filmes Langmuir-Blodgett contendo uma monocamada de 

DPPG puro e DPPG-ibuprofeno 5% em mol. 
 

Implicações Biológicas 
  

Para a análise de possíveis implicações na ação farmacológica do ibuprofeno, 

discutimos inicialmente os resultados da adsorção do ibuprofeno a partir da subfase, que é a 
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metodologia mais próxima de sistemas reais. Obviamente, é preciso ter em mente que 

podemos estabelecer somente correlações, porque o modelo de membrana representado por 

monocamadas de Langmuir é muito simplificado. Os resultados desta tese apontam para 

incorporação do ibuprofeno penetrando na parte hidrofóbica das monocamadas de Langmuir, 

mas com pequenas alterações nas propriedades elásticas da membrana. Os efeitos foram 

pouco maiores para o fosfolipídio zwiteriônico, DPPC, do que para o aniônico, DPPG. A 

penetração indica que as interações hidrofóbicas também são relevantes, além das interações 

eletrostáticas. Esses resultados mostram, por exemplo, que a interação entre o ibuprofeno e a 

COX pode ser modulada dependentemente da conformação da membrana celular. Além disso, 

os efeitos não aumentam monotonicamente com a concentração do ibuprofeno para o DPPG, 

o que significa haver partição das moléculas de ibuprofeno com a subfase e formação de 

agregados dinâmicos na subfase durante a compressão, que são incapazes de adsorver na 

monocamada. 

 Nos experimentos em que o ibuprofeno e DPPG ou DPPC foram co-espalhados, a 

atividade farmacológica mais importante deve estar baseada em alterações na elasticidade da 

membrana. Os efeitos, entretanto, devem ser mais fortes para o DPPC, para o qual grandes 

expansões nas monocamadas e diminuição do módulo de compressibilidade puderam ser 

observadas acima de 1% mol. As alterações na elasticidade podem ser responsáveis pela 

modificação na morfologia da monocamada, de acordo com os experimentos de BAM, em 

que a predominância de pequenos domínios foi notada do início ao fim da compressão. A 

formação de pequenos domínios associados ao aumento do colapso da pressão superficial 

indica maior estabilidade da monocamada devido à incorporação do ibuprofeno em 

monocamadas de DPPC. Essa diferença com o DPPG deve ser atribuída às interações 

eletrostáticas. Possíveis efeitos no DPPG, entretanto, não seguem uma regra porque as 

monocamadas de Langmuir foram de fato afetadas por pequenas quantidades de ibuprofeno. É 

provável que o empacotamento das regiões da membrana celular que contêm fosfolipídios 

carregados deve ser mediado pelo ibuprofeno, num efeito em que a membrana é mais 

expandida sem ter sua elasticidade afetada. 

 Os resultados para monocamadas mistas também servem para inferir implicações para 

sistemas de entrega de drogas baseados em lipossomos, uma vez que a droga deve estar 

encapsulada nas bicamadas fosfolipídicas. A partir de nossos resultados, fica claro que uma 

maior quantidade de ibuprofeno pode ser incorporada com o DPPC, cuja liberação deve ser 

controlada com consideráveis mudanças na elasticidade. Finalmente, devemos mencionar que 



80 
 

as concentrações de ibuprofeno empregadas neste estudo são muito menores do que aquelas 

administradas em pacientes, o que destaca a importância da interação com os fosfolipídios e a 

biodisponibilidade da droga em lipossomos. De fato, a incorporação do ibuprofeno em 

lipossomos de DPPC e DPPG já foi demonstrada, com lenta liberação em filmes 

automontados (LbL) (GERALDO et al., 2011).  

 

 

CONCLUSÕES 
  

Esta primeira parte do trabalho descreveu a interação de um agente antiinflamatório, o 

ibuprofeno, com sistemas que mimetizam a membrana celular consistindo de monocamadas 

de DPPC e DPPG. O ibuprofeno expandiu as monocamadas nos dois métodos de 

incorporação, tanto a partir da subfase quanto co-espalhado com os fosfolipídios. As 

isotermas de pressão de superfície indicam que o ibuprofeno penetrou na parte hidrofóbica da 

monocamada, com efeitos mais fortes para o DPPC. A penetração foi confirmada com 

espectroscopia de PM-IRRAS. Essa penetração mais eficaz em fosfolipídio zwiteriônico, mais 

incomum do que em lipídios aniônicos como o DPPG, pode ser atribuída às interações 

eletrostáticas com as moléculas de ibuprofeno que devem estar pelo menos parcialmente 

ionizadas no pH dos experimentos. Uma característica importante foi a grande mudança na 

elasticidade da monocamada de DPPC quando o ibuprofeno foi co-espalhado na interface 

ar/água. Além disso, a dependência com a concentração de ibuprofeno também variou com o 

fosfolipídio. Efeitos significativos foram observados no DPPC apenas quando a concentração 

de ibuprofeno excedeu 1% mol. Ao contrário, para o DPPG os efeitos do ibuprofeno 

apareceram também em concentrações mais baixas, típico de efeitos cooperativos. As maiores 

mudanças induzidas nas monocamadas de DPPC foram confirmadas pelo estudo da 

morfologia do filme com imagens de BAM. 

 Quanto às implicações biológicas, os resultados apontam para uma ação farmacológica 

do ibuprofeno com interação preferencial em regiões hidrofóbicas da membrana, 

principalmente de lipídios zwiteriônicos, com o empacotamento lipídico sendo afetado pela 

penetração da droga nas regiões das caudas hidrofóbicas. Quando o ibuprofeno foi co-

espalhado com os fosfolipídios, a ação farmacológica pode resultar de grande mudança no 

módulo de compressibilidade, particularmente em pressões de superfície predominantes em 

uma membrana celular. Também ficou claro a partir dos resultados que o ibuprofeno pode ser 
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incorporado em estruturas lipídicas, como já mostrado em lipossomos em estudo prévio 

(GERALDO et al, 2011), o que é relevante para uso em sistemas de liberação de fármacos. 

 A interação do ibuprofeno com monocamadas de DPPG também pôde ser confirmada 

pelos filmes LB cujas análises espectroscópicas evidenciaram alterações nos grupos das 

moléculas de DPPG na presença do fármaco. 
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diabética e neuralgia pós-herpética, bem como no tratamento sintomático da psoríase (ZI et 

al., 2008). Ela se liga a um receptor específico dos nervos periféricos, TRPV1, levando a um 

influxo de cálcio e liberação de neuropeptídeos inflamatórios, associados com as propriedades 

irritantes da capsaicina. Além disso, a liberação aguda da substância P leva a uma hiperalgesia 

inicial que, com a continuidade do tratamento, é seguida por depleção de tal substância. Após 

aplicações repetidas por período variável, o local apresenta diminuição da sensibilidade e 

bloqueio a estímulos dolorosos, resultando em dessensibilização (reversível com a suspensão 

do uso) ou lesão irreversível da fibra, dependendo das doses e da duração da exposição (ERIN 

et al., 2008), (HAYMAN; KAM, 2008).  

 A formulação comercial da capsaicina é na forma de pomada com 0,025 ou 0,075% de 

ativo. Em um estudo de caso III que antecedeu a aprovação do produto pelo FDA, os 

principais efeitos adversos relatados foram eritema, dor e prurido durante ou logo após o uso 

do produto (http://www.medline.com/product/Capsaicin-Cream/Pain-Management). A 

incorporação deste fármaco em sistemas como lipossomos representa, em hipótese, uma 

alternativa interessante para a liberação controlada de capsacinóides no local de ação, 

diminuindo o número de aplicações e a irritabilidade provocada pelo fármaco na pele. Para 

que a incorporação de capsaicinóides em lipossomos constituídos de fosfolipídios seja efetiva, 

pode ser necessário conhecer em detalhe as interações com esses lipídios, o que é possível 

com a técnica de Langmuir. Além disso, sabe-se que a capsaicina altera as propriedades 

físicas da membrana celular, principalmente as elásticas que podem regular funções das 

proteínas (HOLZER, 1991), (SZOLCSÁNYI, 2004). Neste contexto, também é útil empregar 

a técnica de Langmuir, e por isso a segunda parte desta tese é dedicada à preparação e estudo 

de filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett formados por DPPC, DPPG e capsaicinóides 

extraídos da pimenta malagueta. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A oleoresina de capsaicinóides extraídos da pimenta malagueta, mostrada na Figura 

45, foi cedida pela doutoranda Analine Crespo Ziglio, orientada pela professora Débora 

Gonçalves do Instituto de Física de São Carlos. Para a extração foram utilizados 250 g de 

pimenta malagueta e 500 mL de álcool etílico a 99,3%. As pimentas foram colocadas no 

liquidificador e trituradas com 250 mL de etanol. Essa mistura permaneceu em infusão por 
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cinco dias e, em seguida, foi filtrada. Os resíduos da filtragem foram colocados num segundo 

recipiente com os 250 mL restantes de etanol. Repetiu-se o processo de infusão-filtragem e, 

em seguida, a mistura foi transferida para um rotaevaporador para eliminar o etanol e obter a 

oleoresina. Pequenas porções da oleoresina foram colocadas em vácuo por quatro horas para 

total remoção do etanol. O sal de sódio do dipalmitoil fosfatidil glicerol (DPPG) e o 

dipalmitoil fosfatidil colina (DPPC) foram comprados na Avanti Polar Lipids; o clorofórmio e 

o metanol da Merck. 

 

 
Figura 45 – Pimentas malagueta (Capsicum frutescens). 

  

Os procedimentos para a preparação dos filmes de Langmuir de DPPC e DPPG 

contendo capsaicinóides foram os mesmos descritos na primeira parte desta tese para 

monocamadas mistas de fosfolipídios e ibuprofeno. As isotermas de pressão e potencial de 

superfície foram obtidas com monocamadas mistas de DPPC e/ou DPPG co-espalhados com 

capsaicinóides (10, 30, 50, 70, 80 e 90% em mol). As monocamadas de capsaicinóides e 

DPPG-Caps foram transferidas para substratos sólidos para obter filmes LB. A deposição dos 

filmes de DPPG-Caps foi realizada numa pressão de superfície constante de 40 mN m-1 e 

velocidade de deposição de 1 mm min-1. Já os filmes de capsaicina foram depositados em 

pressão de 25 mN m-1 também com velocidade de 1 mm min-1. Esses filmes foram 

caracterizados por espectroscopia no UV-Vis e FTIR. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Monocamadas de DPPG 
  

Primeiramente o efeito de capsaicinóides sobre a monocamada de DPPG será 

analisado segundo as isotermas de pressão de superfície dos filmes mistos de DPPG co-

espalhado com várias frações molares de capsaicinóides, conforme a Figura 46. A área por 

molécula da abscissa foi calculada baseando-se na massa molecular média das substâncias. As 

pressões de colapso para as monocamadas de DPPG puro e capsaicinóides são 57 e 36 mN m-

1, respectivamente. Os pontos de colapso para as misturas são ligeiramente maiores do que 

para o lipídio puro, o que indica maior estabilidade do filme. 
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Figura 46 – Isotermas π-A para os filmes mistos de DPPG e capsaicinóides. 

  

Em termos de área molecular das monocamadas mistas, o valor ideal da área 

molecular para as monocamadas mistas de DPPG-Caps, Aideal, pode ser calculado a partir da 

fração molar dos dois componentes: 

Aideal = XDPPG ADPPG + XCaps ACaps   (Equação 6) 
 

Se uma monocamada mista ideal é formada e os componentes são completamente 

imiscíveis, a área obtida experimentalmente será igual à área ideal. O gráfico da área ideal 
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versus a fração molar do componente X será uma linha reta. Qualquer desvio dessa reta indica 

miscibilidade (GONG, et al., 2002). Na realidade, sempre existem forças entre as moléculas 

da monocamada. A área experimental é determinada pela magnitude das forças entre as 

moléculas. Para uma monocamada mista, se existirem forças intermoleculares atrativas, a área 

experimental será menor do que a área ideal. Se a área experimental for maior do que a área 

ideal, as interações entre os dois componentes são repulsivas, ou mais fracas do que as forças 

entre as moléculas semelhantes (WU; HUNTSBERGER, 1969).  

A Figura 47 mostra curvas de área extrapolada experimental e ideal (calculada 

conforme a Equação 6) em função da composição de capsaicinóides para os filmes mistos de 

DPPG-Caps co-espalhados sobre subfase aquosa. Existe um desvio da área extrapolada em 

relação à idealidade independentemente da concentração de capsaicinóides. Os valores de 

área extrapolada experimental são maiores que a área ideal para todas as composições da 

monocamada de DPPG-Caps. A tendência é que os capsaicinóides provocam expansão da 

monocamada de DPPG. O efeito é mais proeminente para as frações de 70 e 80% em mol de 

capsaicinóides. Considerando o pKa da capsaicina que é 9,76 (ÅKESSON, 2007), suas 

moléculas estão pouco ionizadas no pH da água. Então, é possível que a capsaicina interaja 

com o DPPG, que está negativo, por forças eletrostáticas e hidrofóbicas. 
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Figura 47 – Área extrapolada em função da composição para monocamadas mistas de DPPG e 
capsaicinóides sobre subfase aquosa. 
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 A Figura 48 apresenta os resultados do módulo de compressibilidade em função da 

pressão de superfície para os filmes de DPPG-Caps. Em pressões relevantes para membrana 

celular (~30 mN m-1) os capsaicinóides causam decréscimo no Cs-1 para concentrações 

maiores que 30 % em mol. Esses resultados mostram que a monocamada de DPPG tornou-se 

mais compressível ou mais fluida na presença da capsaicinóides. 
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Figura 48 – Módulo de compressibilidade para as monocamadas mistas de DPPG e capsaicinóides. 

 

 As isotermas de potencial de superfície em função da área molecular média das 

monocamadas de DPPG-Caps espalhadas sobre água pura estão na Figura 49. Os efeitos 

elétricos dos capsaicinóides sobre a monocamada de DPPG são evidentes principalmente para 

altas concentrações do fármaco. O aumento do ∆V para essas concentrações, ainda no início 

da compressão do filme, indica formação de agregados condensados, o que é possível detectar 

por causa da sensibilidade da técnica que reflete a orientação dos momentos de dipolo antes 

da pressão de superfície.  
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Figura 49 – Isotermas ∆V-A para os filmes de DPPG contendo várias concentrações de capsaicinóides. 

 

 Os momentos de dipolo calculados a partir das isotermas ∆V-A para os filmes mistos 

de DPPG-Caps em 10 e 30 mN m-1 da Figura 50 mostram que a monocamada de DPPG é 

significativamente afetada pelos capsaicinóides. Para concentrações menores que 30%, o 

momento de dipolo das moléculas aumenta nas duas pressões estudadas. Possivelmente os 

capsaicinóides provocam orientação favorável nas moléculas de DPPG nessas concentrações. 

Como a capsaicina pode formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água nas 

vizinhanças das cabeças polares do DPPG, é razoável supor que o lipídio se torne menos 

hidratado na presença do fármaco. Propõe-se que os valores do momento de dipolo aumentam 

por causa da localização dos capsaicinóides na região polar do lipídio. Para concentrações 

mais elevadas do fármaco, os efeitos são inversos, principalmente para pressão de 10 mN m-1. 

Levando em conta que mais moléculas de capsaicinóides estão presentes, o momento de 

dipolo diminui por causa da maior hidratação dessas moléculas. Portanto, parece haver menos 

reorientação das moléculas com maior desordenamento do filme em 10 mN m-1. Para a 

concentração de 90 % em mol do fármaco e na pressão de 30 mN m-1, em particular, o 

momento de dipolo aumenta. É provável que, nessas condições, o número das moléculas que 

sofrem desidratação com a compressão do filme seja maior. 
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Figura 50 – Razão entre os momentos de dipolo dos filmes de DPPG-Caps (µ) e do filme de DPPG 
puro (µ0) nas pressões de 10 e 30 mN m-1. 

 

 

Monocamadas de DPPC 
 

 As isotermas π-A das monocamadas de DPPC co-espalhado com capsaicinóides estão 

na Figura 51. As pressões de colapso para as misturas estão entre a pressão de colapso para o 

lipídio puro, 61 mN m-1, e a pressão de colapso para a capsaicina, 36 mN m-1. Outra 

característica é a extinção do patamar de co-existência das fases LE e LC com o aumento da 

concentração de capsaicinóides.  
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Figura 51 – Isotermas π-A dos filmes mistos de DPPC e capsaicinóides. 

 

A Figura 52 mostra curvas de área extrapolada experimental e ideal (calculada com a 

Equação 6) em função da composição de capsaicinóides para os filmes mistos de DPPC-Caps. 

Assim como nos resultados para DPPG-Caps, existe um desvio da área extrapolada em 

relação à idealidade independentemente da concentração de capsaicinóides. As áreas 

extrapoladas experimentais são menores que a ideal para concentrações acima de 30 % em 

mol de capsaicinóides. Há uma mudança na área ocupada pelo DPPC devido às interações 

entre a cabeça do lipídio e as moléculas do fármaco. As interações entre os capsaicinóides e o 

DPPC podem ser uma combinação de interações hidrofóbicas e eletrostáticas, uma vez que as 

moléculas de capsaicina estão pouco ionizadas (pKa 9,75). Um comportamento similar foi 

observado por Kundu e colaboradores na interação entre o tenoxicam e monocamadas de 

DMPC, em que a área ocupada pelo DMPC foi reduzida pelo tenoxicam (KUNDU, et al., 

2009). Eles atribuíram esse deslocamento para menores áreas ao efeito de solubilização dos 

lipídios na subfase causado pelo fármaco.  
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Figura 52 – Área extrapolada em função da composição para monocamadas mistas de DPPC e 

capsaicinóides sobre subfase aquosa. 
 

 Os capsaicinóides também causaram decréscimo em Cs-1 na monocamada de DPPC, 

como mostra Figura 53. O DPPC tornou-se mais compressível na presença do fármaco, 

provavelmente com a perda de moléculas para a subfase de acordo com os resultados de área 

extrapolada da Figura 52. 
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Figura 53 – Módulo de compressibilidade para os filmes mistos de DPPC-Caps sobre subfase aquosa. 

 

 A Figura 54 mostra isotermas de potencial de superfície das monocamadas de DPPC-

Caps sobre subfase aquosa. No colapso, ∆V é menor do que para o lipídio puro, 

provavelmente devido à perda de moléculas de DPPC para a subfase causada pelos 

capsaicinóides. 
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Figura 54 – Isotermas ∆V-A para os filmes de DPPC contendo várias concentrações de capsaicinóides. 
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A Figura 55 mostra que, na pressão comparável à membrana celular, a componente 

normal das moléculas de DPPC-Caps diminui, para todas as concentrações do fármaco. Esse 

resultado reflete, novamente, a perda de moléculas do lipídio para a subfase.  
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Figura 55 – Razão entre os momentos de dipolo dos filmes de DPPC-Caps (µ) e do filme de DPPC 

puro (µ0) nas pressões de 1, 5 e 30 mN m-1. 
 

A estabilidade da monocamada de capsaicinóides na interface ar-água foi verificada 

por medidas de histerese, ou seja, pela compressão e descompressão do filme por várias vezes 

(11 ciclos neste caso). As curvas de histerese da Figura 56 mostram que os capsaicinóides não 

formam um filme estável. Suas moléculas vão parcialmente para a subfase ou formam 

agregados irreversíveis. 
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Figura 56 – Histerese da monocamada de capsaicinóides. 
 

Na presença de capsaicinóides, o filme misto de DPPG-Caps na Figura 57a é mais 

estável do que o filme de DPPC-Caps da Figura 57b. Esses resultados estão de acordo com as 

curvas da Figura 47 e Figura 52, respectivamente, onde a interação de capsaicinóides é maior 

com as moléculas de DPPG do que com as de DPPC. Propõe-se que a interação entre 

capsaicinóides e DPPG ocorre por meio de forças eletrostáticas e hidrofóbicas. No caso do 

DPPC, as moléculas são solubilizadas para a subfase na presença do fármaco, formando 

micelas. Essa diferença está relacionada à carga negativa do DPPG. Portanto, é possível que a 

capsaicina tenha afinidade com regiões carregadas da membrana.  
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Figura 57 – Histereses das monocamadas de DPPG (a) e DPPC (b) contendo capsaicinóides (50 % em 

mol). 
 

Filmes de Langmuir-Blodgett contendo DPPG e capsaicinóides 
 

Filmes Langmuir-Blodgett contendo capsaicinóides foram depositados sobre suportes 

sólidos de quartzo, com taxas de transferência (TR) iguais a 5,7; -0,5 e 1,8 para a primeira, 

segunda e terceira monocamada, respectivamente. Esses valores de TR caracterizam filmes 

não homogêneos com a formação de agregados do fármaco durante a compressão da 

monocamada. O espectro na região do UV-vis para o filme LB contendo capsaicinóides da 

Figura 58 mostra uma banda em λ = 240 nm, característica de capsaicinóides (DAVIS et al, 

2007). 
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Figura 58 – Espectro de UV-Vis para o filme LB de capsaicinóides com três monocamadas. 

 

Os filmes LB contendo três monocamadas de DPPG-Caps 50% em mol apresentaram 

valores de TR iguais a 1,1; -0,8 e 0,8, o que caracteriza uma deposição mais homogênea 

comparada com a deposição do fármaco na ausência do lipídio. Esse resultado está de acordo 

com os resultados de estabilidade para monocamadas de DPPG-Caps. O espectro na região do 

ultravioleta-visível desse filme na Figura 59 apresenta deslocamento para menor comprimento 

de onda (232 nm) comparado com o espectro do filme LB contendo apenas capsaicinóides 

(240 nm). Além disso, a banda é mais alargada. Essas alterações refletem a interação entre o 

DPPG e capsaicinóides. De maneira semelhante ao ibuprofeno, o lipídio altera o 

microambiente ao redor das moléculas de capsaicinóides afetando sua absorção. 
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Figura 59 – Espectro UV-Vis para o filme LB contendo três monocamadas de DPPG-Caps 50% em 

mol. 
 

Na Figura 60 encontra-se o espectro de FTIR da oleoresina de capsaicinóides extraídos 

da pimenta malagueta. Há três bandas, em 3395, 2923 e 1038 cm-1 e que correspondem ao 

estiramento dos grupos –OH/-NH, -CH e COC, respectivamente. Os espectros de FTIR dos 

filmes LB contendo capsaicinóides e DPPG da Figura 61 são dominados pelas duas bandas 

com máximos em 2918 e 2850 cm-1, atribuídas às vibrações de estiramento antissimétrico e 

simétrico do CH2, respectivamente. Não houve diferenças para essas bandas entre os 

espectros o que sugere que, ou a interação entre as moléculas não foi na região alquílica, ou a 

técnica de FTIR não foi suficientemente sensível para detectar tais interações. Para o espectro 

da capsaicina, a literatura reporta três bandas: em 3350, 2900 e 1050 cm-1 atribuídas aos 

grupos OH/NH, CH e C-O-C, respectivamente (WANG, 2008). O espectro do filme LB 

contendo capsaicinóides (curva vermelha da Figura 61) não apresenta todas essas bandas. Isso 

se deve à pequena quantidade de capsaicinóides no filme o que dificulta a análise por FTIR. 

Esse fato também se aplica às regiões para o modo de vibração dos demais grupos. Quanto 

aos espectros dos filmes LB de DPPG e DPPG-Caps, a região de estiramento da carbonila 

está localizada em 1741 cm-1. 
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Figura 60 – Espectro de FTIR da oleoresina de capsaicinóides extraídos da pimenta malagueta. 
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Figura 61 – Espectros de FTIR para os filmes Langmuir-Blodgett de DPPG, Capsaicinóides e misto de 

DPPG-Caps. 
 

 

CONCLUSÕES 
A segunda parte desta tese descreveu a interação de capsaicinóides, extraídos da 

pimenta malagueta, com sistemas que mimetizam a membrana celular consistindo de 

monocamadas de DPPC e DPPG. Os capsaicinóides expandiram as monocamadas de DPPG e 

aumentaram sua elasticidade. É possível que a capsaicina interaja com o DPPG, que está 
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negativo, por forças eletrostáticas e hidrofóbicas. As isotermas de potencial de superfície 

indicaram que os capsaicinóides provocam aumento de 10 % no momento de dipolo numa 

concentração de 30% em mol. Para os filmes mistos de DPPC e capsaicinóides, a área mínima 

diminuiu e a elasticidade da monocamada aumentou. De acordo com as isotermas ∆V-A, os 

momentos de dipolo diminuíram para as monocamadas de DPPC independentemente da 

concentração de capsaicinóides. Esses resultados sugerem que as moléculas de DPPC são 

solubilizadas para a subfase na presença do fármaco. Quando os capsaicinóides foram co-

espalhados com os fosfolipídios, a ação farmacológica pode resultar de grande mudança no 

módulo de compressibilidade, particularmente em pressões de superfície predominantes em 

uma membrana celular (~30 mN m-1).  

 A partir destes resultados, conclui-se que os capsaicinóides podem ser incorporados 

em estruturas lipídicas, como os lipossomos, o que é relevante para uso em sistemas de 

liberação de fármacos. 
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CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
 

 
 Este trabalho descreveu o estudo de monocamadas constituídas por moléculas de 

interesse biológico por meio das técnicas de Langmuir e Langmuir-Blodgett. A primeira parte 

foi dedicada aos filmes formados por um fosfolipídio aniônico, o DPPG e outro neutro, o 

DPPC, contendo o antiinflamatório ibuprofeno. A interação entre o fármaco e os lipídios foi 

analisada pela metodologia de co-espalhamento lipídio-fármaco e pela presença do fármaco 

em subfase aquosa. Além disso, foi estudada a dependência da concentração do ibuprofeno e 

pH da subfase com a interação com os fosfolipídios. O ibuprofeno expandiu as monocamadas 

nos dois métodos de incorporação, tanto a partir da subfase quanto co-espalhado com os 

fosfolipídios. As isotermas de pressão de superfície indicaram que o ibuprofeno penetrou na 

parte hidrofóbica da monocamada, com efeitos mais fortes para o DPPC. A penetração foi 

confirmada com espectroscopia de PM-IRRAS. Essa penetração mais eficaz em fosfolipídio 

neutro, mais incomum do que em lipídios aniônicos como o DPPG, pode ser atribuída às 

interações eletrostáticas com as moléculas de ibuprofeno que devem estar pelo menos 

parcialmente ionizadas no pH dos experimentos. Uma característica importante foi a grande 

mudança na elasticidade da monocamada de DPPC quando o ibuprofeno foi co-espalhado na 

interface ar/água. Além disso, a dependência com a concentração de ibuprofeno também 

variou com o fosfolipídio. Efeitos significativos foram observados no DPPC apenas quando a 

concentração de ibuprofeno excedeu 1% mol. Ao contrário, para o DPPG os efeitos do 

ibuprofeno apareceram também em concentrações mais baixas, típico de efeitos cooperativos. 

A concentração de 5% foi a mínima concentração com interação significativa, em comum, 

para o DPPG e para o DPPC. As maiores mudanças induzidas nas monocamadas de DPPC 

foram confirmadas pelo estudo da morfologia do filme com imagens de BAM. A interação do 

ibuprofeno com monocamadas de DPPG também pôde ser confirmada pelos filmes LB cujas 

análises espectroscópicas evidenciaram alterações nos grupos das moléculas de DPPG na 

presença do fármaco. 

 Na segunda parte deste trabalho, foi estudada a interação de capsaicinóides, extraídos 

da pimenta malagueta, com monocamadas de DPPC e DPPG. Os capsaicinóides expandiram 

as monocamadas de DPPG e aumentaram sua elasticidade. É provável que a capsaicina 

interaja com o DPPG, que está negativo, por forças eletrostáticas e hidrofóbicas. As isotermas 

de potencial de superfície indicaram que os capsaicinóides provocam aumento de 10 % no 
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momento de dipolo numa concentração de 30% em mol. Para os filmes mistos de DPPC e 

capsaicinóides, a área mínima diminuiu e a elasticidade da monocamada aumentou. De 

acordo com as isotermas ∆V-A, os momentos de dipolo diminuíram para as monocamadas de 

DPPC independentemente da concentração de capsaicinóides. Esses resultados sugerem que 

as moléculas de DPPC são solubilizadas para a subfase na presença do fármaco. Quando os 

capsaicinóides foram co-espalhados com os fosfolipídios, a ação farmacológica pode resultar 

de grande mudança no módulo de compressibilidade, particularmente em pressões de 

superfície predominantes em uma membrana celular (~30 mN m-1). Estes resultados mostram 

a possibilidade de incorporação dos capsaicinóides em lipossomos para uso em drug delivery. 

Como complementação deste trabalho propõe-se a análise sobre a proporção de 

capsaicina e demais capsaicinóides extraídos da pimenta malagueta. Além disso, a obtenção 

da capsaicina pura, por meio da purificação do extrato, poderá dar informações mais precisas 

sobre o modo de ação do fármaco sobre modelos de membrana. Com isso, estudos sobre a 

interação dos grupos funcionais das moléculas poderão ser investigados pela técnica de PM-

IRRAS. 
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