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Resumo 
 

As camadas suportadas de lipossomas de dimiristoil e dipalmitoil fosfatidilcolina (DMPC e 

DPPC) contendo colesterol (CHOL) são modelos adequados para membranas plasmáticas 

eucarióticas. Dos substratos possíveis para suportarem estas camadas, o ouro oferece a 

possibilidade de ser usado como um eléctrodo para aplicação em sensores. Contudo, a formação 

de camadas de lipossomas intactos em ouro não é completamente compreendida e vários autores 

usam estratégias, mais ou menos complexas, para ligarem os lipossomas. 

Neste trabalho investigou-se a adsorção de lipossomas unilamelares de DMPC, 

DMPC+CHOL e DMPC+DPPC+CHOL na superfície de ouro oxidado, usando uma 

microbalança de cristal de quartzo com dissipação (QCM-D), microscopia de força atómica 

(AFM) e microscopia confocal de fluorescência com varrimento laser (LSCFM). Os resultados 

de todas as técnicas indicam que, para concentrações de lípido ≥ 0,7 mg /ml, uma camada densa 

de lipossomas intactos se adsorve irreversivelmente na superfície do ouro. 

Uma vez dominada a técnica de formação de camadas de lipossomas intactos, investigou-se 

a interacção de alguns exemplos de anestésicos locais e gerais com estes modelos membranares 

usando a QCM-D. Escolheu-se a lidocaína, a tetracaína, a ropivacaína e a levobupivacaína como 

exemplo de anestésicos locais e o propofol como anestésico geral. Simultaneamente, estudou-se 

a interacção dos anestésicos com os mesmos lipossomas em suspensão, usando a calorimetria de 

varrimento diferencial (DSC) e a dispersão dinâmica de luz (DLS). 

Verificou-se que todos os anestésicos estudados interagem com os modelos utilizados, 

provocando alterações como o aumento da fluidez, diminuição da temperatura de transição de 

fase e aumento do volume da bicamada lipídica. Constatou-se ainda, que havia uma boa 

correlação entre a intensidade da interacção com a membrana lipídica e a lipofilicidade que se 

toma habitualmente como medida da potência do anestésico. 
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Abstract 
 

Supported layers of vesicles of dimyristoyl and dipalmitoyl phosphatidylcholine (DMPC and 

DPPC) containing cholesterol (CHOL) are adequate models for eukaryotic plasma membranes. 

Among the possible substrates to support these layers, gold offers the possibility of being used as 

an electrode for application in sensors. However, the formation of intact liposome layers on gold 

is not completely understood and several authors use more or less complex strategies to bind the 

liposomes. 

In this work it was investigated the adsorption of unilamellar vesicles of DMPC, 

DMPC+CHOL and DMPC+DPPC+CHOL on the surface of oxidized gold using a quartz crystal 

microbalance with dissipation (QCM-D), atomic force microscopy (AFM) and laser scanning 

confocal fluorescence microscopy (LSCFM). The results of all techniques indicate that for lipid 

concentrations ≥ 0 ,7 mg/ml a dense layer of intact liposomes irreversibly adsorbs on the gold 

surface. 

After the technique of the formation of intact liposome layers was controlled, it was 

investigated the interaction of some examples of local and general anaesthetics with this 

membrane models, using a QCM-D. Lidocaine, tetracaine, ropivacaine and levobupivacaine 

were chosen as local anaesthetics examples, and propofol as general anaesthetic. Simultaneously, 

it was studied the interaction of the anaesthetics with the same liposomes in suspension, using 

differential scanning calorimetry (DSC) and dynamic light scattering (DLS). 

The results showed that all the studied anaesthetics interacted with the used models, causing 

changes such like raised fluidity, depressed phase transition temperature and increased volume of 

the lipid bilayer. It was noted that there was a good correlation between the interaction intensity 

with the lipid membrane and the lipophilicity that is usually used as a measure of the anaesthetic 

potency. 
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1. Introdução 
 

Os primeiros anestésicos cirúrgicos surgiram há mais de 150 anos, no entanto, ainda não 

estão totalmente esclarecidos os seus mecanismos de acção nas membranas celulares (1; 2). Até 

hoje ainda não se conhece o local principal de acção dos anestésicos, havendo autores que 

afirmam que o principal local de acção são os lípidos, outros que são algumas proteínas 

membranares e ainda alguns que entendem que são ambos (1; 2; 3). A compreensão e 

conhecimento do mecanismo de acção de qualquer fármaco é essencial para o tornar mais seguro 

e eficaz, constituindo o seu estudo um desafio importante. 

Para estudar a interacção entre os anestésicos e as membranas celulares é necessário utilizar 

bons modelos. As bicamadas suportadas de lípidos são os modelos mais utilizados (4), no 

entanto, os lipossomas constituem uma melhor representação tridimensional da realidade, sem 

deixarem de ser um modelo simples mas estruturalmente completo. O conhecimento dos 

mecanismos e parâmetros críticos envolvidos na formação de camadas de lipossomas 

imobilizados em superfícies evoluiu muito nos últimos anos, no entanto, ainda existem questões 

relativamente à natureza das interacções lipossoma-superfície e às condições de estabilidade dos 

lipossomas imobilizados em superfícies (5). 

É neste contexto de incerteza sobre o mecanismo de acção dos anestésicos que este trabalho 

foi desenvolvido. Assim, o objectivo deste trabalho é contribuir para um melhor conhecimento 

do mecanismo de acção dos anestésicos e envolve duas etapas: 

1. Optimização das condições para formação de camadas estáveis de lipossomas 

constituídos apenas por lípidos em superfícies de ouro; 

2. Estudo das interacções entre os anestésicos e lipossomas. 

 

Na primeira etapa foram estudados alguns factores que podem influenciar a formação de 

camadas de lipossomas suportados, entre eles a composição dos lipossomas, a concentração 

óptima para obter uma camada uniforme e a influência da temperatura. Nesta etapa, foi utilizada 

uma microbalança de cristais de quartzo com monitorização da dissipação (QCM-D), um 

microscópio de força atómica (AFM) e um microscópio confocal com fluorescência e varrimento 

laser (LSCFM). Também foi utilizada a técnica de dispersão dinâmica de luz (DLS) para garantir 

uma distribuição de tamanhos dos lipossomas uniforme. A QCM-D permite obter informações 

sobre a quantidade de massa adsorvida no cristal de quartzo por unidade de área, bem como 

algumas características do filme adsorvido (espessura, elasticidade e viscosidade). O AFM 
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permite estudar a estrutura topográfica tridimensional de uma superfície bem como as forças de 

adesão. O LSCFM permite obter imagens com grande definição, contraste e resolução do filme 

adsorvido na superfície do cristal de quartzo. O DLS permite determinar o tamanho dos 

lipossomas. 

Na segunda etapa foram estudadas as interacções entre os anestésicos e os lipossomas. Nesta 

etapa, utilizou-se uma QCM-D, um DLS e um microcalorímetro de varrimento diferencial 

(DSC). A utilização da QCM-D só foi possível depois da primeira etapa ter sido concluída com 

sucesso. Através do estudo das alterações nas propriedades da camada de lipossomas adsorvidos 

é possível inferir o efeito dos anestésicos. O DSC permite estudar o comportamento termotrópico 

dos lípidos e a influência dos anestésicos nesse comportamento. De um termograma é possível 

obter a temperatura de transição do sistema em estudo (Tm). A eventual alteração do tamanho 

dos lipossomas foi determinada com DLS. 

 

A presente tese é constituída por cinco capítulos. No primeiro faz-se a contextualização e 

definição dos objectivos do trabalho, descrevem-se os elementos que constituem a membrana 

celular e suas características principais, bem como as características da própria membrana 

celular. 

De seguida aborda-se a temática dos modelos biomembranares, referindo-se os modelos 

existentes, suas vantagens e desvantagens, e aprofunda-se o modelo escolhido para este trabalho, 

nomeadamente as suas características principais (estrutura, composição, estabilidade e 

caracterização calorimétrica) e interacções com superfícies. 

Para finalizar a introdução analisa-se a temática dos anestésicos, fazendo-se uma descrição 

das características dos anestésicos estudados (estrutura, características físico-químicas, 

formulações, dosagem e uso clínico), dos mecanismos de acção propostos por alguns autores e 

das interacções entre os anestésicos e modelos de membranas celulares. 

No segundo capítulo apresentam-se os materiais e técnicas experimentais. Em primeiro 

lugar, enunciam-se os materiais usados e suas condições de utilização. 

Nas técnicas experimentais descrevem-se as diferentes técnicas utilizadas na realização deste 

trabalho, nomeadamente a preparação dos lipossomas e os seguintes métodos instrumentais de 

análise; QCM-D, AFM, DSC, DLS e LSCFM. Para os diferentes métodos instrumentais de 

análise refere-se também como foram preparadas as amostras e as condições utilizadas na 

obtenção dos resultados. 

No terceiro capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos, avançando 

explicações possíveis. No primeiro subcapítulo faz-se uma análise do primeiro objectivo deste 



 

3 
 

trabalho que consistia na optimização das condições para a obtenção de uma camada estável de 

lipossomas adsorvidos em superfícies de ouro. No segundo subcapítulo realiza-se a análise dos 

resultados obtidos para a interacção dos anestésicos com os lipossomas. 

No quarto capítulo apresentam-se as principais conclusões deste trabalho. 

Por fim, apresenta-se uma sugestão para a continuação do trabalho já realizado. 

 

1.1. Membranas Celulares 
 

A arquitectura central das membranas biológicas é uma dupla camada de lípidos, que actuam 

como barreira à passagem de moléculas polares e iões. Os lípidos membranares são moléculas 

anfipáticas, uma extremidade é hidrofóbica e outra é hidrofílica. As interacções hidrofóbicas 

entre elas, e as interacções hidrofílicas com a água originam uma estrutura denominada por 

bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica pode ser constituída por diferentes tipos de lípidos, 

agrupados nas seguintes classes principais (6; 7; 8; 9; 10): 

 

Fosfolípidos 

 

a) Glicerofosfolípidos 

 

Os glicerofosfolípidos são a classe mais abundante nas membranas biológicas. Têm na sua 

estrutura dois ácidos gordos (R1 e R2) e um grupo fosfato ligados a um glicerol, e uma 

extremidade variável (R3) ligada ao grupo fosfato (Figura 1a). Os ácidos gordos que são comuns 

aos sistemas biológicos podem ser muitos. Os que estão ligados ao carbono 1 (R1) são 

normalmente saturados e os que estão ligados ao carbono 2 (R2) são normalmente insaturados. 

Do ponto de vista das propriedades físicas, a grande diferença dentro dos glicerofosfolípidos 

reside no substituinte R3, devido aos diferentes tamanhos e diferentes cargas eléctricas deste 

grupo. As fosfatidilcolinas e fosfatidiletanolaminas são zwiteriónicas (têm uma carga positiva no 

grupo R3 e outra negativa no grupo fosfato), enquanto o ácido fosfatídico, a fosfatidilserina e o 

fosfatidilinositol têm uma carga negativa. 
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b) Fosfo-esfingolípidos 

 

Têm na sua estrutura uma cadeia de ácidos gordos (R1) e uma extremidade variável (R2) 

ligadas a uma esfingosina (Figura 1b). Nos fosfo-esfingolípidos o grupo R2 é, geralmente, uma 

fosforilcolina, caso em que temos a esfingomielina, um dos componentes principais das 

membranas biológicas. 

 

Glico-esfingolípidos 

 

Têm na sua estrutura uma cadeia de ácidos gordos (R1) e uma extremidade variável (R2) 

ligadas a uma esfingosina. A extremidade variável (R2) pode ser um mono ou oligossacárido 

(Figura 1b). As propriedades físicas destes lípidos dependem essencialmente da complexidade e 

composição do grupo R2. São reconhecidos dois tipos genéricos de glico-esfingolípidos: neutros 

(contêm apenas açúcares neutros) e gangliósidos (contêm um ou mais resíduos de ácido siálico 

ligados ao açúcar). Os glico-esfingolípidos apenas existem na superfície exterior da membrana 

celular, servindo os açúcares como antigénios e receptores de hormonas e outras moléculas de 

sinalização. 

 

Esteróis 

 

São lípidos estruturais, presentes nas membranas da maioria das células eucarióticas. A sua 

estrutura característica é um núcleo esteróide que consiste em quatro anéis fundidos, quase 

planar e relativamente rígido. O esterol que existe em maior abundância nas membranas 

celulares é o colesterol (Figura 1c) que tem características anfipáticas. A estrutura rígida dos 

anéis fundidos do colesterol (CHOL) confere rigidez às bicamadas lipídicas de fosfolípidos no 

estado líquido-cristalino, resultando numa maior resistência à ruptura mecânica. A sua 

concentração pode ir até 50% em peso, dependendo do tipo de células. O colesterol regula a 

fluidez da membrana e modula a função das proteínas membranares. 
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Figura 1 – Principais classes de lípidos presentes em membranas biológicas. a) Estrutura geral de um glicerofosfolípido. 
b) Estrutura geral de um esfingolípido. c) Estrutura do colesterol. Adaptado de (8). 

 

A quantidade relativa dos diferentes lípidos que constituem a membrana celular difere para 

cada tipo de células do organismo (7; 8). Na figura 2 evidencia-se a percentagem de cada lípido 

em membranas de eritrócitos humanos, bem como a sua diferente distribuição entre a 

monocamada interior e exterior da membrana plasmática (6). 

 

 
Figura 2 – Percentagem de cada lípido em membranas de eritrócitos humanos e sua diferente distribuição 
entre a monocamada interior e exterior da membrana plasmática. Adaptado de (6). 
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Outros componentes importantes das membranas celulares são as proteínas, que estão 

presentes em percentagem em peso igual à dos lípidos. Os hidratos de carbono constituem menos 

de 10% em algumas membranas. A figura 3 representa a estrutura esquemática de uma 

membrana celular (6; 7; 8). 

 

 
Figura 3 – Representação esquemática de uma membrana celular. Adaptado de (8). 

 

Algumas proteínas estão inseridas na bicamada lipídica (proteínas integrais ou intrínsecas) e 

têm aminoácidos com cadeias laterais não polares na interface entre a proteína e a região central, 

não polar, da bicamada. Uma segunda classe de proteínas (proteínas periféricas ou extrínsecas) 

pode estar associada à superfície polar da bicamada e às proteínas intrínsecas. As proteínas 

existentes nas membranas celulares são específicas para cada tipo de membrana e determinam as 

funções fisiológicas predominantes das células (6; 7; 8). 

 

A característica mais notável da estrutura geral das biomembranas é o facto de lípidos e 

proteínas não estarem ligados covalentemente entre si ou a moléculas de outros grupos. Têm 

uma espessura inferior a 10 nm e são muito fortes mecanicamente, no entanto, exibem 

propriedades tipo líquido. Outra característica surpreendente é o facto de lípidos e proteínas, tal 

como moléculas num meio viscoso, estarem constantemente em movimento. A bicamada 

apresenta a orientação molecular de um cristal e a fluidez de um líquido. Neste estado líquido-

cristalino, a energia térmica provoca uma difusão lateral nos lípidos e nas proteínas bem como 

uma rotação perpendicular ao eixo da membrana (6; 7; 8). Existe também alguma evidência da 

coexistência de um domínio fluido e um domínio gel, em determinadas circunstâncias (11). 
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1.2. Modelos biomembranares 
 

Os modelos biomembranares utilizados actualmente são (12): 

1. Monocamadas de lípidos na interface água/ar (Figura 4a); 

2. Bicamadas lipídicas planares, também denominadas de membranas negras lipídicas 

(Figura 4b); 

3. As chamadas bicelas (micelas em bicamada) (Figura 4c); 

4. Bicamadas lipídicas suportadas (adsorvidas) (Figura 4d); 

5. Vesículas lipídicas (lipossomas) (Figura 4e) suportadas ou em suspensão. 

 

 
Figura 4 – Representação esquemática de modelos 
biomembranares. Adaptado de (12). 

 

Dos modelos enunciados anteriormente, as bicamadas suportadas de lípidos são os modelos 

mais utilizados (4), no entanto, os lipossomas constituem uma melhor representação 

tridimensional da realidade, sem deixarem de ser um modelo simples mas estruturalmente 

completo. Nos últimos tempos, os lipossomas têm sido muito usados para representar a matriz 

lipídica das biomembranas uma vez que se assemelham com a estrutura compartimentar de todas 
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as células eucarióticas. Os lipossomas são o único tipo de agregado lipídico que tem um 

verdadeiro compartimento com um volume aquoso capturado no seu interior, tornando este 

modelo o mais aproximado das células biológicas. No entanto, há que ter em conta que o 

citoplasma das células não é uma simples solução tampão (12). Além disso os lipossomas 

suportados também constituem um bom modelo, uma vez que as células onde actuam os 

anestésicos não se encontram suspensas, mas sim suportadas pelos tecidos envolventes. 

De seguida, descreve-se com mais detalhe o modelo dos lipossomas suportados e em 

suspensão. 

 

1.2.1. Lipossomas 

 

Desde a primeira observação de lipossomas em 1965 que tópicos relacionados com 

lipossomas se tornaram habituais na literatura. A natureza dos lipossomas tem sido 

extensivamente estudada e a sua aplicação estendeu-se a muitas áreas (13), como por exemplo a 

simulação de membranas biológicas. 

 

1.2.1.1. Estrutura, composição e estabilidade 

 

Os lipossomas são partículas esféricas e podem ter uma ou mais bicamadas, compostas 

habitualmente por fosfolípidos que encapsulam um volume de meio aquoso. Os fosfolípidos que 

constituem os lipossomas são caracterizados por uma cabeça hidrofílica e uma cauda 

hidrofóbica. Em solução aquosa as cabeças ficam expostas ao meio aquoso e as caudas são 

obrigadas a exporem-se frente a frente, formando a bicamada (13; 14; 15). A bicamada formada 

não é estática, existindo um movimento lento de fosfolípidos de um lado para o outro da 

bicamada, denominado de flip-flop (16). 

A figura 5 representa esquematicamente o processo fundamental de formação de um 

lipossoma unilamelar. 
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Figura 5 – (a) Representação esquemática de moléculas individuais de fosfolípidos, (b) estrutura da bicamada fosfolipídica (c) 
Lipossoma, (d) Organização dos fosfolípidos na bicamada. 1 Substâncias solúveis em lípidos, 2 Meio intra-vesicular, 3 Meio 
extra-vesicular, 4 Materiais ligados à membrana. Adaptado de (13). 

 

Os fosfolípidos são os lípidos mais utilizados, nomeadamente a fosfatidilcolina (PC), o ácido 

fosfatídico, o fosfatidilglicerol, a fosfatidilserina e a fosfatidiletanolamina, cada um com uma 

combinação diferente de cadeias de ácidos gordos na cauda hidrofóbica. A natureza da cadeia 

hidrofóbica, em particular o número de ligações duplas da cadeia, é responsável pelas 

propriedades fundamentais da bicamada tal como o comportamento de fase e elasticidade (13). 

A composição e a carga da superfície dos lipossomas pode ser variada, de maneira a modular 

as suas propriedades físico-químicas. Essa modulação pode ser alcançada usando (12): 

1. Um único fosfolípido, quimicamente bem definido, tal como o DMPC (1,2-

dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina) ou DPPC (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-

fosfocolina), de maneira a obter uma superfície membranar zwiteriónica (carga 

global neutra); 

2. Uma mistura de fosfolípidos com cabeças polares idênticas mas com cadeias 

hidrofóbicas variadas, por exemplo DMPC (com cadeias saturadas de 14 átomos de 

carbono) e DPPC (com cadeias saturadas de 16 átomos de carbono); 

3. Uma mistura de fosfolípidos zwiteriónicos (DMPC ou DPPC) e fosfolípidos 

carregados negativamente (POPG – 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfoglicerol), 

numa razão molar de 9:1 por exemplo, de maneira a obter uma superfície membranar 

carregada negativamente; 

4. Uma mistura de fosfolípidos e colesterol, com o objectivo de modular a fluidez da 

membrana; 
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5. Uma mistura de lípidos que pode originar uma distribuição não homogénea, 

coexistindo regiões mais ordenadas e regiões menos ordenadas no mesmo lipossoma 

(por exemplo, uma mistura de esfingolípidos com cadeias saturadas, ou fosfolípidos 

com cadeias saturadas e colesterol); 

6. Uma mistura de lípidos e proteínas membranares. 

 

De uma perspectiva morfológica, os lipossomas costumam ser classificados pelo seu 

tamanho e número de bicamadas (Figura 6). Os lipossomas unilamelares podem ser divididos em 

três tipos: pequenos, grandes e gigantes (13). 

 
Figura 6 – Representação esquemática da classificação dada aos lipossomas, 
consoante os tamanhos. Adaptado de (13). 

 

Existe também uma “cápsula” de moléculas de água fortemente ligadas (“cápsula de 

hidratação”) às cabeças hidrofílicas dos fosfolípidos (Figura 7) (17). 

 
Figura 7 – Representação esquemática da cápsula de hidratação. Adaptado de (17). 
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As suspensões de lipossomas, dependendo da concentração e tamanho das partículas, podem 

apresentar um aspecto translúcido (18). 

Podem ser distinguidos dois tipos de instabilidade dos lipossomas (18): 

1. Química 

a. Oxidação dos fosfolípidos (mais frequente na presença de cadeias 

insaturadas) que pode ser evitada utilizando materiais de partida de elevada 

pureza, armazenando os lipossomas a baixas temperaturas e protegendo-os da 

luz e do oxigénio, ou até realizar toda a sua preparação sob atmosfera de 

azoto. 

b. Hidrólise dos fosfolípidos em dispersões aquosas de lipossomas que é devida 

à preparação e utilização dos lipossomas a pH 5-6, a 4ºC, o que provoca a 

hidrólise de 5-10% das cadeias, num ano. 

c. Agentes externos que solubilizem a membrana, como detergentes ou outros 

solventes. 

2. Física 

a. Alterações no tamanho das partículas devido a agregação e fusão (depende da 

composição lipídica e da composição do meio). 

b. Perda de conteúdo devido a vazamento [depende da composição do 

lipossoma, tamanho, estado físico da membrana (gel ou líquido cristalino) e 

pressão osmótica]. 

 

Os lipossomas de diacil-fosfatidilcolina apresentam uma estabilidade termodinâmica e 

química para uma gama relativamente larga de pH (pH 3 – 9) (19). 

 

1.2.1.2. Caracterização dos lipossomas usados no presente trabalho 

 

Os lípidos que têm sido mais utilizados como modelos de membranas plasmáticas de células 

eucarióticas, para estudar as interacções com anestésicos, são o DMPC, o DPPC e o colesterol 

(20; 21; 22). Este último tem sido usado frequentemente na preparação de lipossomas para 

aumentar a estabilidade, prevenindo a perda do conteúdo dos lipossomas e diminuindo a 

permeabilidade à água (14). O colesterol regula a fluidez da membrana e modula a função das 

proteínas membranares (10; 23). 

Com o objectivo de se estudar o efeito da composição, prepararam-se lipossomas com 

DMPC puro (100 %mol), DMPC+CHOL (70:30 %mol) e uma mistura ternária de 
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DMPC+DPPC+CHOL (35:35:30 %mol). A percentagem de colesterol de 30% foi escolhida de 

modo a simular a composição das membranas celulares. 

Escolheram-se lipossomas unilamelares com 100 nm de diâmetro, que estão na fronteira 

entre os grandes e os pequenos, tendo em vista a obtenção de uma distribuição de tamanho 

estreita e simultaneamente uma curvatura pequena. 

 

A caracterização calorimétrica de lipossomas está bem documentada na literatura para 

diversos sistemas, desde os lipossomas mais simples (com apenas um lípido) até lipossomas 

complexos (com mais do que um lípido e com ou sem a presença de colesterol). Sabe-se que os 

sistemas de lípidos puros de DMPC e DPPC sofrem uma transformação Lβ’ → Pβ’ durante a pré-

transição e uma transformação Pβ’ → Lα durante a transição principal. A pré-transição é 

caracterizada pela transformação de uma fase de gel de cadeias inclinadas para um gel de cadeias 

onduladas periodicamente e a transição principal representa a fusão das cadeias hidrocarbonadas 

dos lípidos, resultando na transformação de um gel em líquido cristalino (24; 25; 26). Tem sido 

relatado que o colesterol impede a interdigitação das cadeias apolares dos fosfolípidos. Estudos 

de difracção de raio-X mostraram que o colesterol se posiciona paralelamente às cadeias apolares 

da bicamada lipídica, com a sua parte hidrofóbica (anel esteróide e cadeia alquil) a estender-se 

na região lipofílica da membrana e a parte polar localiza-se na proximidade dos grupos 

carbonilos esterificados. O grupo hidroxilo forma, provavelmente, uma ligação de hidrogénio 

com o oxigénio dos grupos carbonilos esterificados. Para baixas concentrações, o colesterol 

induz uma desordem localizada na fase de gel, mas para concentrações de aproximadamente 

30% (mol), o colesterol provoca a formação de uma fase líquida ordenada com um elevado grau 

de organização conformacional relacionada com as cadeias apolares dos lípidos. Estudos de 

NMR demonstraram que o colesterol provoca um efeito de desordenamento posicional abaixo da 

temperatura de transição de fase e acima provoca um efeito de ordenamento conformacional. 

Este efeito é denominado de efeito tampão. Estas propriedades únicas do colesterol nas 

bicamadas lipídicas são atribuídas à sua estrutura molecular. Relativamente à pré-transição, o 

aumento da concentração de colesterol provoca uma diminuição progressiva da temperatura de 

pré-transição e da entalpia, tornando-se indetectável a partir de concentrações superiores a 5% 

(mol) (23; 27). 

Na tabela 1 resumem-se as temperaturas de pré-transição e transição, encontradas na 

literatura, para alguns modelos biomembranares. 
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Tabela 1 – Temperaturas de pré-transição e transição para lipossomas compostos pelos lípidos DMPC, 
DMPC+CHOL, DPPC e DPPC+CHOL. a) A pré-transição desaparece nestas composições. Dados 
retirados de (23; 25; 27). 

Lípido 
(concentração em %mol) 

Pré-transição Transição 
Tp (ºC) Tm (ºC) 

DMPC (100) 13,1 23,2 
DMPC(70)+CHOL(30) a) 30,0 

DPPC (100) 34,5 42,0 
DPPC(70)+CHOL(30) a) 45,0 

 

1.2.1.3. Interacção com superfícies 

 

Para se desenvolver o estudo proposto é necessário adsorver os lipossomas em superfícies 

sólidas. Existem diversos tipos de superfícies disponíveis como por exemplo a sílica, o vidro, a 

mica, o óxido de titânio, o ouro, e superfícies funcionalizadas. 

O processo de adsorção dos lipossomas depende de diferentes tipos de interacções (4; 28): 

• Interacções entre os lipossomas e o suporte; 

• Interacções entre lipossomas adsorvidos; 

• Interacções moleculares dentro dos lipossomas adsorvidos. 

 

Considera-se que as forças electrostáticas contribuem para estas três interacções, apesar de 

uma descrição detalhada do seu papel, quando comparadas com as interacções de van-der-Waals 

e estereoquímicas, não ser ainda completamente conhecida (4). Também se investigaram os 

factores que determinam a estabilidade dos lipossomas adsorvidos e concluiu-se que os factores 

mais importantes são a composição lipídica dos lipossomas e a carga eléctrica da superfície, 

apesar de o tamanho dos lipossomas, a concentração, a temperatura e a pressão osmótica também 

terem uma influência. Em geral, os lipossomas neutros formam camadas suportadas em 

superfícies com uma densidade de carga moderada, a baixa temperatura e pequenos gradientes 

osmóticos (15; 17; 28; 29; 30; 31). 

Em alguns estudos realizados, que recorreram a técnicas como a QCM-D, microscopia de 

fluorescência e AFM, verificou-se que os lipossomas com fosfolípidos de fosfatidilcolina (PC) 

na fase fluida formam bicamadas suportadas na sílica, vidro ou mica, mas noutras superfícies 

como o óxido de titânio ou o ouro, os lipossomas não rompem e originam camadas estáveis de 

lipossomas intactos (4). Segundo alguns autores, a camada de lipossomas formada sobre uma 

superfície de ouro é densa e irreversível (29). O ouro também é particularmente útil como 

substrato porque pode ser usado como eléctrodo em sensores. 
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Muito outros autores usam estratégias mais ou menos complexas para imobilizar lipossomas 

em ouro, aparentemente sem terem considerado a possibilidade da ligação directa ao ouro. 

Alguns exemplos destas estratégias são: 

1. Modificação da superfície do ouro com acetilcisteína (32); 

2. A incorporação de octadecanotiol nos lipossomas para garantir uma ligação firme à 

superfície do ouro (33); 

3. Funcionalização do ouro com polímeros (34); 

4. Modificação do ouro com tiol, ligação de aminas e avidina-biotina (35). 

 

1.3. Anestésicos 
 

Os anestésicos podem ser classificados de diversas maneiras, existindo do ponto de vista 

farmacológico duas categorias: anestésicos gerais e anestésicos locais. Os anestésicos locais 

ainda se podem dividir em anestésicos com grupo éster e anestésicos com grupo amida. Como 

representante dos anestésicos locais com grupo amida será estudada a lidocaína, a ropivacaína e 

a levobupivacaína e como representante dos anestésicos locais com grupo éster será estudada a 

tetracaína. Como representante do grupo dos anestésicos gerais foi escolhido o propofol. 

A escolha dos anestésicos locais foi feita com o objectivo de se estudar representantes dos 

dois grandes grupos destes anestésicos (anestésicos locais com grupo amida e anestésicos locais 

com grupo éster). A escolha do propofol como anestésico geral foi feita tendo em conta que este 

tem sido o anestésico mais utilizado nos últimos anos (36). 

Apresenta-se, de seguida, uma breve caracterização dos anestésicos estudados, bem como 

uma descrição dos mecanismos propostos para a sua acção sobre a membrana celular e a sua 

interacção com modelos biomembranares. Pretende-se assim criar uma base de apoio na 

interpretação dos resultados relativos à interacção dos anestésicos com os modelos 

biomembranares. 

 

1.3.1. Estrutura, formulações e dosagem clínica 

 

Anestésicos locais 

 

Os anestésicos locais estudados resultaram de uma pesquisa de substitutos sintéticos para a 

cocaína, que apresentava propriedades tóxicas e de criação de dependência (36). Estes 
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anestésicos, lidocaína, tetracaína, ropivacaína e levobupivacaína têm uma parte hidrofílica e uma 

parte hidrofóbica separadas por um grupo éster ou amida, como se evidencia na figura 8 (36). 

CH3
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CH3
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N

O

O

CH3

CH3
O N

CH3

CH3
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NNH

CH3
CH3

CH3
CH3

CH3

O
N

NH

CH3

Tetracaína

Lidocaína

Levobupivacaína Ropivacaína  
Figura 8 – Estrutura química de diferentes anestésicos locais. A maior parte dos anestésicos locais é constituído 
por um grupo hidrofóbico (aromático) (preto), um grupo de ligação (azul), e uma amina substituída (hidrofílica) 
(cor de laranja). Adaptado de (36). 

 

O grupo hidrofílico é habitualmente uma amina terciária enquanto o grupo hidrofóbico tem 

que ser um anel aromático. A natureza do grupo de ligação determina algumas das propriedades 

farmacológicas dos anestésicos, como por exemplo, a rápida hidrólise de anestésicos com grupo 

de ligação éster pelas estearases do plasma. A hidrofobicidade tanto aumenta a potência como a 

duração de acção do anestésico, e também aumenta a toxicidade. A hidrofobicidade diminui a 

taxa de metabolismo pelas estearases do plasma e enzimas hepáticas. O tamanho molecular 

influencia a taxa de dissociação do anestésico do seu local de acção (36). 

Os anestésicos locais tendem a ser ligeiramente solúveis enquanto aminas não-protonadas, 

sendo geralmente comercializadas na forma de sais solúveis em água, mais frequentemente sob a 

forma de cloridratos. Sendo bases fracas (com valores de pKa entre 8 e 9), os seus sais cloridratos 

são ligeiramente ácidos. Em condições normais de administração, o pH da formulação do 

anestésico local é rapidamente equilibrado para o pH dos fluidos extra celulares (36). 

 

A lidocaína produz uma anestesia rápida, intensa, duradoura e extensiva (36). A lidocaína 

pode-se encontrar em diferentes formas farmacêuticas, nomeadamente, pomadas, cremes, geles, 

soluções injectáveis, entre outras. 
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A tetracaína é um anestésico amino-éster de longa duração e bastante potente (36). A 

tetracaína também se pode encontrar em diferentes formas farmacêuticas, nomeadamente, 

pomadas, geles, pastas, entre outras. 

 

A ropivacaína é um anestésico do grupo amino-etilamina, com maior duração da anestesia e 

menor toxicidade cardíaca que a bupivacaína, embora ligeiramente menos potente. A ropivacaína 

apenas se encontra disponível comercialmente sob a forma de solução injectável. 

 

A bupivacaína é uma amida anestésica local largamente usada com uma estrutura muito 

semelhante à lidocaína, no entanto o grupo que contém a amina é uma butil-piperidina (figura 8) 

A bupivacaína é um agente potente, capaz de produzir uma anestesia prolongada. A 

levobupivacaína (enantiómero S da bupivacaína) também se encontra apenas disponível 

comercialmente sob a forma de solução injectável. 

 

Anestésicos gerais 

 

Os anestésicos gerais são uma classe de fármacos estruturalmente diversa que produz um 

estado comportamental designado por anestesia geral. Os componentes deste estado incluem 

amnésia, imobilização na resposta a estímulos nocivos, atenuação de respostas autonómicas a 

estímulos nocivos, analgesia e inconsciência (2; 36). O propofol ou 2,6-diisopropilfenol está 

incluído no grupo dos anestésicos gerais e é um líquido oleoso à temperatura ambiente com uma 

solubilidade limitada em soluções aquosas e uma volatilidade moderada (37). Apresenta a 

estrutura evidenciada na figura 9, podendo-se destacar o anel fenólico. A apresentação comercial 

do propofol é formulada para administração intra-venosa (IV) como uma emulsão a 1% (10 

mg/ml) com 10% de óleo de soja, 2,25% de glicerol e 1,2% de fosfatídeos de ovo purificados 

(36). 

OH CH3

CH3

CH3

CH3

 
Figura 9 – Estrutura química do propofol. 

 

A potência de um anestésico geral é habitualmente medida determinando a concentração de 

anestésico que impede o movimento em resposta ao estímulo cirúrgico. Para os anestésicos 
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gerais inalatórios, a potência é medida em unidades MAC, sendo a unidade definida como a 

concentração mínima alveolar que impede o movimento em resposta ao estímulo cirúrgico em 

50% dos indivíduos. Medir a potência dos anestésicos gerais intravenosos é um pouco mais 

complicado, uma vez que não existe um método para medir a concentração do anestésico no 

sangue ou no plasma de maneira contínua e porque a concentração de fármaco livre no seu local 

de acção não pode ser determinada. Habitualmente, a potência dos anestésicos gerais 

intravenosos é definida como a concentração (em equilíbrio) que produz uma perda de resposta à 

incisão cirúrgica em 50% dos indivíduos. Surgiu também outro critério para definir a potência 

dos anestésicos que foi a regra de Meyer-Overtone. Esta regra baseia-se na observação de que a 

potência de um gás anestésico está correlacionada com a sua solubilidade em azeite e foi 

interpretada como se a bicamada lipídica fosse o local de acção provável dos anestésicos. No 

entanto, surgiram excepções à regra de Meyer-Overtone para alguns anestésicos inalatórios e 

intravenosos que podiam ser enantio-selectivos na sua acção como anestésicos (por exemplo, o 

etomidato, os esteróides e o isoflurano). O facto de enantiómeros terem acções únicas mas 

propriedades físicas idênticas indica que outras propriedades que não apenas a solubilidade são 

importantes para determinar a acção do anestésico (2; 36). 

 

Na tabela 2 resumem-se algumas características dos anestésicos estudados, como: 

1. pKa – Corresponde a uma forma de expressar a constante de acidez, permitindo saber 

se o anestésico se encontra ionizado a determinado pH; 

2. Carga a pH 7,4 – Estado de ionização do anestésico ao pH de 7,4; 

3. log P, em que P corresponde ao coeficiente de partição em n-Octanol/Água – este 

coeficiente, definido como a razão entre o número de moles do soluto por unidade de 

volume na fase de n-octanol sobre o número de moles do soluto por unidade de 

volume na fase aquosa, permite perceber o grau de hidrofobicidade do anestésico. 

Quanto maior o coeficiente de partição ou log P maior a hidrofobicidade do 

anestésico; 

4. Dosagem clínica em adultos – corresponde à dosagem máxima em indivíduos 

adultos. 
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Tabela 2 – Resumo de algumas características dos anestésicos estudados em que P corresponde ao coeficiente de partição em n-
Octanol/Água. a) Retirado de (2). b) Retirado de (38). c) Retirado de (39). d) Retirado de (40). e) Retirado de (41). f) Retirado de 
(42). g) Retirado de (43). h) Retirado de (44). 

Anestésico 
Peso Molecular 

(g/mol) 
pKa 

Carga a 

pH 7,4 

log P 

à 

temperatura 

ambiente 

Dosagem clínica 

em adultos 

Lidocaína 234,33 8,05b + 2,26a < 200 mg d 

Tetracaína 300,82 8,59b + 3,73a 
Depende das 

situações. e 

Ropivacaína 274,40 8,16b + 2,89a 113-300 mg f 

Levobupivacaína 288,43 8,21b + 2,75a < 400 mg/dia g 

Propofol 178,27 11,49c +/- 3,63a 1,5-2,5 mg/kg h 

 

1.3.2. Uso clínico 

 

Os anestésicos locais podem ter diversos usos clínicos tais como a anestesia tópica (anestesia 

de mucosas e pele), a anestesia de infiltração (anestesia que pode ser superficial ou mais 

profunda a nível de um órgão), a anestesia de bloqueio de zona (anestesia de uma zona distal ao 

local da injecção do anestésico), a anestesia de bloqueio de nervo (aplicada num nervo periférico 

ou plexo de nervos, produzindo uma área de anestesia maior do que a técnica anterior), a 

anestesia regional intravenosa, a anestesia raquidiana (anestesia aplicada no líquido cefalo-

raquidiano no espaço lombar), a anestesia epidural (anestesia aplicada no espaço epidural) e a 

anestesia intratecal (36). 

O anestésico geral propofol pode ser utilizado para induzir a anestesia geral bem como para 

a manter (36). 

 

1.3.3. Mecanismos de acção 

 

Tal como referido inicialmente, existem autores que afirmam que o local principal de acção 

dos anestésicos são os lípidos, outros afirmam que são algumas proteínas membranares, e outros 

afirmam que são ambos (1; 3). Esta controvérsia deve-se ao facto de os anestésicos terem uma 

diversidade estrutural e química muito grande. Pensa-se não existir selectividade destes fármacos 

para os seus locais de acção devido a esta grande diversidade (45; 21). 
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Descreve-se, de seguida, os locais de acção propostos para a interacção dos anestésicos com 

membranas celulares e, posteriormente, a interacção dos anestésicos com modelos 

biomembranares compostos exclusivamente por lípidos. Pretende-se assim evidenciar a 

controvérsia existente nesta temática. 

 

1.3.3.1. Locais de acção propostos 

 

Anestésicos locais 

 

Relativamente aos anestésicos locais sabe-se que actuam na membrana celular bloqueando a 

geração e condução dos impulsos nervosos através da diminuição ou prevenção do grande 

aumento transitório na permeabilidade de membranas excitáveis ao Sódio (Na+), que 

normalmente é produzido por uma ligeira despolarização da membrana, originada pela 

acetilcolina ou outros neurotransmissores (36; 3). 

Segundo alguns autores, esta acção dos anestésicos locais deve-se à sua interacção directa 

com canais de Na+ dependentes da voltagem, em um ou mais locais. Outros autores referem que 

os anestésicos locais também se podem ligar a outras proteínas membranares como os canais de 

Potássio (K+), no entanto estas interacções necessitariam de concentrações mais elevadas do que 

as usadas correntemente. Algumas observações sugerem que o local de acção dos anestésicos 

locais na sua forma protonada está apenas acessível pela superfície interior da membrana, tendo 

assim que a atravessar para poderem actuar no seu local de acção. No entanto, a forma molecular 

não-protonada também apresenta alguma actividade anestésica (36; 3). Tal como já foi 

mencionado, a hidrofobicidade aumenta a potência e a duração de acção dos anestésicos locais 

porque terão maior facilidade em atravessar as membranas e porque se pensa que o local de 

acção no canal de Na+ é hidrofóbico (36). 

Também se sabe que os anestésicos, quando inseridos na membrana, provocam um aumento 

de volume em cerca de 10 vezes o seu volume de Van der Waals. Este aumento pode ser 

responsável pelo mecanismo de acção dos anestésicos, uma vez que pode provocar alterações 

conformacionais nas proteínas membranares que geram o impulso nervoso. No entanto, este 

aumento de volume pode resultar de alterações conformacionais nas proteínas provocadas por 

anestésicos, ou pelo ligeiro aumento do grau de hidratação da membrana originado pelo aumento 

da permeabilidade das membranas à água provocado, ou pela alteração do cálcio ligado à 

membrana que tem a função de a tornar mais rígida (2; 46). 
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Anestésicos gerais 

 

No que diz respeito aos anestésicos gerais, o seu efeito electrofisiológico ao nível celular 

sugere vários alvos moleculares como potenciais locais de acção, existindo uma forte evidência 

de que os canais iónicos ligando-dependentes são um importante alvo. Exemplos são os canais 

de Cloro dependentes dos receptores inibidores GABAA (receptores ionotrópicos), que são 

sensíveis a concentrações clínicas de vários anestésicos gerais, como por exemplo o propofol. A 

sensibilidade dos receptores GABAA ao ácido gama-aminobutírico (GABA – principal 

neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central) é aumentada por concentrações clínicas de 

propofol, melhorando a neurotransmissão inibitória e deprimindo a actividade do sistema 

nervoso. Surpreendentemente nenhum anestésico geral compete com o GABA para o seu local 

de acção (2; 36; 47; 48). 

Existem outros canais iónicos ligando-dependentes muito semelhantes aos receptores 

GABAA, nomeadamente os receptores da glicina e os receptores nicotínicos da acetilcolina. No 

entanto, a acção sobre os receptores nicotínicos da acetilcolina parece não promover a 

imobilização anestésica, podendo promover outros componentes da anestesia tal como a 

analgesia ou amnésia (36). 

O mesmo fenómeno de aumento do volume membranar com anestésicos locais, referido 

anteriormente, também se verificou com os anestésicos gerais (2; 46; 47). 

 

1.3.3.2. Interacção com modelos membranares 

 

Anestésicos locais 

 

Os anestésicos locais aumentam significativamente a permeabilidade dos lipossomas. 

Obtiveram-se ainda as seguintes conclusões em estudos do efeito da temperatura na 

permeabilidade dos lipossomas ao potássio K+, com e sem anestésicos: A principal barreira à 

passagem de catiões localiza-se na interface solução-membrana; nesta interface a estrutura da 

água é altamente ordenada; os anestésicos locais aumentam a desordem na região de interface. 

Outra observação interessante foi o facto de na presença de Cálcio (Ca2+) o efluxo de Na+ 

induzido pelo Ca2+ ter sido completamente inibido por anestésicos locais, podendo este efeito ser 

comparado com o efeito observado nos nervos (14). 
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Outro efeito verificado para os anestésicos locais foi o aumento do efeito de flip-flop dos 

fosfolípidos, que culmina numa perda de assimetria da bicamada, quando composta por mais do 

que um tipo de fosfolípidos (16). 

Tal como referido anteriormente, os anestésicos provocam um aumento do volume das 

membranas celulares em cerca de 3%, efeito que também já foi verificado em modelos 

membranares (46). Outros efeitos em modelos membranares que são atribuídos aos anestésicos 

locais são a diminuição da temperatura de transição de fase principal e outros parâmetros 

termotrópicos (49; 50) e a alteração da fluidez e organização dos lípidos (3; 51; 52; 53). 

 

Anestésicos gerais 

 

Assim com foi referido para os anestésicos locais, os anestésicos gerais também provocam 

um aumento do volume de modelos membranares (46; 47). 

Outros efeitos em modelos membranares, que são atribuídos aos anestésicos gerais, são o 

aumento da fluidez das membranas (12; 21; 47; 48; 54) ou diminuição da microviscosidade (54; 

55) e a diminuição da temperatura de transição de fase (21; 48; 56). 
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2. Materiais e técnicas experimentais 
 

2.1. Materiais 
 

Os lípidos utilizados [1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DMPC), 1,2-dipalmitoil-sn-

glicero-3-fosfocolina (DPPC) e colesterol (CHOL)] foram obtidos da Avanti Polar Lipids 

(Alabaster, AL, USA). 

O tampão HEPES [N-(2-hidroxietil) piperazina-N′-(2-ácido etanosulfónico)], cloreto de 

sódio, 5,6-carboxifluoresceína (CF) (referência 21877), solução de Triton X-100 10% em água 

(referência 93443), clorofórmio, cloridrato de lidocaína monohidratada (referência L5647), 

cloridrato de tetracaína (referência T7508), propofol (referência D126608), dimetilsulfóxido 

(DMSO) e ácido clorídrico a 37% foram obtidos da Sigma Chemical Co. 

A octadecil rodamina B (R18) foi obtida da Invitrogen e o cloridrato de levobupivacaína e 

cloridrato de ropivacaína foram utilizados como especialidades farmacêuticas comerciais 

[Chirocaine da Abbott (pH = 4,47, contendo cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido 

clorídrico e água para preparações injectáveis) e Naropeine da AstraZeneca (pH = 5,04, com os 

mesmos excipientes do Chirocaine), respectivamente]. 

O Extran MA 01 (solução de limpeza alcalina) foi obtido da Merck KGaA e o Hellmanex II 

(solução de limpeza alcalina) foi obtido da Hellma GmbH & Co. KG. Prepararam-se soluções de 

concentração 10% e 2% de cada um destes detergentes, respectivamente. 

Todos os reagentes anteriormente descritos foram usados tal como recebidos. 

A osmolaridade da solução tampão de HEPES (10 mM; 0,1 M NaCl; pH = 7,4) não foi 

ajustada porque a adsorção de lipossomas em ouro é praticamente independente da pressão 

osmótica, de acordo com a literatura (17). 

Refira-se ainda que se usou em todas as experiências água Milli-Q. 

As soluções de trabalho de cloridrato de lidocaína monohidratada e cloridrato de tetracaína 

foram preparadas com solução tampão de HEPES. Nas experiências com cloridrato de 

levobupivacaína e cloridrato de ropivacaína foi usada uma solução tampão de HEPES com o pH 

de 4,47 e 5,04, respectivamente, tendo sido o pH corrigido com uma solução de ácido clorídrico 

1M. Nestas condições experimentais não é possível simular as condições fisiológicas normais. 

No entanto, em situações fisiológicas anormais, como seja o caso de tecidos inflamados ou 

infectados, o pH destes tecidos é mais ácido e assim as condições experimentais utilizadas 
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poderão ser semelhantes às encontradas nestas situações (57; 58). Foi usada uma solução tampão 

de HEPES com DMSO a 0,5 % em volume, nas experiências com propofol. 

A solução de trabalho de propofol foi preparada dissolvendo o propofol em DMSO, para 

depois ser dissolvida em HEPES. A concentração de DMSO não deve exceder os 0,5 % em 

volume da solução total, de acordo com Tsuchiya (48), para que este solvente não interfira com 

as propriedades dos modelos. Esta concentração de DMSO foi adicionada às amostras de 

controlo. 

A solução de Triton X-100 foi diluída em água Milli-Q para uma concentração volumétrica 

final de 0,5%. 

Os substratos utilizados para imobilização foram cristais de quartzo piezoeléctrico AT-cut de 

5 MHz (14 mm de diâmetro) revestidos com ouro, fornecidos pela KSV Instruments Ltd, 

Finland, e pela Q-Sense, Sweden. 

Na preparação dos lipossomas utilizou-se um extrusor em aço inoxidável com camisa de 

aquecimento/arrefecimento, e filtros de policarbonato da Nuclepore, Whatman, com diferentes 

tamanhos de poro (100 nm, 200 nm e 600 nm). 
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2.2. Técnicas experimentais 
 

Seguidamente apresentam-se as técnicas experimentais utilizadas. A preparação dos 

lipossomas foi realizada pelo método de hidratação do filme lipídico, seguido de ciclos de 

congelamento/descongelamento e por fim de extrusão. Como método de caracterização do 

tamanho dos lipossomas utilizou-se a técnica de dispersão dinâmica de luz (DLS). A adsorção 

dos lipossomas em superfícies de ouro foi estudada utilizando uma microbalança de cristais de 

quartzo com monitorização da dissipação (QCM-D). A topografia/morfologia da camada de 

lipossomas adsorvidos foi analisada por microscopia de força atómica (AFM), tendo-se obtido 

informação complementar relativamente à estabilidade dos lipossomas adsorvidos por 

microscopia confocal de fluorescência de varrimento laser (LSCFM). Recorreu-se à calorimetria 

de varrimento diferencial (DSC) para caracterizar os lipossomas do ponto de vista calorimétrico, 

bem como o efeito dos anestésicos nestas estruturas lipídicas. 

 

2.2.1. Preparação dos lipossomas 

 

Neste trabalho foram preparados lipossomas de DMPC, DMPC+CHOL (70:30 mol %) e 

DMPC+DPPC+CHOL (35:35:30 mol %), de acordo com o seguinte protocolo: 

 

a) Preparação do filme lipídico 

Pesou-se a quantidade de lípido calculada para se obter a concentração pretendida (2 mg/ml 

em lípidos totais) e dissolveu-se em clorofórmio (cerda de 1 ml). Eliminou-se o excesso de 

solvente com fluxo brando de azoto, até se observar a formação de um filme fino e homogéneo, e 

colocou-se o balão em vácuo durante 3h ou durante a noite, para completa remoção de traços de 

solvente. 

 

Este procedimento tem como objectivo a preparação de um filme lipídico fino e homogéneo 

que possa ser hidratado posteriormente e favorecer a formação de lipossomas multilamelares 

(MLV’s) com uma composição em lípidos semelhante (59). 

 

b) Hidratação do filme lipídico 

Hidratou-se o filme seco com solução quente de tampão de HEPES (10ml). Colocou-se a 

suspensão num banho termostatizado durante 30 minutos, a uma temperatura, aproximadamente, 
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10 a 15ºC acima da temperatura de transição de fase de gel para líquido cristalino (Tabela 3). 

Alternou-se o aquecimento com agitação com vortex até perfazer 1h, para assegurar o 

descolamento total do filme das paredes do balão. 

 
Tabela 3 – Temperatura de transição de fase dos lipossomas preparados. Dados retirados de (23; 25; 27). 

Constituição dos 

lipossomas 
DMPC DMPC+CHOL DMPC+DPPC+CHOL 

Temperatura de 

transição de fase 
±23ºC ±30ºC Desconhecida 

 

Este procedimento tem como objectivo promover a formação de MLV’s. A temperatura 

acima da temperatura de transição de fase é um aspecto importante, uma vez que só a esta 

temperatura se formam os lipossomas (59). 

 

c) Ciclos congelamento-descongelamento 

Transferiu-se a suspensão para um tubo de polipropileno e mergulhou-se o tubo em azoto 

líquido durante 30 segundos e em seguida num banho de água com uma temperatura 

aproximadamente 10 a 15ºC acima da temperatura de transição de fase. Repetiu-se 5 vezes o 

ciclo, e após o processo, deixou-se a suspensão de MLV’s num banho de água termostatizado à 

temperatura anteriormente referida até equilíbrio térmico. 

 

Este procedimento tem como objectivo promover o rompimento dos MLV’s e formação de 

novos lipossomas, alguns dos quais serão unilamelares e outros multivesiculares, com maior 

quantidade de solução encapsulada (59). 

 

d) Extrusão 

Passou-se a suspensão de lipossomas pelo extrusor, sob pressão de azoto, com filtros de 

policarbonato e de acordo com a sequência descrita na tabela 4. A camisa de 

aquecimento/arrefecimento do extrusor deve estar 10 a 15ºC acima da temperatura de transição 

de fase. 
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Tabela 4 – Sequência de filtros usados no extrusor com referência ao tamanho do poro do filtro, nível de 
pressão do azoto e número de passagens pelos filtros. 

Sequência de 

filtros 

Tamanho do poro 

dos filtros 

Pressão de 

azoto 

Número de passagens 

pelos filtros 

1º Filtro 600 nm 4 atm 5 

2º Filtro 200 nm 8 atm 5 

3º Filtro 100 nm 12 atm 10 

 

Esta etapa tem como objectivo uniformizar o tamanho dos lipossomas e tem que ser 

realizada acima da temperatura de transição de fase dos lípidos (59). 

 

Para os ensaios de LSCFM foram preparados lipossomas de DMPC+CHOL marcados com 

R18 na bicamada lipídica e CF encapsulada no lipossoma. A marcação obteve-se com a adição 

de uma quantidade adequada de R18 no passo a) anteriormente descrito, para obter uma 

concentração de 294 µM deste composto na suspensão final de lipossomas. Para se encapsular a 

CF nos lipossomas, o filme lipídico foi hidratado de acordo com o procedimento descrito no 

ponto b) mas usando uma solução de HEPES contendo 50 µM do corante. 

 

O armazenamento da suspensão de lipossomas obtida deve ser feito a 5ºC e a sua utilização 

não deve exceder as 2 semanas. 
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2.2.2. QCM-D 

 

A QCM-D (Microbalança de Cristal de Quartzo com monitorização da Dissipação) é um dos 

principais métodos analíticos que permite medir a adsorção de macromoléculas a superfícies 

sólidas em tempo real. O seu princípio de funcionamento é baseado no efeito piezoeléctrico que 

se define pelo aparecimento de cargas eléctricas aquando da aplicação de forças mecânicas na 

superfície de um material ou pelo aparecimento de deformação mecânica por aplicação de cargas 

eléctricas (60; 61). 

O componente principal da QCM-D é o sensor, um cristal de quartzo, para o qual se 

demonstrou que a frequência de ressonância era modificada pela alteração da sua inércia (60; 

61). 

Em 1959, Sauerbrey demonstrou que existe uma relação de proporcionalidade entre a massa 

adsorvida na superfície do cristal de quartzo e a variação da sua frequência de ressonância. Esta 

relação foi verificada para filmes rígidos e uniformes. Assim, a QCM-D pode ser considerada 

uma balança de alta sensibilidade, sendo que a massa adsorvida (Г) pode ser calculada utilizando 

a equação de Sauerbrey (60; 61; 62): 

Г = −𝐶𝐶 ∙
∆𝑓𝑓
𝑛𝑛

 

Equação 1 

Em que 𝐶𝐶 = 17,7 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻−1 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐−2 para um cristal de quartzo de 5 MHz e 𝑛𝑛 corresponde ao 

número da harmónica (1, 3, 5, 7, 9, 11 ou 13) (62). 

A dissipação de energia medida pela QCM-D é um parâmetro necessário para se poder 

estimar as propriedades viscoelásticas do filme adsorvido, bem como a sua rigidez. A dissipação 

é definida como: 

𝐷𝐷 =
𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 

Equação 2 

Em que 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  é a energia dissipada durante o ciclo de oscilação e 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  é a energia 

total armazenada no oscilador (60). 

Para se determinar as propriedades viscoelásticas do filme (𝜇𝜇𝑓𝑓  – elasticidade do filme; 𝜂𝜂𝑓𝑓  – 

viscosidade do filme; 𝑡𝑡𝑓𝑓  – espessura do filme) é necessário utilizar o modelo de Voigt (60; 61). 

Este modelo calcula estas propriedades por um processo iterativo com base nas várias 

harmónicas de vibração e na atribuição de uma densidade à camada do filme adsorvido (61). 
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Quando o filme adsorvido não é rígido, ou seja, é um filme com características 

viscoelásticas, a equação de Sauerbrey deixa de ser válida e irá subestimar a massa adsorvida. 

Nestas situações é necessário utilizar a equação de Sauerbrey modificada (60; 62): 

Г = −
∆𝑓𝑓
𝑛𝑛
∙

𝐶𝐶

(1 − 𝜔𝜔 ∙ 𝜌𝜌𝑙𝑙 ∙ 𝜂𝜂𝑙𝑙 ∙
𝐽𝐽𝑓𝑓′′
𝜌𝜌𝑓𝑓

)
 

Equação 3 

Em que 𝜔𝜔 é a frequência angular, 𝜌𝜌𝑙𝑙  é a densidade do líquido, 𝜂𝜂𝑙𝑙  é a viscosidade do líquido, 

𝜌𝜌𝑓𝑓  é a densidade do filme, e 𝐽𝐽𝑓𝑓′′ = 𝜔𝜔∙𝜂𝜂𝑓𝑓
𝜇𝜇𝑓𝑓

2+𝜔𝜔2 ∙𝜂𝜂𝑓𝑓
2 ∙ 𝜇𝜇𝑓𝑓 . 

 

Outro aspecto de especial importância é a profundidade de penetração das várias 

harmónicas, que se encontra esquematizada na figura 10: 

 

 
Figura 10 – Esquema representativo da profundidade de penetração das diferentes harmónicas desde a superfície do 
cristal até à solução envolvente. Adaptado de (63). 

 

Após a análise da figura 10, pode-se afirmar que a profundidade de penetração do 

movimento oscilatório de corte, que se estende da superfície do cristal através de qualquer filme 

adsorvido e até à solução envolvente, diminui com o aumento do número da harmónica, ou seja, 

diminui com o aumento da frequência. Quanto maior a frequência, menor a profundidade de 

penetração acima do cristal (15; 64). 
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Os cristais de quartzo revestidos com ouro, utilizados como sensores neste trabalho, foram 

lavados e secos de acordo com o seguinte protocolo: 

• Lavou-se o cristal com uma solução de limpeza alcalina a 10% (Extran MA 01) no 

Ultra-Sons durante 5 minutos; 

• Seguidamente lavou-se o cristal com água Milli-Q, no Ultra-Sons durante 5 minutos; 

• Posteriormente secou-se o cristal com fluxo de azoto; 

• Após a secagem colocou-se o cristal 10 minutos no UV/Ozono (PSD Series UV-

Ozone Cleaning & Sterilization da Novoscan); 

• Lavou-se outra vez o cristal com água Milli-Q e secou-se novamente com fluxo de 

azoto; 

• Finalmente, colocou-se mais uma vez o cristal 10 minutos no UV/Ozono. 

Os cristais foram utilizados imediatamente após o tratamento. 

Este procedimento tem como objectivo remover possíveis contaminações da superfície do 

cristal e torna-a hidrofílica. 

 

Foram usadas duas microbalanças de cristal de quartzo com dissipação: uma da marca KSV 

(modelo QCM-Z500), para a optimização da adsorção dos lipossomas e uma outra da marca Q-

Sense (modelo Q-Sense E4) que chegou posteriormente ao laboratório e que foi utilizada nos 

estudos com anestésicos. 

 

Todas as partes desmontáveis da QCM-Z500 foram lavadas no Ultra-Sons com uma solução 

de Extran durante 5 minutos. Depois foram lavadas no Ultra-Sons com água Milli-Q durante 5 

minutos e secas com fluxo de azoto. Todas as outras partes (tubagens e partes não desmontáveis) 

foram lavadas com uma solução de Extran, seguidamente foram lavadas com água corrente, e 

por fim com água Milli-Q. As tubagens e partes não desmontáveis foram secas com fluxo de 

azoto. 

Todas as partes da Q-Sense E4 foram lavadas com uma solução de Hellmanex e por fim com 

água Milli-Q. A secagem foi realizada com passagem de ar, utilizando uma bomba peristáltica de 

precisão (Ismatec IPC-N 4). 

 

Na optimização das condições para a obtenção de uma camada suportada de lipossomas as 

experiências foram realizadas a 25ºC, 37ºC e 45ºC, em pelo menos três medidas independentes. 
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No estudo da interacção dos anestésicos com os lipossomas as experiências foram realizadas a 

25ºC em pelo menos quatro medidas independentes. 

Na optimização das condições para a obtenção de uma camada suportada de lipossomas 

foram registadas a variação da frequência normalizada (∆f/n) e a variação de dissipação (∆D), 

após adição sequencial de HEPES, suspensão de lipossomas e HEPES. A primeira adição de 

HEPES foi tomada como linha de base, e as alterações subsequentes correspondem à formação 

da camada de lipossomas e remoção dos lipossomas fracamente adsorvidos durante a lavagem 

com tampão. No estudo da interacção dos anestésicos com os lipossomas foram registadas a 

variação da frequência normalizada (∆f/n) e a variação de dissipação (∆D), após adição 

sequencial de HEPES, suspensão de lipossomas, HEPES, solução contendo anestésico e HEPES. 

A primeira adição de HEPES foi tomada como linha de base, e as alterações subsequentes 

correspondem à formação da camada de lipossomas, remoção dos lipossomas fracamente 

adsorvidos durante a lavagem com tampão, interacção do anestésico com os lipossomas e 

remoção do excesso de anestésico. 
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2.2.3. AFM 

 

A microscopia de força atómica é uma técnica de microscopia de varrimento por sonda, que 

permite caracterizar, com elevada resolução e tridimensionalmente, a estrutura topográfica de 

uma superfície (60; 65; 66). 

O AFM é constituído por três elementos principais – Figura 11 (60; 65): 

1. Um piezoeléctrico que se move nas três direcções do espaço (x,y,z); 

2. Uma ponta afiada (tip) que interactua com a amostra, e que se encontra fixa na 

extremidade de um braço (cantilever); 

3. Um sistema de detecção da posição do braço (laser e fotodetector). 

 

 
Figura 11 – Principais elementos de um AFM. Adaptado de (60). 

 

A tip realiza o varrimento sobre a superfície, durante o qual o cantilever sofre deflexões e a 

sua posição inicial é alterada, em resultado das forças de atracção e repulsão estabelecidas entre 

a tip e a amostra. As deflexões são medidas através de um feixe laser que incide na superfície 

espelhada do cantilever e é reflectido para um fotodetector (60; 65). 

O AFM tem dois modos principais de obtenção de imagens: 

1. Modo estático ou modo de contacto, uma vez que o cantilever não oscila durante o 

varrimento; 

2. Modo dinâmico, que inclui o modo de não contacto e o modo de contacto 

intermitente, uma vez que o cantilever está em oscilação permanente durante o 

varrimento (60). 
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No modo estático a tip é colocada a uma curta distância da superfície, provocando uma 

deflexão no cantilever devido às forças de repulsão entre a tip e a amostra. Neste modo a tip está 

sempre a ser ajustada de modo a manter uma força constante, sendo esta condição obtida através 

de um sistema de realimentação ligado a um piezoeléctrico que corrige a posição z da tip sempre 

que se verifica uma alteração da deflexão em relação ao valor inicial do fotodetector. O modo de 

contacto permite analisar com uma elevada resolução a topografia da amostra e outras 

características como a força lateral (60; 65). 

Nos modos dinâmicos, quando o cantilever se aproxima da superfície a uma distância 

inferior a 10 nm ocorre uma diminuição da amplitude de vibração, provocada pela presença de 

um gradiente de forças de atracção originadas pela superfície. Quando a nova amplitude de 

vibração é estabelecida, realiza-se a análise da superfície mantendo esse valor constante. A 

manutenção de uma amplitude constante é possível através de um sistema de realimentação 

idêntico ao do modo de contacto. Quando o fotodetector detecta qualquer variação no valor da 

amplitude, o piezoeléctrico move a amostra verticalmente até que se estabeleça novamente o 

valor da amplitude. As imagens topográficas são obtidas através dos deslocamentos verticais em 

cada ponto (x, y) (60; 65). 

 

As amostras foram preparadas sobre um cristal de quartzo revestido com ouro, colocando o 

cristal numa suspensão contendo lipossomas, na concentração de 0,7 mg/ml, durante 2h e a 25ºC. 

As amostras foram depois retiradas da suspensão de lipossomas, lavadas cuidadosamente com 

algumas gotas de HEPES, e colocadas na microcélula de líquidos contendo o tampão. 

A caracterização topográfica foi realizada com um microscópio de força atómica da Veeco 

DI CP-II. As imagens foram obtidas em modo de contacto intermitente, usando tips de Si ultra 

afiadas (MSNL-10 da Veeco Instruments), com um raio nominal de 2 nm e uma constante 

nominal de 0,03 N∙m, e uma microcélula de líquidos contendo tampão HEPES à temperatura 

ambiente. 
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2.2.4. DSC 

 

A calorimetria de varrimento diferencial (DSC) é uma técnica física simples mas potente, 

sendo muito indicada para a detecção e para a caracterização termodinâmica de transições de 

fase termotrópicas em membranas modelo ou biológicas. Esta técnica envolve o aquecimento ou 

arrefecimento de uma amostra e de uma referência, simultaneamente. O DSC pode medir com 

precisão a temperatura de transição de fase (Tm), a variação de entalpia (∆Hcal), a largura a meia 

altura do pico (∆T1/2) que pode dar indicação acerca da cooperatividade da transição, e a variação 

da capacidade calorífica (∆Cp) das transições de fase de lípidos (23; 67; 68; 69). 

 

 
Figura 12 – Esquema representativo dos dados obtidos de um 
varrimento de DSC. Tm é a temperatura do máximo do pico de transição, 
∆Hcal é o calor necessário para a transição de fase, ∆T1/2 é a variação de 
temperatura a meia altura do pico, e ∆Cp é a diferença entre as linhas de 
base extrapoladas pré e pós-transição à temperatura de transição. 
Adaptado de (68). 

 

No trabalho realizado usou-se um calorímetro de varrimento diferencial VP-DSC da 

MicroCal (70), representado esquematicamente na figura 13. 

Sempre que ocorre um evento térmico na amostra, a diferença de temperatura gerada entre as 

duas células, contendo a amostra e a referência, é compensada por uma potência de modo a que a 

variação de temperatura seja nula. 
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Figura 13 – Diagrama esquemático de um VP-DSC da Microcal. 1 – Célula 
da amostra; 2 – Célula da referência; 3 e 4 – Fontes de calor principais; 5 e 17 
– Fontes de alimentação de energia; 6 – Computador; 7 – Dispositivo de 
medida do efeito térmico; 8 – Sensor de cristal; 9 – Escudo térmico; 10 – 
Dispositivo de aquecimento/arrefecimento; 11 – Controlador; 12 e 14 – 
Sensores; 13 – Dispositivo para medir a temperatura absoluta; 15 – Sistema 
amplificador somatório; 16 e 20 – Terminais; 18 e 19 – Fontes de calor 
auxiliares; 30 – Interface de ligação ao computador; 40 – Memória do 
computador; ∆T1 – Diferença de temperatura entre as duas células; ∆T2 – 
Diferença de temperatura entre o escudo e as células; T – Temperatura 
absoluta; VI, VII, VIII e VIV – Voltagens. Adaptado de (71). 

 

As células de referência e da amostra têm um volume de 0,51 ml. Após adição da amostra as 

células foram pressurizadas a 26 psi. A temperatura das células foi equilibrada antes de cada 

varrimento, durante 15 minutos. Os termogramas foram obtidos com uma taxa de aquecimento 

de 60ºC/h, entre os 10ºC e os 50ºC. Foram realizados pelo menos três ciclos de 

aquecimento/arrefecimento, considerando-se que um ciclo é composto por um varrimento de 

aquecimento e um varrimento de arrefecimento. 

As amostras foram preparadas imediatamente antes da realização dos ensaios de maneira a 

obter uma suspensão de lipossomas com uma concentração de 0,7 mg/ml. Quando se testou a 

influência dos anestésicos na transição de fase de modelos biomembranares, foi preparada uma 

suspensão de lipossomas com a concentração referida anteriormente e com o anestésico na 

concentração em estudo. As amostras não foram desarejadas para se garantir uma suspensão de 

lipossomas homogénea. 



 

35 
 

Após a obtenção dos termogramas subtraiu-se a linha de base correspondente ao tampão e 

converteu-se os dados brutos em dados de capacidade calorífica molar. Nas situações 

aparentemente mais simples ajustou-se a linha de base à transição principal usando uma função 

para se poder calcular a temperatura de transição de fase principal (Tm). Nos termogramas de 

lipossomas unilamelares de DMPC usou-se uma função linear para ajustar a linha de base e 

também quando se estudou o efeito dos anestésicos lidocaína e propofol. Nos termogramas de 

lipossomas unilamelares de DMPC+CHOL (70:30 mol%) usou-se uma função cúbica para 

ajustar a linha de base e também quando se estudou o efeito do propofol. Nas restantes situações 

não se ajustou a linha de base. 
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2.2.5. DLS 

 

A técnica de dispersão dinâmica de luz (DLS) pode ser usada para determinar a distribuição 

de tamanhos de partículas pequenas em suspensão ou polímeros em solução. Uma luz 

monocromática, tal como um laser, sofre uma alteração na frequência de onda da luz, quando 

incide numa “solução” contendo partículas com movimento Browniano. Esta alteração está 

relacionada com o tamanho da partícula e torna possível a sua determinação (72). 

De acordo com a teoria semi-clássica de light scattering, quando uma luz incide sobre 

matéria, o seu campo eléctrico induz uma polarização oscilatória dos electrões nas moléculas. 

Assim, as moléculas fornecem uma fonte de luz secundária, provocando subsequentemente uma 

dispersão da luz. As alterações de frequência, a distribuição angular, a polarização e a 

intensidade da luz dispersada são determinadas pelo tamanho, forma, e interacções do material 

dispersante (72). 

Esta técnica apresenta várias vantagens como (72): 

1. Tempo experimental curto; 

2. Praticamente tudo automatizado; 

3. Não é necessária uma grande experiência para medidas de rotina; 

4. Custos de desenvolvimento relativamente baixos. 

 

A determinação da distribuição de tamanhos dos lipossomas extrudidos foi realizada a 25ºC 

usando um DLS Spectra Physics modelo 127 laser He-Ne (632,8 nm, 35 mW), um Brookhaven 

com goniómetro BI-200M, um auto correlacionador BI-2030AT e um detector APD. As funções 

de correlação de tempo foram analisadas pela inversão de Laplace e usando o método de 

CONTIN. 

A célula do DLS foi previamente cheia com solução tampão de HEPES, aproximadamente 5 

ml, e posteriormente adicionou-se uma gota de amostra. As amostras foram preparadas 

imediatamente antes da realização dos ensaios, colocando uma gota da suspensão de lipossomas 

com uma concentração de 0,7 mg/ml na célula do DLS, para a determinação do seu tamanho. 

Para estudar o efeito dos anestésicos e do triton X-100 no tamanho dos lipossomas, preparou-se 

uma amostra com mesma concentração de lipossomas (0,7 mg/ml) com os anestésicos e triton X-

100 na concentração em estudo. 
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2.2.6. LSCFM 

 

A microscopia confocal foi um avanço importante nas técnicas tradicionais de microscopia 

óptica. É usada em diferentes áreas, tal como a biologia, medicina, nanotecnologia e outras. A 

microscopia confocal permite obter imagens com melhor definição, contraste, e resolução 

horizontal/vertical (73; 74). 

A principal característica da microscopia confocal é a eliminação da luz reflectida ou 

fluorescente dos campos fora do plano focal. Para alcançar este objectivo é necessário iluminar 

uma pequena área da amostra, o raio é retirado do plano focal, eliminando os raios precedentes 

do campo inferior e superior (73; 74). 

Esquematicamente a microscopia confocal pode ser descrita pela presença de duas aberturas 

(pinholes), uma entre a fonte de luz e a objectiva e outra entre a objectiva e o fotomultiplicador. 

Ambas devem estar perfeitamente alinhadas de maneira a que a segunda abertura (pinhole) 

impeça a luz de alcançar o fotomultiplicador, proveniente do plano desfocado. Com o 

desenvolvimento da informática e da tecnologia laser, esta técnica tornou-se numa ferramenta 

poderosa para observar superfícies à escala microscópica com uma definição muito maior (73; 

74). 

 

 
Figura 14 – Esquema representativo dos percursos principais da luz em 
microscopia confocal. 1 – Laser; 2 – Abertura (pinhole); 3 – Espelho dicromático; 
4 – Objectiva; 5 – Planos focais da amostra; 6 – Filtro; 7 – Abertura (pinhole); 8 – 
Detector fotomultiplicador. Adaptado de (75). 
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Existem várias técnicas na microscopia confocal. Neste trabalho recorreu-se à microscopia 

confocal de fluorescência de varrimento laser (LSCFM – Laser Scanning Confocal 

Fluorescence Microscopy). 

Na LSCFM o varrimento da amostra é feito movendo o laser com uns espelhos 

galvanométricos, que permitem alterar o ponto de incidência do laser na amostra. Este sistema é 

composto por um microscópio (vertical ou invertido) com o eixo z’ motorizado, um laser ou 

vários com múltiplas linhas de excitação, fotomultiplicadores, espelhos dicróicos e filtros 

fluorescentes. 

 

As imagens de LSCFM foram obtidas com um microscópio de varrimento laser Leica TCS 

SP5, usando uma objectiva seca HC PL APO CS 0,4 10x (baixa ampliação) e uma objectiva de 

imersão em água HCX PL APO CS 1,20 W 63x (alta ampliação) (76). Para excitar ambos os 

corantes (R18 e CF) usou-se uma linha de 514 nm dum laser de Ar e a imagem foi 

simultaneamente detectada nas regiões 530-550 nm (CF) e 580-680 nm (R18). Para avaliar a 

diferença na distribuição espacial dos dois corantes usou-se o software de colocalização da 

Leica. 

As amostras foram preparadas sobre um cristal de quartzo revestido com ouro, colocando o 

cristal numa suspensão contendo lipossomas com os corantes CF e R18, na concentração de 0,7 

mg/ml, durante 2h e a 25ºC. Antes de serem colocadas no microscópio as amostras foram 

lavadas com solução tampão de HEPES, tendo a análise sido efectuada também em HEPES. 
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3. Resultados e discussão 
 

3.1. Preparação de camadas de lipossomas intactos 
 

3.1.1. QCM-D 

 

Registou-se a evolução temporal do ∆f e do ∆D após contacto de cristais de quartzo 

revestidos a ouro com suspensões de lipossomas de DMPC, a várias concentrações do lípido e a 

25 ºC. Depois da injecção da suspensão de lipossomas, verificou-se um grande desvio na 

frequência de ressonância, acompanhado por um grande desvio na dissipação, e que são 

característicos da adsorção de lipossomas intactos (4; 30; 77; 78; 79). A lavagem com HEPES 

tem um pequeno efeito, o que significa que os lipossomas estão irreversivelmente adsorvidos na 

superfície. As tendências observadas nas curvas de ∆f e ∆D são semelhantes às mencionadas 

anteriormente na adsorção de lipossomas intactos em superfícies de ouro oxidado (30) e TiO2 

(80). A figura 15 mostra os valores de equilíbrio de ∆f/n e ∆D, obtidos depois da adsorção de 

lipossomas e posterior lavagem com HEPES, em função da concentração do lípido para a 

terceira harmónica da frequência fundamental. 

 

 
Figura 15 – Desvio normalizado da frequência (∆F/n) e da dissipação (∆D), para a terceira harmónica da 
frequência de ressonância de cristais de quartzo revestidos a ouro depois de serem imersos numa suspensão 
de lipossomas de DMPC e lavados com HEPES, em função da concentração do lípido. As linhas são apenas 
um guia para a visualização. 
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Para concentrações do lípido ≥ 0,7 mg/ml, parece ter sido atingido um patamar na 

isotérmica de adsorção. Além disso, os valores de ∆f e ∆D estabilizam e permanecem constantes, 

pelo menos durante 12 horas, sugerindo que os lipossomas imobilizados mantêm a sua 

configuração tridimensional. Assim, prosseguiu-se com a avaliação da influência da composição 

lipídica, estudando as camadas de lipossomas adsorvidos, formadas a partir de DMPC+CHOL e 

DMPC+DPPC+CHOL a esta concentração. 

Das medições de ∆f e ∆D para todas as harmónicas da frequência fundamental, excepto n=1, 

calculou-se a massa adsorvida usando a equação de Sauerbrey modificada (equação 3), uma vez 

que uma dissipação elevada significa que os efeitos viscoelásticos não podem ser desprezados. 

Neste caso, é necessário assumir um valor para a densidade do filme de lipossoma adsorvido. 

Assumindo o valor de 1,06 g/cm3, baseado na pesquisa de outros autores, que reivindicam que os 

valores das densidades para lipossomas variam entre 1,047 e 1,063 g/cm3 e que são praticamente 

insensíveis a mudanças na composição (78), podem também ser calculadas a espessura, a 

viscosidade e a elasticidade. A tabela 5 mostra estes parâmetros e a massa por unidade de área da 

camada viscoelástica adsorvida em ouro a partir de suspensões de lipossomas de DMPC, 

DMPC+CHOL e DMPC+DPPC+CHOL com concentrações de lípido de 0,7 mg/ml, a 25ºC. 

Deve-se realçar neste momento, que na técnica QCM-D os cristais de quartzo sentem não só a 

massa dos lipossomas adsorvidos, mas também a água retida entre os lipossomas. 

 
Tabela 5 – Propriedades das camadas de lipossomas adsorvidas em superfícies de ouro em suspensões com 
concentração de lípidos de 0,7 mg/ml(a). 

Matriz do lipossoma DMPC DMPC+CHOL DMPC+DPPC+CHOL 

∆D×106 37±5 36,5±0,6 35±5 

Espessura do filme (nm) 38±5 68±4 67,4±0,4 

Elasticidade do filme fµ (MPa) 0,21±0,09 0,26±0,05 0,6±0,1 

Viscosidade do filme fη (mPa∙s) 4±1 6±1 9±1 

Adsorção Γ (mg/m2) 51± 7 75±5 76,7±0,3 

(a) Os valores iniciais dos respectivos parâmetros foram extraídos de (79): espessura do 

filme = 10 nm, elasticidade do filme = 0,1 MPa, viscosidade do filme = 1 mPa∙s. A 

adsorção (Γ) foi calculada com a equação de Sauerbrey modificada. 

 

A espessura modelada, obtida para a camada de lipossomas é compatível com a presença de 

lipossomas deformados, não fracturados, de diâmetro aproximadamente igual a 102 nm, como 
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determinado por DLS. Os valores obtidos para a elasticidade e para a viscosidade do filme são da 

mesma ordem de grandeza dos referidos por Viitala et al. para camadas de lipossomas 

suportados de misturas de palmitoil-oleil-glicero-fosfatidilcolina (POPC)+ácido fosfatídico (PA), 

e POPC+fosfatidilserina (PS) em sílica (79). O aumento da elasticidade e da viscosidade da 

camada de lipossomas, quando os lipossomas contêm colesterol, pode ser explicado pelo efeito 

deste no empacotamento da bicamada de fosfolípidos (81; 82). Para concentrações de colesterol 

fisiológico (≥30 %mol), os domínios da fase gel já não estão presentes em lipossomas de DMPC 

e DPPC e diminui a dinâmica total do lípido, implicando assim que a membrana lipídica se torne 

mais rígida e espessa. Segundo Reimhult et al. (17) a adsorção induz uma 

deformação/achatamento dos lipossomas, reduzindo a altura para 80% do diâmetro da fase 

principal. Os lipossomas com colesterol são menos deformáveis o que explica as suas alturas 

mais elevadas. 

O efeito da composição em fosfolípidos foi testado por comparação dos resultados obtidos 

com lipossomas de DMPC+CHOL (70:30 %mol) e DMPC+DPPC+CHOL (35:35:30 %mol). A 

análise da tabela 5 mostra que a única diferença entre as camadas das duas espécies de 

lipossomas é um aumento na elasticidade e na viscosidade do sistema ternário. Os dois lípidos, 

DPPC e DMPC, diferem apenas no comprimento da cadeia hidrocarbonada (16 e 14 átomos de 

carbono, respectivamente) e têm temperaturas de transição de Tm (DMPC) = 23,2 ºC e Tm 

(DPPC) = 42 ºC (23; 25; 27; 83). Eles formam misturas ideais com temperaturas de transição 

intermédias entre os valores para os componentes puros. Contudo, a adição de colesterol 

aumenta a temperatura de transição principal: lipossomas de DMPC+CHOL têm Tm = 30 ºC e 

lipossomas DMPC+DPPC+CHOL têm 40 ºC < Tm < 45 ºC (83). Isto significa que a 25ºC a 

mistura binária está perto da sua Tm, enquanto a mistura ternária está bastante abaixo deste valor, 

originando a diferença nas propriedades viscoelásticas referidas na tabela 5. Devido à 

semelhança entre as propriedades dos dois tipos de camadas de lipossomas, restringiu-se os 

estudos subsequentes aos lipossomas de DMPC+CHOL. 

Pode-se estimar a massa adsorvida de lipossomas, assumindo que formam uma monocamada 

hexagonal compacta de esferas empacotadas, com a densidade de 1,06 g/cm3. Com estes 

pressupostos obteve-se 64 mg/m2 para lipossomas de 100 nm de diâmetro. Esta estimativa teórica 

situa-se entre os valores experimentais correspondentes aos lipossomas adsorvidos com e sem 

colesterol (ver tabela 5). O aumento de massa obtido com lipossomas contendo colesterol, pode 

ser atribuído a uma maior quantidade de água retida entre os lipossomas menos deformados. 

Estudou-se também o efeito da adição de uma solução de Triton X-100 à camada de 

lipossomas. Dependendo da proporção do agente surfactante/lípido, a adição de Triton X-100 a 



 

42 
 

uma suspensão de lipossomas pode conduzir a um aumento do tamanho dos lipossomas para 

proporções pequenas, ou a uma rotura e solubilização dos lipossomas para proporções mais 

elevadas (84; 85). Verificou-se o efeito do Triton X-100 na suspensão de lipossomas utilizando 

DLS. Após contacto com a solução de Triton X-100, o tamanho médio das partículas diminui de 

102 nm para 76 nm, dando uma indicação de rotura dos lipossomas. 

A figura 16 representa a variação de ∆f/n e ∆D obtida por sucessivas adições de HEPES e 

Triton X-100 a uma suspensão de lipossomas de DMPC+CHOL a 25 ºC. 

 

 
Figura 16 – Evolução temporal do ∆f/n e ∆D, para a terceira harmónica, durante uma experiência típica de 
injecção de uma suspensão de DMPC+CHOL (0,7 mg/ml), enxaguamento com HEPES e adição de Triton X-
100 a cristais de quartzo revestidos a ouro, a 25 ºC. 

 

Depois da injecção da suspensão de lipossomas e lavagem com HEPES, a frequência diminuiu e 

a dissipação aumentou, relativamente à linha de base, indicando a formação de uma camada 

viscoelástica de lipossomas intactos. A injecção de uma solução de Triton X-100 conduziu a um 

rápido aumento da frequência e diminuição da dissipação, mas os valores iniciais não foram 

atingidos. Isto significa que uma camada de lípido permaneceu adsorvida na superfície do ouro e 

cuja espessura foi estimada, usando o software QCM-D, em aproximadamente 2 nm. Este valor é 

menor que o valor médio referido na literatura para a espessura de uma bicamada lipídica (4 a 5 

nm) (4) e pode ser atribuído à presença de aglomerados dispersos. Concluímos assim, que depois 

da introdução do agente surfactante, a maior parte dos lipossomas são solubilizados e uma 
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camada heterogénea de lípido, provavelmente contendo um pequeno número de lipossomas 

fracturados, permanece na superfície. 

Estudou-se a influência da temperatura na adsorção de lipossomas de DMPC+CHOL, no 

intervalo 25 ºC a 45 ºC, que abrange a temperatura de transição da mistura, Tm = 30 ºC. A figura 

17 mostra o ∆f/n e o ∆D em função da temperatura, obtidos após a adsorção dos lipossomas nos 

cristais de quartzo revestidos a ouro, previamente imersos em HEPES e subsequentemente 

lavados com HEPES, para a terceira harmónica da frequência fundamental. O aumento do ∆D 

quando a temperatura sobe, pode ser atribuído a uma diminuição na rigidez dos lipossomas. Isto, 

por sua vez, afecta a área de contacto entre os lipossomas e a superfície e conduz a uma 

libertação de água retida entre os lipossomas, com um consequente aumento do ∆f/n. Contudo, 

não há evidência da transição de lipossomas ligados à superfície para uma bicamada sustentada 

quando a temperatura experimental é mais elevada que a Tm porque os valores finais de ∆f/n e 

∆D são muito mais elevados do que os típicos de uma bicamada (86). Estes resultados 

demonstram a forte tendência para os lipossomas permanecerem intactos, quando adsorvidos na 

superfície de ouro oxidado. Este comportamento no ouro contrasta com os resultados de outros 

autores (17; 78), que afirmam que a temperatura tem um efeito crítico na transformação dos 

lipossomas ligados à superfície numa bicamada sustentada sobre SiO2. 

 

 
Figura 17 – Dependência da temperatura de ∆f/n e ∆D para a terceira harmónica da frequência de 
ressonância de um cristal de quartzo revestido a ouro, após adição de uma suspensão de DMPC+CHOL, com 
uma concentração de lípido de 0,7 mg/ml e subsequente enxaguamento com HEPES. 
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3.1.2. AFM 

 

Embora o AFM seja uma técnica poderosa para visualizar lipossomas adsorvidos em 

superfícies, em meio líquido, apresenta vários problemas que têm sido muito discutidos na 

literatura (87; 88). Um dos problemas é a deformação dos lipossomas durante a observação, 

devido às interacções com a tip. Um segundo problema é a distribuição não uniforme de 

lipossomas nas superfícies, devido às suas instabilidades físicas. Finalmente, pode ser difícil 

identificar a superfície do substrato, quando a morfologia da superfície desprotegida é 

semelhante à da camada de lipossomas. Para ultrapassar estas dificuldades, tem que ser adoptado 

um processo de tentativa e erro, com um tratamento estatístico das imagens. Neste trabalho foi 

possível identificar a presença de lipossomas intactos na superfície do ouro. A comparação das 

imagens de AFM da superfície do ouro, antes (figura 18a) e depois (figura 18b) da imersão na 

suspensão de lipossomas de DMPC+CHOL, evidencia uma topografia granular em ambos os 

casos. Contudo, as dimensões das características arredondadas são diferentes. Na imagem obtida 

após imersão, os objectos arredondados são maiores, com largura e altura média na ordem dos 

120 nm e 10 nm, respectivamente. A largura é ligeiramente maior que o diâmetro médio dos 

lipossomas determinados por DLS (102 nm), o que pode ser atribuído a uma ligeira deformação 

dos lipossomas causada pela adsorção (17). A altura dos lipossomas é muito menor que o 

diâmetro nominal e também menor que a espessura da camada adsorvida, estimada com QCM-

D, em aproximadamente 68 nm. De facto, de acordo com muitos relatos na literatura (89; 90), a 

altura é habitualmente subestimada, porque a elevada densidade da superfície dos lipossomas 

impede o acesso da tip ao substrato. Além disso, os lipossomas parecem estar localizados em 

diferentes planos, o que pode ser causado por novos arranjos dos lipossomas durante a formação 

das imagens, causando uma redução na resolução da imagem. 
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Figura 18 – Imagens de AFM, em modo de tapping, do substrato de ouro (a) e de lipossomas 
unilamelares de DMPC+CHOL sustentados em ouro (b). Ambas as superfícies têm uma 
topografia granular, mas os perfis de altura mostram que as configurações na superfície 
desprotegida do ouro têm diâmetros médios de 60 nm enquanto que os lipossomas têm 
diâmetros superiores a 100 nm. 

 

3.1.3. LSCFM 

 

A estabilidade dos lipossomas adsorvidos foi também estudada usando lipossomas de 

DMPC+CHOL, preparados com lípidos marcados com R18 e CF encapsulada. A utilização dos 

dois corantes está relacionada com a sua diferente distribuição nos lipossomas, uma vez que o 

R18 é um corante lipofílico e se encontra na bicamada lipídica e a CF é um corante hidrofílico e 

se encontra na solução aquosa encapsulada. Após a adsorção dos lipossomas fluorescentes nos 

cristais de quartzo revestidos a ouro, estes foram intensivamente lavados com HEPES para 

remoção das moléculas de CF que permaneciam em solução. Para testar a possível presença de 

corantes fora dos lipossomas, mediu-se a emissão de fluorescência da solução HEPES onde as 

amostras foram armazenadas, não sendo detectado sinal de fluorescência. As figuras 19a e 19b 

mostram imagens de LSCFM obtidas com os lipossomas adsorvidos em cristais de quartzo 
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revestidos a ouro. O lado esquerdo das imagens corresponde a uma região do substrato de 

quartzo sem revestimento a ouro, enquanto na direita se pode observar os lipossomas marcados 

com fluorescência, adsorvidos no substrato de ouro. Na figura 19a a imagem foi obtida a 530-

550 nm, mostrando a emissão de fluorescência da CF dentro dos lipossomas, enquanto que a 

imagem na figura 19b, obtida no intervalo 580-680 nm, corresponde à emissão de R18 na 

bicamada lipídica dos lipossomas. Observou-se que alguns lípidos marcados com R18 

permanecem adsorvidos no substrato de quartzo não revestido (não na forma de lipossomas, uma 

vez que não se observa nesta região emissão de fluorescência da CF). Tendo em vista uma 

melhor compreensão da relação entre as distribuições de lípidos marcados com R18 e de 

lipossomas marcados com CF, mostra-se o diagrama de dispersão (figura 19c) obtido para as 

duas imagens, na figura 19a,b. O diagrama de dispersão foi construído, atribuindo uma 

coordenada a cada par de pixéis ocupando a mesma posição nas duas imagens. Cada um destes 

pontos é marcado no diagrama de dispersão com coordenadas iguais à intensidade de cada ponto, 

de tal modo que se um certo pixel tem a mesma intensidade nas duas imagens, ele estará na 

diagonal do diagrama de dispersão. Cada pixel do diagrama de dispersão tem uma intensidade 

(escalas vermelha e verde), mostrando quantas vezes ocorreram um particular par de pixéis, nas 

imagens com essa intensidade. Imagens completamente idênticas produzem uma linha diagonal 

desde o fundo à esquerda (intensidade zero) até ao topo à direita (intensidade máxima). As 

diferenças entre as duas imagens causam uma distribuição irregular no diagrama de dispersão, 

como observado na figura 19c,f. 

O diagrama de dispersão na figura 19c mostra que a co-localização dos corantes CF e R18 é 

bastante grande, ou seja, os lípidos marcados com R18 ocupam principalmente a mesma região 

da imagem que os lipossomas com CF, como esperado para os lipossomas intactos. Foram 

obtidos resultados semelhantes após lavagem desta amostra com solução de HEPES. Estes 

resultados confirmam que os lipossomas permanecem intactos após adsorção na superfície de 

ouro e lavagem com HEPES, como indicado pelas experiências QCM-D e AFM. 

Contudo, quando uma amostra idêntica, com uma camada de lipossoma adsorvido foi posta 

em contacto com poucas gotas de uma solução aquosa a 0,5% de Triton X-100, ocorreu a ruptura 

dos lipossomas, desaparecendo a fluorescência da CF (figura 19d,e), após libertação do CF 

encapsulado e diluição na solução tampão. Por outro lado, ainda foi observada a fluorescência de 

R18, embora tenha sido observada uma diminuição na intensidade e o sinal desapareceu do 

substrato de quartzo não revestido (figura 19e), sugerindo que fragmentos dos lipossomas que 

sofreram ruptura permaneceram ligados à superfície, mas que a pequena quantidade de lípido 

previamente adsorvido ao quartzo (Figura 19b) foi efectivamente deslocado pela solução de 
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Triton. Por conseguinte, o diagrama de dispersão (figura 19f) tem um sinal completamente fora 

da diagonal que mostra que os corantes CF e R18, já não estão presentes nas mesmas regiões da 

imagem (apenas R18 é visível na imagem). 

Os resultados LSCFM estão de acordo com os dados QCM-D mostrados na figura 16 que 

indicam uma significante redução na massa adsorvida (aumento de ∆f/n e diminuição de ∆D) 

quando a solução de Triton X-100 é adicionada à camada suportada de lipossomas. As 

experiências LSCFM (figura 19) foram executadas em triplicado e conduziram a resultados 

semelhantes. 

 
Figura 19 – Imagens LSCFM de lipossomas DMPC+CHOL marcados com R18, carregados com 
CF após adsorção num cristal de quartzo revestido a ouro (a, b), e subsequente adição de Triton 
X-100 (d, e). O lado esquerdo de (a, b) corresponde a regiões do substrato de quartzo sem ouro, 
enquanto que na direita pode ser observada a fluorescência dos lipossomas etiquetados. Em (a) a 
imagem foi obtida a 530-550 nm (fluorescência de CF dentro dos lipossomas), enquanto que em 
(b) a imagem foi obtida a 580-680 nm (fluorescência de R18 na bicamada lipídica dos 
lipossomas). O diagrama de co-localização (c) mostra que os CF e R18 coloridos estão 
principalmente localizados na mesma região da imagem. Após ser adicionada ao sistema uma 
solução de Triton X-100, ocorre a rotura dos lipossomas, com o desaparecimento da fluorescência 
CF (d). A fluorescência de R18 ainda é observada (e), mas com intensidade menor. O diagrama 
de co-localização (f) mostra que CF e R18 já não ocupam as mesmas regiões da imagem. 
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3.2. Estudo das interacções entre anestésicos e lipossomas 
 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para cada um dos anestésicos estudados. A 

interacção entre os anestésicos e os lipossomas suportados na superfície do ouro estudou-se 

através de medidas de alteração da frequência de vibração e da energia dissipada, com a QCM-

D. A interacção entre os anestésicos e os lipossomas em suspensão avaliou-se por calorimetria e 

dispersão de luz. 

 

3.2.1. Lidocaína 

 

Estudaram-se duas concentrações diferentes de lidocaína tendo em conta as especialidades 

farmacêuticas existentes em Portugal e as concentrações clínicas habitualmente utilizadas (20 

mg/ml e 10 mg/ml). O estudo do seu efeito foi realizado em modelos membranares contendo 

apenas DMPC (100%mol), DMPC+CHOL (70:30%mol), e DMPC+DPPC+CHOL 

(35:35:30%mol), a uma temperatura de 25ºC. 

 

3.2.1.1. QCM-D 

 

Lipossomas de DMPC 

 

Após a adição da lidocaína, quer na concentração de 10 mg/ml quer na concentração de 20 

mg/ml, verificou-se um ligeiro decréscimo do ∆f/n em todas as harmónicas. Concomitantemente, 

verificou-se um ligeiro aumento do ∆D em todas as harmónicas. As figuras 20a e 21a mostram 

os valores de equilíbrio de ∆f/n e as figuras 20b e 21b mostram os valores de equilíbrio de ∆D 

obtidos, ambos, após adsorção dos lipossomas, seguida de uma lavagem, adição do anestésico e 

nova lavagem. De seguida analisar-se-ão com mais detalhe as figuras 20 e 21. 
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a) b)  
Figura 20 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ∆D (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC e lidocaína a 10mg/ml. 

 

a) b)  
Figura 21 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ∆D (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC e lidocaína a 20mg/ml. 

 

De acordo com a equação de Sauerbrey modificada (equação 3), a massa adsorvida na 

superfície do cristal de quartzo é tanto maior quanto menor for o valor de ∆f/n. Assim, a 

diminuição deste valor, após a adição da lidocaína (figuras 20a e 21a), representa um aumento da 

massa adsorvida na superfície do cristal, que corresponde à interacção da lidocaína com os 

lipossomas. Este efeito pode ser atribuído à introdução da lidocaína na bicamada lipídica e/ou à 

entrada de água para dentro dos lipossomas. Okahata et al. (91) verificou, também, diminuições 

da frequência após a adição de lidocaína a cristais revestidos com uma multibicamada lipídica 

sintética. Fraceto et al. (51) propôs que a lidocaína tem um local preferencial na membrana, entre 

o glicerol e os carbonos 2 – 5 da cadeia acilo do fosfolípido. Castro et al. (52) concluiu que a 

lidocaína na sua forma protonada se orienta paralelamente entre as moléculas de DMPC, mas na 

sua forma neutra orienta-se de forma perpendicular entre as moléculas de DMPC. Por outro lado, 

a lidocaína é conhecida por provocar a formação de poros na membrana lipídica que podem levar 

à entrada de água para dentro dos lipossomas. 
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Observou-se, também, um aumento do valor de ∆D, após a adição da lidocaína (figuras 20b 

e 21b), que corresponde a uma diminuição da rigidez do filme adsorvido na superfície do cristal 

(4; 79). A menor rigidez está de acordo com o aumento da fluidez das bicamadas lipídicas 

atribuído por Tsuchiya et al. (3) e muitos outros autores (51; 52; 49) à interacção com a 

lidocaína. 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

Após a adição da lidocaína, quer na concentração de 10 mg/ml quer na concentração de 20 

mg/ml, verificou-se um ligeiro aumento do ∆f/n em todas as harmónicas, como se vê nas figuras 

22a e 23a. Esse aumento foi crescendo das harmónicas menores para as harmónicas maiores e é 

mais acentuado para a menor concentração de lidocaína (10 mg/ml). Esta tendência permite 

concluir que a interacção do anestésico com os lipossomas provoca uma pequena diminuição de 

massa junto da superfície do cristal. Esta diminuição pode corresponder à perda de água que se 

encontra aprisionada entre os lipossomas adsorvidos à superfície do cristal, tal como já foi 

referido por Edvardsson et al. (92). O efeito é menos acentuado para maiores concentrações de 

lidocaína porque, neste caso, pode haver compensação pela entrada de água para dentro dos 

lipossomas e/ou maior quantidade de lidocaína absorvida. Concomitantemente, verificou-se um 

pequeno aumento de ∆D nas menores harmónicas, como se vê nas figuras 22b e 23b. Este 

aumento pode significar um aumento de fluidez da membrana lipídica na interface 

lipossoma/solução aquosa de anestésico, resultante da alteração da cápsula de hidratação dos 

lipossomas. 

 

a) b)  
Figura 22 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+CHOL e lidocaína a 10mg/ml. 
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a) b)  
Figura 23 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+CHOL e lidocaína a 20mg/ml. 

 

Lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL 

 

Após a adição da lidocaína, quer na concentração de 10 mg/ml quer na concentração de 20 

mg/ml, verificou-se um aumento do ∆f/n em todas as harmónicas de acordo com as figuras 24a e 

25a. Esse aumento foi crescendo das harmónicas menores para as harmónicas maiores, e foi mais 

expressivo para a concentração de 20 mg/ml. Esta tendência permite concluir que a interacção do 

anestésico com os lipossomas provoca maiores alterações junto da superfície do cristal. Tal 

como já foi referido anteriormente, este aumento de frequência significa uma perda de massa que 

pode corresponder à perda de água que se encontra aprisionada entre os lipossomas adsorvidos à 

superfície do cristal (92). No que respeita à variação de ∆D, as figuras 24b e 25b mostram que 

praticamente não há variação, com excepção de um ligeiro aumento nas harmónicas mais baixas 

que pode significar um aumento de fluidez da membrana lipídica na interface lipossoma/solução 

aquosa de anestésico, semelhante ao observado para os lipossomas de DMPC+CHOL. 

 

a) b)  
Figura 24 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL e lidocaína a 10mg/ml. 
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a) b)  
Figura 25 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL e lidocaína a 20mg/ml. 

 

3.2.1.2. DSC 

 

Na figura seguinte evidencia-se a influência de diferentes concentrações de lidocaína nos 

termogramas de lipossomas unilamelares de DMPC (figura 26a) e de lipossomas unilamelares de 

DMPC+CHOL (figura 26b). Enquanto os termogramas da figura 26a têm uma linha de base 

linear, os termogramas da figura 26b não têm linha de base, por ser difícil o ajuste de uma linha 

de base comum aos três termogramas representados. Outro aspecto que deve ser salientado é o 

facto de o sistema com CHOL apresentar um fenómeno muito menos intenso do que o sistema 

sem CHOL (cerca de 30 vezes menos intenso). Este resultado poderá estar relacionado com o 

facto de para concentrações de aproximadamente 30% mol, o colesterol provocar a formação de 

uma fase líquida ordenada com um elevado grau de organização conformacional, relacionada 

com as cadeias apolares dos lípidos (23; 27). 

 

a) b)  
Figura 26 – Influência de diferentes concentrações de lidocaína nos termogramas de lipossomas de DMPC (a) e de 
lipossomas de DMPC+CHOL (b). 
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De seguida analisa-se com mais detalhe a Tm, um dos parâmetros que podem ser retirados 

dos termogramas apresentados. De realçar que não se analisam os outros parâmetros uma vez 

que os termogramas mostram picos sobrepostos, sugerindo a existência de diferentes domínios, 

tal como referido por diversos autores (93; 94) e porque se desconhecia a concentração exacta 

dos lípidos. 

 

Lipossomas de DMPC 

 

Relativamente à influência do anestésico na transição de fase de lipossomas unilamelares de 

DMPC, verificou-se que a adição de lidocaína provocou uma diminuição da temperatura (Tm) à 

qual ocorre a transição de fase de gel para líquido cristalino e que quanto maior a concentração 

de lidocaína maior a diminuição da temperatura de transição (figura 27). Hata et al. (49) já 

tinham verificado o mesmo fenómeno para sistemas lipídicos diferentes. A diminuição da Tm 

corresponde a uma diminuição da intensidade das interacções entre moléculas. O valor da Tm de 

23,7ºC, para os lipossomas de DMPC, está de acordo com os valores referidos por diversos 

autores, descritos na tabela 1 (23; 25; 27). 

 

 
Figura 27 – Variação da Tm de lipossomas de DMPC com a concentração de lidocaína. 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

Relativamente à influência do anestésico na transição de fase de lipossomas unilamelares de 

DMPC+CHOL, verificou-se que a adição de lidocaína a 10 mg/ml provocou um aumento ligeiro 



 

54 
 

da temperatura (Tm) à qual ocorre a transição de fase de líquido gel para líquido cristalino mas 

para uma concentração de 20 mg/ml ocorre uma diminuição da Tm (figura 28). O ligeiro aumento 

da Tm para a concentração de 10 mg/ml poderá ser desvalorizada uma vez que deve estar dentro 

do erro da medida. O valor da Tm de 26,9ºC, para os lipossomas de DMPC+CHOL, está de 

acordo com os valores referidos por diversos autores, descritos na tabela 1 (23; 25; 27). A 

diminuição da Tm corresponde a uma diminuição da intensidade das interacções entre moléculas. 

 

 
Figura 28 – Variação da Tm de lipossomas de DMPC+CHOL com a concentração de lidocaína. 

 

3.2.1.3. DLS 

 

Como foi referido anteriormente na preparação de camadas de lipossomas intactos, o 

tamanho dos lipossomas de DMPC+CHOL foi controlado por DLS e obteve-se um tamanho de 

102 nm, aproximadamente. Verificou-se, recorrendo a esta técnica, que o tamanho dos 

lipossomas aumenta com o aumento da concentração de lidocaína (140±11,3 nm para a 

concentração de 10 mg/ml e 265±89 nm para a concentração de 20 mg/ml). Segundo Seeman 

(46) e Pleuvry (47), os anestésicos aumentam o volume da membrana o que poderá explicar os 

resultados obtidos. 

 

3.2.1.4. Conclusão 

 

Após o estudo da interacção da lidocaína com os lipossomas de DMPC, DMPC+CHOL e 

DMPC+DPPC+CHOL pode-se concluir, de acordo com os resultados de calorimetria, que a 
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lidocaína penetra na bicamada lipídica e provoca uma desordenação das cadeias de 

hidrocarboneto (49; 51; 52). Este efeito aumenta com a concentração da lidocaína. As 

consequências da desordenação da membrana são, por um lado, a eventual formação de poros e, 

por outro, a maior deformabilidade dos lipossomas. Estes dois fenómenos têm efeitos opostos na 

variação da massa adsorvida. A entrada de água pelos poros provoca um aumento de massa dos 

lipossomas imobilizados enquanto que a deformação dos lipossomas e consequente saída da 

água intersticial origina uma diminuição da massa adsorvida. Nos lipossomas sem colesterol, o 

primeiro efeito prevalece e a interacção com a lidocaína origina um aumento da massa adsorvida. 

Nos lipossomas com colesterol, que é conhecido por aumentar a rigidez da membrana (10; 14; 

23), o segundo efeito parece ser mais relevante e por isso a massa adsorvida diminui. Outro 

factor importante que deve ser tido em conta é a temperatura de trabalho (25ºC), uma vez que 

acima da temperatura de transição de fase o coeficiente de partição da lidocaína é maior do que 

abaixo da temperatura de transição de fase. Esta observação resulta do facto de o coeficiente de 

partição da lidocaína em octanol/tampão aumentar com a temperatura (38). Assim, quando se 

estudou o efeito da lidocaína nos lipossomas de DMPC, trabalhou-se acima da Tm o que aumenta 

a quantidade de lidocaína na bicamada lipídica, quando comparada com a lidocaína na bicamada 

lipídica dos lipossomas de DMPC+CHOL e DMPC+DPPC+CHOL. Este factor poderá ajudar a 

compreender a diferente variação de massa adsorvida para os lipossomas de DMPC, por um 

lado, e para os lipossomas de DMPC+CHOL e DMPC+DPPC+CHOL, por outro. A interacção 

da lidocaína com os lipossomas de DMPC+CHOL e de DMPC+DPPC+CHOL é semelhante. 

 

3.2.2. Tetracaína 

 

Estudou-se uma concentração de tetracaína tendo em conta as especialidades farmacêuticas 

existentes em Portugal e as concentrações clínicas habitualmente utilizadas (7,5 mg/ml). O 

estudo do seu efeito foi realizado em modelos membranares contendo apenas DMPC 

(100%mol), DMPC+CHOL (70:30%mol), e DMPC+DPPC+CHOL (35:35:30%mol), a uma 

temperatura de 25ºC. 
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3.2.2.1. QCM-D 

 

Lipossomas de DMPC 

 

A figura 29a mostra que após a adição da tetracaína a 7,5 mg/ml se verificou um grande 

aumento de ∆f/n em todas as harmónicas. Concomitantemente, verificou-se uma diminuição do 

∆D em todas as harmónicas, sendo essa diminuição maior nas harmónicas maiores (figura 29b). 

O aumento de ∆f/n para valores de -36 Hz (3ª harmónica) parece indicar a ruptura dos 

lipossomas com a consequente perda do seu conteúdo. Este facto pode ser explicado pelas 

propriedades surfactantes da tetracaína (50). A hipótese da ruptura dos lipossomas parece 

confirmada pela diminuição de ∆D (maiores harmónicas) que corresponde ao aumento da rigidez 

do filme junto à superfície do cristal. De facto, a ruptura dos lipossomas deve originar a presença 

de fragmentos da bicamada adsorvidos à superfície. 

 

a) b)  
Figura 29 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC e tetracaína a 7,5mg/ml. 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

A figura 30a mostra que após a adição da tetracaína a 7,5 mg/ml se verificou um aumento 

acentuado de ∆f/n em todas as harmónicas. Concomitantemente, verificou-se um aumento do ∆D 

para a 3ª, 5ª e 7ª harmónicas, e uma diminuição para a 9ª, 11ª e 13ª harmónicas, de acordo com a 

figura 30b. No entanto, o aumento de frequência (3º harmónica) para -280 Hz e o valor médio 

elevado de ∆D parece demonstrar que a maioria dos lipossomas adsorvidos continua intacta, 

embora com uma membrana mais desordenada e permeável que permitiu a saída de solução 

contida no interior dos lipossomas. Além disso, pode também haver perda da solução intersticial 
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uma vez que os lipossomas se tornam mais deformáveis. Isto está de acordo com o facto de o 

filme ficar mais rígido à superfície do cristal e diminuir de rigidez à medida que a distância à 

superfície aumenta. 

 

a) b)  
Figura 30 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+CHOL e tetracaína a 7,5mg/ml. 

 

Lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL 

 

A figura 31a mostra que a adição de tetracaína com a concentração de 7,5 mg/ml conduz a 

um aumento do ∆f/n em todas as harmónicas, enquanto que na figura 31b se observa um 

aumento do ∆D para a 3ª, 5ª, 7ª e 9ª harmónicas, e uma diminuição para a 11ª e 13ª harmónicas. 

Esta variação é semelhante ao comportamento observado para os lipossomas de DMPC+CHOL e 

poderá ser explicada da mesma maneira. A principal diferença diz respeito aos valores obtidos 

para os harmónicos mais baixos após a lavagem com solução tampão de HEPES. Ao contrário 

do comportamento habitual em que a lavagem tem uma influência muito pequena, neste caso há 

uma diminuição apreciável de ∆f/n e um aumento de ∆D, em especial para as menores 

harmónicas. Eventualmente, este comportamento poderá resultar de alterações que ocorram à 

superfície dos lipossomas como, por exemplo, a formação de estruturas em forma de dedos (53). 
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a) b)  
Figura 31 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL e tetracaína a 7,5mg/ml. 

 

3.2.2.2. DSC 

 

Na figura 32 evidencia-se a influência de diferentes concentrações de tetracaína nos 

termogramas de lipossomas unilamelares de DMPC (figura 32a) e de lipossomas unilamelares de 

DMPC+CHOL (figura 32b). Os termogramas representados na figura 32 não têm linha de base, 

por ser difícil o ajuste de uma linha de base comum a todos. Tal como foi referido anteriormente, 

o sistema com CHOL apresenta um fenómeno muito menos intenso do que o sistema sem CHOL 

(cerca de 30 vezes menos intenso). Este resultado poderá ser explicado como anteriormente no 

ponto 3.2.1.2. 

 

a) b)  
Figura 32 – Influência da concentração de tetracaína nos termogramas de lipossomas de DMPC (a) e lipossomas de 
DMPC+CHOL (b). 

 

De seguida analisa-se com mais detalhe a Tm, um dos parâmetros que podem ser retirados 

dos termogramas apresentados. Tal como foi referido para a lidocaína, não se analisam os outros 

parâmetros pelas mesmas razões. 
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Lipossomas de DMPC 

 

Relativamente à influência do anestésico na transição de fase de lipossomas unilamelares de 

DMPC, verificou-se que a adição de tetracaína a 7,5 mg/ml deslocava a temperatura (Tm) à qual 

ocorre a transição de fase de gel para líquido cristalino para valores abaixo de 10ºC, que é o 

limite das condições de trabalho. Decidiu-se então repetir a experiência com a concentração de 

3,75 mg/ml. Observou-se um abaixamento de Tm, de 23,8ºC para 12,3ºC, o que indica uma 

estrutura mais desordenada com menores interacções moleculares. Hata et al. (49) e Takeda et al. 

(50) já tinham verificado o mesmo fenómeno para sistemas lipídicos diferentes. 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

Relativamente à influência do anestésico na transição de fase de lipossomas unilamelares de 

DMPC+CHOL, verificou-se que a adição de tetracaína a 7,5 mg/ml provoca uma diminuição da 

temperatura (Tm) à qual ocorre a transição de fase de líquido gel para líquido cristalino, de 

26,9ºC para 18,1ºC. O valor de Tm para os lipossomas de DMPC+CHOL está de acordo com os 

valores referidos por diversos autores, descritos na tabela 1 (23; 25; 27). A diminuição da Tm não 

é tão acentuada como a que se verifica nos lipossomas de DMPC, o que pode ser explicado pelo 

aumento da rigidez da membrana, associada à presença de colesterol. 

 

3.2.2.3. DLS 

 

Neste caso, verificou-se que o tamanho dos lipossomas de DMPC+CHOL aumentou de 102 

nm até 124 nm, quando em contacto com a solução de tetracaína a 7,5 mg/ml. 

 

3.2.2.4. Conclusão 

 

A interpretação dos resultados obtidos para a interacção da tetracaína com os três tipos de 

lipossomas estudados pode fazer-se tendo em conta as observações de outros autores. Zhang et 

al. (22) mostraram que a forma protonada da tetracaína interage com as cabeças polares dos 

fosfolípidos, na interface com a solução, sendo esta interacção acompanhada por uma 

desordenação da região interna das cadeias acilo. Takeda et al. (50) verificaram a existência de 

um estado em que ocorre a interdigitação das cadeias acilo, até uma concentração crítica de 

tetracaína aproximadamente igual a 6 mM (1,8 mg/ml). A interdigitação corresponde a uma fase 
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(LβI) de menor energia na qual as cadeias acilo dos fosfolípidos se interdigitam, e sem a qual 

poderiam ocorrer buracos na bicamada na região apolar (estado de maior energia). Este 

fenómeno acontece quando uma pequena molécula anfipática, como a tetracaína na sua forma 

protonada, se localiza entre os fosfolípidos da bicamada, com o seu grupo polar junto da 

interface fosfolípido/água e com o seu grupo apolar (mais curto que as cadeias hidrocarbonadas 

dos lípidos) entre as cadeias acilo dos fosfolípidos. Por outro lado, a introdução do colesterol 

reduz a fluidez da membrana e diminui a capacidade da incorporação da tetracaína bem como a 

sua capacidade de promover a formação de um estado interdigitado (22; 50). De acordo com os 

mesmos autores, para concentrações muito elevadas (cerca de 10 mg/ml), a tetracaína rompe a 

membrana devido às suas propriedades surfactantes. Os resultados de calorimetria obtidos, 

confirmam que uma concentração de 7,5 mg/ml provoca uma enorme alteração da membrana de 

DMPC que não pôde ser quantificada. Contudo, na presença de colesterol, verificou-se que a 

membrana mantinha a sua integridade embora houvesse uma diminuição apreciável na 

temperatura de transição de gel para líquido cristalino. A interacção da tetracaína a 7,5 mg/ml 

com os lipossomas suportados confirma a diferença de comportamento entre os lipossomas sem 

colesterol e com colesterol. A interacção da tetracaína com lipossomas de DMPC provoca a sua 

ruptura e remoção parcial da superfície. Pelo contrário, os lipossomas com colesterol parecem 

resistir intactos à interacção com a tetracaína embora a membrana se torne mais desordenada e 

permeável dando origem a perdas de solução do seu interior e dos interstícios. 

 

3.2.3. Ropivacaína 

 

Estudou-se uma concentração de ropivacaína tendo em conta as especialidades farmacêuticas 

existentes em Portugal e as concentrações clínicas habitualmente utilizadas (7,5 mg/ml). O 

estudo do seu efeito foi realizado em modelos membranares contendo DMPC+CHOL 

(70:30%mol), e DMPC+DPPC+CHOL (35:35:30%mol), a uma temperatura de 25ºC. Como 

referido no capítulo dos materiais e técnicas experimentais, a interacção entre a ropivacaína e os 

lipossomas foi estudada a pH 5 uma vez que com o pH de 7,4 ocorria precipitação. 
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3.2.3.1. QCM-D 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

Após a adição da ropivacaína a 7,5 mg/ml verificou-se um aumento do ∆f/n em todas as 

harmónicas (figura 33a), sendo este comportamento muito semelhante ao da lidocaína, e 

podendo ser explicado da mesma maneira. No entanto, verificou-se uma diminuição do ∆D para 

todas as harmónicas (figura 33b), o que corresponde a um aumento da rigidez da camada de 

lipossomas. Para um pH de 5, a forma protonada da ropivacaína é predominante. Strichartz et al. 

(38) e Avdeef et al. (95) verificaram que o coeficiente de partição entre octanol e uma solução 

tampão é muito menor para a forma protonada do que para a forma neutra da ropivacaína. 

Assim, a menor quantidade de anestésico que interage com os lipossomas poderá provocar o 

aumento da fluidez relatado por Tsuchiya et al. (3) mas o efeito de perda de água e consequente 

aumento da rigidez sobrepõe-se, verificando-se por isso uma diminuição do ∆D. 

 

a) b)  
Figura 33 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+CHOL e ropivacaína a 7,5mg/ml. 

 

Lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL 

 

Após a adição da ropivacaína a 7,5 mg/ml verificou-se uma ligeira diminuição do ∆f/n na 3ª 

harmónica, e um ligeiro aumento nas restantes harmónicas (5ª, 7ª, 9ª, 11ª e 13ª) (figura 34a). 

Concomitantemente, verificou-se um aumento do ∆D para todas as harmónicas (figura 34b). Este 

comportamento é muito semelhante ao da lidocaína a 10 mg/ml no mesmo sistema (lipossomas 

de DMPC+DPPC+CHOL), podendo ser explicado da mesma maneira. 
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a) b)  
Figura 34 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL e ropivacaína a 7,5mg/ml. 

 

3.2.3.2. Conclusão 

 

A interacção da ropivacaína com os lipossomas de DMPC+CHOL e com os lipossomas de 

DMPC+DPPC+CHOL é semelhante, mas menos intensa para este último modelo membranar. 

Devido a problemas experimentais e à falta de tempo não se realizou o estudo da interacção com 

os lipossomas de DMPC, nem se fizeram estudos calorimétricos das interacções em solução. A 

semelhança encontrada entre os resultados da ropivacaína e da lidocaína são, de certa maneira, 

expectáveis, dada a semelhança entre as duas moléculas (ver figura 8). 

A análise dos resultados da ropivacaína, com base em estudos de outros autores, não pôde 

ser mais aprofundada devido à escassez de referências bibliográficas, uma vez que este fármaco 

é recente e ainda se encontra ao abrigo de patentes. 

 

3.2.4. Levobupivacaína 

 

Estudou-se uma concentração de levobupivacaína tendo em conta as especialidades 

farmacêuticas existentes em Portugal e as concentrações clínicas habitualmente utilizadas (5 

mg/ml). O estudo do seu efeito foi realizado em modelos membranares contendo DMPC+CHOL 

(70:30%mol), e DMPC+DPPC+CHOL (35:35:30%mol), a uma temperatura de 25ºC. Como 

anteriormente mencionado no capítulo dos materiais e técnicas experimentais, a interacção entre 

a levobupivacaína e os lipossomas foi estudada a pH 4,5. 
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3.2.4.1. QCM-D 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

Após a adição da levobupivacaína a 5 mg/ml verificou-se um aumento do ∆f/n em todas as 

harmónicas (figura 35a). Verificou-se, também, um aumento do ∆D para a 3ª harmónica, e uma 

diminuição do ∆D para as restantes harmónicas (figura 35b). Este comportamento da 

levobupivacaína em lipossomas de DMPC+CHOL é muito semelhante ao da ropivacaína, 

podendo estar relacionado com o pH a que foi desenvolvido o trabalho (pH = 4,5). 

 

a) b)  
Figura 35 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+CHOL e levobupivacaína a 5mg/ml. 

 

Lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL 

 

Após a adição da levobupivacaína a 5 mg/ml verificou-se um aumento do ∆f/n da 3ª à 7ª 

harmónica, e uma diminuição nas restantes harmónicas (9ª, 11ª e 13ª) (figura 36a). 

Concomitantemente, verificou-se um aumento do ∆D na 3ª e 5ª harmónica e uma diminuição nas 

restantes harmónicas (7ª, 9ª, 11ª e 13ª) (figura 36b). Este comportamento da levobupivacaína em 

lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL é muito semelhante ao da ropivacaína e lidocaína a 10 

mg/ml, podendo ser explicado da mesma maneira. 
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a) b)  
Figura 36 – Variação dos valores de Δf/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL e levobupivacaína a 5mg/ml. 

 

3.2.4.2. Conclusão 

 

Tal como se observou para a ropivacaína, a interacção da levobupivacaína com os 

lipossomas de DMPC+CHOL e com os lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL é semelhante, mas 

menos intensa para este último modelo membranar. A semelhança de comportamento e das 

propriedades entre a levobupivacaína e a ropivacaína é compreensível atendendo à grande 

semelhança entre as moléculas (ver figura 8). Por limitações temporais não se fez o estudo 

calorimétrico da interacção destes anestésicos com os lipossomas em suspensão. 

Tal como no caso da ropivacaína, há pouca informação relativa à levobupivacaína na 

literatura, uma vez que o fármaco se encontra ao abrigo de patentes. 

 

A conclusão do estudo dos três anestésicos com grupo amida (lidocaína, ropivacaína e 

levobupivacaína) é que a técnica da QCM-D não permite distinguir diferenças significativas 

entre eles. No entanto, de acordo com Tomin et al. (96) e outros autores (3; 36; 97), a potência da 

levobupivacaína e da ropivacaína é semelhante mas superior à da lidocaína. 

 

3.2.5. Propofol 

 

O efeito do propofol sobre a membrana lipídica dos lipossomas foi estudado em função da 

concentração. Escolheram-se concentrações entre os valores de 5 μM e 500 μM tendo em conta 

que a concentração de propofol na formulação administrada é de 56 mM mas no plasma pode 

atingir valores de 50 μM. Ao nível das células do cérebro humano, a concentração é 

desconhecida (48). 
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3.2.5.1. QCM-D 

 

Lipossomas de DMPC 

 

A interacção entre o propofol e os lipossomas de DMPC não foi estudada por QCM-D 

devido a problemas pontuais com os cristais de quartzo. 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

Após a adição de propofol, quer na concentração de 5x10-4 M quer na concentração de  

5x10-6 M, verificou-se um aumento do ∆f/n em todas as harmónicas (figuras 37a e 38a). 

Concomitantemente, verificou-se uma diminuição do ∆D em todas as harmónicas (figuras 37b e 

38b). De realçar que o propofol na concentração de 5x10-4 M provocou um efeito muito maior do 

que o propofol na concentração de 5x10-6 M, sendo o primeiro muito semelhante ao da 

levobupivacaína (1,7x10-2 M). A diminuição de massa e aumento da rigidez da camada de 

lipossomas podem ser explicados pela saída da água intersticial resultante da deformação dos 

lipossomas, ou seja, o aumento de fluidez da membrana lipídica causado pelo propofol pode 

traduzir-se por uma diminuição da viscosidade da camada adsorvida. 

 

a) b)  
Figura 37 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+CHOL e Propofol a 5x10-6M. 
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a) b)  
Figura 38 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+CHOL e Propofol a 5x10-4M. 

 

Lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL 

 

Os resultados obtidos com os lipossomas constituídos pela mistura ternária e binária são 

muito semelhantes e podem ser explicados da mesma maneira. 

Após a adição de propofol, quer na concentração de 5x10-4 M quer na concentração de  

5x10-6 M, verificou-se um aumento do ∆f/n em todas as harmónicas (figuras 39a e 40a) e uma 

diminuição do ∆D em todas as harmónicas (figuras 39b e 40b), sendo o efeito mais significativo 

para a maior concentração de propofol. 

 

a) b)  
Figura 39 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL e Propofol a 5x10-6M. 
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a) b)  
Figura 40 – Variação dos valores de ∆f/n (a) e ΔD (b) para as diferentes fases do ensaio e para as harmónicas 3, 5, 7, 9, 
11 e 13, com lipossomas de DMPC+DPPC+CHOL e Propofol a 5x10-4M. 

 

3.2.5.2. DSC 

 

Na figura 41 evidencia-se a influência de diferentes concentrações de propofol nos 

termogramas de lipossomas unilamelares de DMPC (figura 41a) e de lipossomas unilamelares de 

DMPC+CHOL (figura 41b). Os termogramas representados na figura 41a foram ajustados com 

uma linha de base de função linear, enquanto que os termogramas da figura 41b foram ajustados 

com uma linha de base de função cúbica. Tal como foi referido anteriormente, o sistema com 

CHOL apresenta um fenómeno muito menos intenso do que o sistema sem CHOL. Este 

resultado poderá ser explicado como anteriormente no ponto 3.2.1.2. 

 

a) b)  
Figura 41 – Influência da concentração de propofol nos termogramas de lipossomas de DMPC (a) e lipossomas de 
DMPC+CHOL (b). 

 

De seguida analisa-se com mais detalhe a Tm, um dos parâmetros que podem ser retirados 

dos termogramas apresentados. Tal como referido anteriormente para a lidocaína e tetracaína, 

não se analisam os outros parâmetros pelas mesmas razões. 
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Lipossomas de DMPC 

 

Relativamente à influência do anestésico na transição de fase de lipossomas unilamelares de 

DMPC, verificou-se que a adição de propofol provoca uma diminuição da temperatura (Tm) à 

qual ocorre a transição de fase de gel para líquido cristalino e que quanto maior a concentração 

de propofol maior a diminuição da temperatura de transição (figura 42). Este comportamento do 

propofol está de acordo com resultados obtidos por outros autores que estudaram sistemas 

semelhantes. Por exemplo, Momo et al. (56) verificou uma diminuição da Tm, de lipossomas 

multilamelares de DMPC, com concentrações crescentes de propofol (2 mM a 20 mM). Tsuchiya 

(48) encontrou o mesmo efeito para concentrações de propofol entre 50 e 200 μM e lipossomas 

de DPPC. O valor da Tm de 23,6ºC, para os lipossomas de DMPC com DMSO a 0,5%, está 

muito próximo dos valores referidos por diversos autores para lipossomas de DMPC, descritos 

na tabela 1 (23; 25; 27), podendo-se considerar que o DMSO não interfere na interacção do 

propofol com os lipossomas de DMPC. 

 

 
Figura 42 – Variação da Tm de lipossomas de DMPC com a concentração de propofol. 

 

Lipossomas de DMPC+CHOL 

 

Relativamente à influência do anestésico na transição de fase de lipossomas unilamelares de 

DMPC+CHOL, verificou-se que a adição de propofol provoca uma diminuição da temperatura 

(Tm) à qual ocorre a transição de fase de gel para líquido cristalino (figura 43). Esta diminuição é 

mais acentuada do que a observada nos lipossomas sem colesterol, para baixas concentrações de 
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propofol. Estes resultados estão de acordo com os estudos de Tsuchiya (48) que verificou que o 

efeito fluidificante do propofol sobre a membrana lipídica de POPC era especialmente relevante 

na presença de colesterol [POPC+CHOL (80:20 %mol)]. O valor da Tm de 28,7ºC, para os 

lipossomas de DMPC+CHOL com DMSO a 0,5%, está muito próximo dos valores referidos por 

diversos autores para lipossomas de DMPC+CHOL, descritos na tabela 1 (23; 25; 27), podendo-

se considerar que o DMSO não interfere com os resultados. 

 

 
Figura 43 – Variação da Tm de lipossomas de DMPC+CHOL com a concentração de propofol. 

 

3.2.5.3. DLS 

 

Os resultados de DLS mostraram que o tamanho dos lipossomas unilamelares de 

DMPC+CHOL aumenta com o aumento da concentração de propofol (102 nm na ausência de 

propofol, 130±16 nm para a concentração de 5×10-6 M, 128±17 nm para a concentração de 5×10-

5 M e 138±13,5 nm para a concentração de 5×10-4 M), o que está de acordo com o efeito 

conhecido do aumento do volume da membrana por acção dos anestésicos (46; 47). 

 

3.2.5.4. Conclusão 

 

Os estudos existentes na literatura sobre o efeito do propofol nas membranas lipídicas não 

são totalmente concordantes. Balasubramanian et al. (21) verificaram que o propofol promove a 

formação de domínios fluidos em modelos membranares de DPPC ou misturas de lípidos com 

diferentes comprimentos da cadeia acilo (DMPC+DPPC – 1:1), alterando a dinâmica da 
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membrana. Por outro lado, Bahri et al. (54; 55) estudaram as alterações da microviscosidade de 

modelos membranares de DMPC, provocadas pelo propofol, verificando que este anestésico 

diminui a sua microviscosidade, só para a temperatura de 10ºC. A 25ºC não foi detectado 

qualquer efeito para concentrações de propofol até 10 mM. Os resultados obtidos com a QCM-D 

a 25ºC indicam que a diminuição do ∆D poderá estar relacionada com a baixa concentração de 

propofol utilizada no estudo, bem como com o aumento de rigidez da camada de lipossomas, 

provocado pela perda de água intersticial evidenciada pelo aumento do ∆f/n, e não com o 

aumento efectivo da rigidez da bicamada. Relativamente aos resultados obtidos por DSC, estes 

parecem confirmar os resultados obtidos por Tsuchiya (48) e Momo et al. (56) que verificaram 

que o propofol provoca uma diminuição da Tm, indiciando o efeito fluidizante do propofol. 

 

3.2.6. Comparação dos vários anestésicos 

 

Os resultados dos estudos realizados, relativos aos anestésicos locais, podem resumir-se 

através da comparação seguinte, da intensidade das interacções com os três tipos de lipossomas. 

Para o modelo de DMPC, lidocaína < tetracaína; para o de DMPC+CHOL, lidocaína < 

ropivacaína < levobupivacaína < tetracaína; e para o de DMPC+DPPC+CHOL, levobupivacaína 

< ropivacaína < lidocaína < tetracaína. Esta escala de interacções pode ser relacionada com o 

coeficiente de partição em n-Octanol/Água, referido anteriormente na tabela 2, que permite 

estimar a potência dos anestésicos. Quanto maior o coeficiente de partição, maior a potência do 

agente anestésico. Uma vez que os estudos da levobupivacaína e da ropivacaína foram realizados 

a um pH mais ácido, poder-se-á concluir que a potência destes dois anestésicos locais poderá ser 

maior em condições fisiológicas não patológicas (pH = 7,4), tendo em conta que a um pH mais 

elevado a concentração da forma ionizada será menor, aumentando por isso a quantidade da 

forma neutra, com maior afinidade para a bicamada lipídica. Assim, quanto menor for o pH, 

menor o efeito do anestésico local (58). Relativamente ao estudo da alteração de tamanho 

provocado pelos anestésicos verificou-se que a lidocaína induz um maior aumento do que a 

tetracaína. Esta diferença poderá estar relacionada com o facto de a lidocaína provocar a 

formação de poros na membrana lipídica que podem levar à entrada de água para dentro dos 

lipossomas. De uma maneira geral, a tetracaína é a molécula que mais interactua com os 

lipossomas enquanto que a lidocaína é a que tem menor interacção, ficando a levobupivacaína e 

a ropivacaína em posições intermédias. Esta ordenação está de acordo com os respectivos 

coeficientes de partição apresentados na tabela 2. A única excepção é no caso dos lipossomas de 

DMPC+DPPC+CHOL onde a interacção com a levobupivacaína e a ropivacaína é a menor. 
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Como foi referido anteriormente, a 25ºC a mistura ternária está bastante abaixo da temperatura 

de transição de gel para líquido cristalino e portanto deve ser particularmente resistente à entrada 

das moléculas protonadas. 

Quanto ao propofol, não é possível uma comparação directa com os anestésicos locais, já 

que as concentrações estudadas foram muito inferiores. No entanto, atendendo, por exemplo, à 

semelhança dos resultados de QCM-D obtidos com o propofol (50 μM) e a levobupivacaína (20 

mM), pode concluir-se que o propofol aparenta ser muito mais potente. Por outro lado, o efeito 

do propofol sobre a temperatura de transição de gel para líquido cristalino só é suplantado pelo 

da tetracaína. Curiosamente, a comparação dos coeficientes de partição na tabela 2 mostra que só 

o valor da tetracaína é maior do que o do propofol. 
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4. Conclusões 
 

O primeiro objectivo deste trabalho foi encontrar um método simples e fiável de 

imobilização de lipossomas intactos em superfícies de ouro, para poder utilizar estas estruturas 

lipídicas adsorvidas em superfícies planas como membranas modelo em estudos futuros de 

interacções fármaco-lípido. Escolheram-se como sistemas modelo lipossomas unilamelares com 

um diâmetro de aproximadamente 100 nm de DMPC, DMPC+CHOL e DMPC+DPPC+CHOL 

nas proporções de 100% mol, 70:30% mol e 35:35:30% mol, respectivamente. Recorrendo a 

técnicas como a QCM-D, AFM em modo de tapping e LSCFM foi possível demonstrar 

inequivocamente que se adsorvem, irreversivelmente, camadas densas de lipossomas intactos nas 

superfícies de ouro oxidadas após imersão em suspensões de lipossomas com concentrações de 

0,7 mg/ml. As camadas adsorvidas permanecem estáveis durante pelo menos 12 horas, enquanto 

estão em contacto com a suspensão de lipossomas ou com o tampão HEPES utilizado na 

preparação das soluções. A espessura destas camadas, que foi estimada usando o software da 

QCM-D, é compatível com a de uma monocamada de lipossomas deformados. Foi ainda 

demonstrado que mesmo a temperaturas acima da temperatura de transição de fase da mistura 

DMPC+CHOL, é possível adsorver lipossomas intactos na superfície do ouro. 

O segundo objectivo deste trabalho foi estudar a interacção entre alguns exemplos de 

anestésicos locais e gerais e os modelos das membranas, usando a técnica de QCM-D para os 

lipossomas imobilizados e calorimetria e DLS para os lipossomas em suspensão. Verificou-se 

que todos os anestésicos estudados interagem com os modelos utilizados, provocando alterações 

como o aumento da fluidez, diminuição da temperatura de transição de fase e aumento do 

volume da bicamada lipídica. A alteração mais significativa foi obtida com a tetracaína, 

enquanto que a lidocaína demonstrou ter o menor efeito. Verificou-se que havia uma boa 

correlação entre a intensidade da interacção com a membrana lipídica e a lipofilicidade que se 

toma habitualmente como medida da potência do anestésico. 

Em resumo, o primeiro objectivo foi plenamente atingido, na medida em que se conseguiu, 

com uma técnica muito simples, obter uma membrana modelo simulada por uma monocamada 

de lipossomas suportados. Quanto ao segundo objectivo, demonstrou-se que era possível estudar 

a interacção entre anestésicos e lipossomas suportados através da técnica de QCM-D e 

correlacionar os dados com resultados relativos aos lipossomas em suspensão. Embora este 

trabalho seja preliminar e tenha ainda muitas lacunas, ele permitiu fazer uma abordagem 

integrada ao estudo da interacção de anestésicos com modelos biomembranares.  
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5. Trabalho futuro 
 

Como referido anteriormente, este trabalho é preliminar, assim propõem-se como trabalho 

futuro duas etapas. 

A primeira etapa seria confirmar alguns resultados obtidos com o calorímetro, que parecem 

inconsistentes. De facto, os parâmetros que podem ser calculados por integração dos 

termogramas necessitam de um conhecimento rigoroso da concentração total de lípido, de modo 

a que se possa fazer uma comparação dos valores por mole. Embora a concentração inicial de 

lípidos seja conhecida, pode haver perdas no processo de formação dos lipossomas, pelo que é 

essencial implementar um método para determinar a concentração lipídica da suspensão final. 

Além disso, é importante fazer todas as medidas comparativas dos vários anestésicos com 

lipossomas obtidos na mesma produção, de maneira a evitar erros resultantes de possíveis 

diferenças entre os lipossomas de produções diferentes. 

A segunda etapa envolveria um estudo mais aprofundado do efeito dos anestésicos que 

apresentaram maiores diferenças de comportamento, nomeadamente, a lidocaína, a tetracaína e o 

propofol. Esta etapa passaria por um estudo sistemático do efeito da temperatura (acima e abaixo 

da temperatura de transição de fase), do pH (para evidenciar diferenças de comportamento entre 

formas neutras e protonadas) e da concentração do anestésico. 

Além das técnicas utilizadas neste trabalho, seria interessante recorrer a estudos e 

ressonância magnética nuclear (NMR) e fluorescência que permitissem compreender melhor os 

locais de interacção dos anestésicos. 
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