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RESUMO 

 

Um dos desafios da entrega de fármacos é o desenvolvimento de abordagens inovadoras e 

multidisciplinares para a concepção de novos nanossistemas, para por exemplo a entrega, de 

proteínas ou péptidos por via oral. 

Este estudo visa a concepção e síntese de nanotransportadores para entrega de fármacos, 

com base no conceito de liposil: lipossomas revestidos por sílica ou sílica organicamente modificada. 

Foram sintetizados várias suspensões de lipossomas, com dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), 

colesterol (chol) e estearilamina (SA) na sua constituição. O revestimento das vesículas fosfolipídicas 

foi realizado pelo método sol-gel, por hidrólise e condensação de precursores inorgânicos (TEOS) 

e/ou híbridos (MTES) de sílica, formando uma coroa em torno dos lipossomas. As composições dos 

liposis, tanto dos fosfolípidos como dos precursores da coroa de sílica, foram escolhidas de forma a 

garantir a estabilidade dos lipossomas, facilitar o crescimento da sílica em torno das vesículas e 

funcionalizar a coroa. 

As amostras foram caracterizadas quanto ao seu tamanho, polidispersão, morfologia, 

grupos funcionais e estabilidade quando em dispersão coloidal, tendo-se observado uma melhoria 

significativa da estabilidade biofísica dos liposil sintetizados em relação aos lipossomas sem coroa. 

Conclui-se que os sistemas liposil são bons candidatos ao transporte de fármacos por via 

oral, proporcionando uma protecção acrescida face às condições adversas no sistema digestivo. 

Demonstrou-se também ser possível funcionalizar a cobertura de sílica dos liposis, o que aumenta a 

sua especificidade permitindo vir a bioconjugar estes sistemas tornando-os sistemas direccionados. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Lipossoma; Auto-organização; Sílica; Sol-Gel; Liposil; Transporte de 

fármacos. 



iv 

 

Abstract  

 

One of the challenges of drug delivery is the development of innovative and 

multidiscipline’s approaches to design of new nanossystems, for the delivery of proteins or peptides 

orally.  

This study covers the design and synthesis of nanocarriers for drug delivery, based on the 

concept of liposil: liposomes coated with silica or organically modified silica.  

Several liposome structures have been synthesized, with dipalmitoylphosphatidylcholine 

(DPPC), cholesterol (Chol) and stearylamine (SA). The phospholipid vesicles were coated with silica, 

by sol-gel method, base on hydrolysis and condensation of inorganic precursors (TEOS) and / or 

hybrids precursors (MTES) of silica, forming a shell around the liposomes. The compositions of 

liposils, either, phospholipids and silica shell precursors, were chosen to ensure the stability of 

liposomes, facilitate the silica growth around the vesicles and shell functionalization.  

The samples were characterized by their size, polydispersity, morphology, functional groups 

and stability when in colloidal suspension, and a significant improvement of the stability was seen, 

from liposomes without silica shell to liposil synthesized.  

It is concluded that liposil systems are good candidates as carrier for oral drug delivery 

systems, providing increased protection against the adverse conditions of digestive system. It is still 

possible to improve the liposils structures, functionalizing the coverage of silica, allowing 

bioconjugation, which increases the specificity and make them a targeted systems. 

 

 

 

 

Key-Words: Liposome; Self-assembly; Silica; Sol-Gel; Liposil; Drug Carrier. 
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1. Introdução 

 

1.1 Coloides e estabilidade coloidal  

A importância dos colóides e dos fenómenos coloidais na sociedade actual não pode ser 

subestimada, embora seja muito comummente negligenciada. As aplicações dos sistemas coloidais 

são extensas e abrangem diversas áreas, desde a indústria farmacêutica, à cosmética, à fotografia, à 

purificação de água, às indústrias das tintas, alimentares, automóvel, etc., o que faz da ciência de 

colóides um tema transversal. 

 

Tabela 1 – Processos tecnológicos e sistemas coloidais (Adaptado de Surfaces, Interfaces, and Colloids: Principles and 
Applications 

(1)
) 

Aplicações Princípios envolvidos 

Indústria farmacêutica, cosmética, tintas, 
alimentação, lubrificantes. 

Formação e estabilização de 
colóides para produtos acabados 

Produtos fotográficos, cerâmicas, papel coberturas, 
catalisadores, absorventes cromatográficos, 
membranas e filmes de látex, toners electroforéticos. 

Formação de colóides para uso 
no processo de fabrico 

Molhabilidade de pós, detergentes de recuperação 
eficaz de petróleo, purificação por adsorção, 
revestimentos electrolíticos, cristalização industrial, 
controlo do lixo químico, litografia. 

Aplicação directa dos 
fenómenos coloidais ao 
processo 

Tecnologias de revestimento, filtração. Manipulação das propriedades 
coloidais 

Purificação de água, colectores de esgotos, controlo 
de poluição, refinação de vinhos e cerveja, colectora 
de lixo radioactivo. 

Destruição dos fenómenos 
coloidais não desejados 

 

O termo coloide é introduzido por Graham (2) em 1861, para designar um determinado 

material. Mais tarde observa-se que não se tratar de um tipo de material mas sim de um 

determinado tipo de organização da matéria – fase contínua (líquida) numa fase dispersa (sólida, 

discreta e coloidal). 

Um sistema coloidal é um sistema heterogéneo, em que uma fase discreta, de dimensões 

individuais inferiores a 1 micrómetro (µm), partícula coloidal, ou coloide, se encontra dispersa numa 

matriz contínua (meio suspensor). 
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Tabela 2 – Exemplos de sistemas coloidais (Adaptado de “Principles of colloid and surface chemistry”
 (3)

). 

Fase contínua Fase dispersa Nomes descritivos 

Gás Líquido Aerosol, nevoeiro, 

Gás Sólido Fume, aerosol 

Líquido Gás Espuma 

Líquido Líquido Emulsão 

Líquido Sólido Gel, suspensão, solução coloidal 

Sólido Gás Espuma sólida 

Sólido Líquido Gel, emulsão sólida 

Sólido Sólido Liga 

 

 

Designa-se por coloide uma qualquer partícula de dimensões entre os 10-6 m (na ordem dos 

micrómetros, µm) e os 10-9 m (na ordem dos nanómetros, nm) (3). Nesta escala dimensional a área e a 

energia superficiais são muitíssimo elevadas, pelo que as propriedades destes sistemas podem diferir 

em muitas ordens de grandeza das propriedades exibidas quando em maciço (bulk), ou até 

apresentar novas e distintas propriedades. 

 

 

Figura 1 – Escalas dimensionais e áreas científicas (Adaptado de Colloids and Interfaces in life sciences
 (4)

). 

 

A área superficial específica Asp, determinada pela razão entre a área superficial e a massa da 

partícula, realça o aumento da área superficial com a diminuição do tamanho da partícula. Para 

partículas esféricas e unidimensionais: 

    
    

    
 

     
 

 
 

 
   

  
 

 

   
        [1] 

em que   é o número de esferas de raio Rs e densidade ρ (3). 
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Podemos agrupar os sistemas coloidais em três grandes classes: i) dispersões coloidais 

(termodinamicamente metaestáveis), que tendem a uma separação de fases de modo a minimizar a 

energia do sistema, por redução da parcela da energia superficial (e são, em geral, sistemas coloidais 

liofóbicos); ii) verdadeiras soluções de matéria macromolecular (termodinamicamente estáveis), que 

são produzidas instantaneamente ao adicionar os coloides ao meio suspensor (e que são sempre 

sistemas coloidais liofílicos); e, por último, iii) a auto-organização (self-assembly) de macromoléculas 

de dimensão coloidal, a qual é termodinamicamente metaestável, como é o caso da formação de 

micelas e vesículas (5). 

Os coloides podem também ser classificados com base na sua afinidade pela fase contínua. 

Assim, os colóides podem ser liofílicos, o que significa que o coloide tem afinidade para o meio 

suspensor, ou liofóbicos, se pelo contrário, o coloide não tem afinidade para o meio suspensor. 

Quando o meio suspensor é a água, usam-se os termos hidrofílico e hidrofóbico, respectivamente. 

Existem ainda macromoléculas de dimensões coloidais, que apresentam uma componente liofílica e 

outra liofóbica (3) (ou hidrofílica e hidrofóbica quando em meio suspensor aquoso, Figura 2), como é o 

caso de algumas proteínas e fosfolípidos, e que se designam por anfifílicas.  

 

 

Figura 2 – Representação esquemática de uma molécula de fosfolípido assinalando a parte hidrofóbica e hidrofílica da 
mesma. 

 

A forma e a simetria das partículas coloidais são factores determinantes das propriedades 

das suspensões coloidais. De forma a tornar os modelos teóricos mais simples, considera-se que os 

coloides têm forma esférica, ou aproximadamente esférica (alto grau de simetria), pelo que apenas é 

necessário o diâmetro para os caracterizar quanto à forma (Figura 3 A).   

Na realidade, a maioria das partículas coloidais não são esféricas. As partículas coloidais 

têm a forma de uma elipsóide de revolução, que resulta da revolução de uma elipse em torno de um 

dos seus eixos (Figura 3 B) (onde a é o raio segundo o eixo de revolução, e b é o raio segundo o plano 
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equatorial). Assim, quando a > b a partícula é designada por elipsóide prolato. Caso a < b a partícula 

é designada por elipsóide oblato. Ao fazer a razão axial de uma elipsóide (a / b), obtemos o desvio da 

partícula à esfericidade (5; 3).  

Se a >> b, então a partícula coloidal tem a forma aproximada de um cilindro (Figura 3 C), e 

caso a << b,  a forma aproxima-se de um disco (Figura 3 D). 

 

 

Figura 3 – Exemplo de morfologias de colóides 
(5)

. 

 

Quando os colóides, numa dada suspensão coloidal apresentam todos o mesmo diâmetro, 

diz-se que o sistema é monodisperso, e apenas neste caso podem ser aplicados os termos massa 

molecular e tamanho de coloide. Em geral, os sistemas coloidais não são monodispersos, mas sim 

polidispersos (Figura 4) e apresentam uma gama de tamanhos que pode ser aproximada por uma 

distribuição de Poisson, podendo ser determinados os seus valores médios dimensionais.  

 

 

Figura 4 – Distribuição dos diâmetros de partículas coloidais para uma dispersão coloidal polidispersa, em forma de 
histograma (A) e distribuição cumulativa (B)

 (5)
.  
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O valor médio de uma dada propriedade vai depender das contribuições relativas de cada 

partícula, para as propriedades do sistema. Desta forma, a fórmula que permite obter a massa 

molecular relativa (média em número), Mr, vem dada por, 

                 
       

   
        [2] 

onde ni é o número de moléculas com massa molecular relativa Mr,i. As partículas maiores têm uma 

contribuição individual mais significativa. Se a contribuição de cada partícula for proporcional à sua 

massa molecular então, 

                
       

 

       
      [3] 

Para um sistema polidisperso, a massa molecular relativa em massa média é superior à 

massa molecular relativa em número médio, e o grau de polidispersividade (GP) pode ser medido 

pela razão: 

   
               

                
        [4] 

 

Metodologias da formação coloidal  

Tendo definido o termo coloide, interessa agora saber como se preparam partículas 

coloidais. Uma vez que os coloides se situam numa gama dimensional intermédia entre as moléculas 

e os sistemas macroscópicos, existem duas formas de abordar o problema: i) quebra dos sistemas 

macroscópicos até alcançar o tamanho coloidal (metodologia top-down) ou partindo de unidades 

moleculares e construir até à dimensão desejada (metodologia botton-up), (Figura 5).   

 

 

Figura 5 – Preparação de um sistema coloidal por quebra de um sistema microscópico (metodologia top-down) e por 
condensação respectivamente (metodologia botton-up)

 (1)
. 
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Algumas estruturas auto-organizadas são constituídas por moléculas anfifílicas, ou colóides 

de associação. Num dado solvente e para determinadas concentrações, as moléculas anfifílicas auto-

organizam-se espontaneamente para darem origem a estruturas na escala coloidal. 

 

 

Figura 6 – Estruturas anfifílicas auto-organizadas: (A) micela esférica; (B) bicamadas planares; (C) micela cilíndrica; (D) 
micela invertida; (E) estrutura cúbica; (F) vesícula (Adaptado de ‘’The colloidal domain’’

 (6)
). 
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Em meio aquoso, as moléculas anfifílicas auto-organizam-se de forma a minimizar o 

contacto entre as regiões apolares e a água; quando em solventes apolares, a auto-organização das 

moléculas anfifílicas visa minimizar o contacto entre regiões polares e o solvente apolar. A auto-

organização pode resultar em diversas estruturas, tal como se pode observar na Figura 6. As 

estruturas mais comuns são: i) as micelas, que apenas são constituídas por uma camada de 

moléculas anfifílicas; ii) as estruturas em bicamada, como é o exemplo das vesículas, que apresentam 

uma forma esférica fechada (podendo, ou não, ser constituídos por várias camadas).  

 

 

Figura 7 – Diagrama de fase típico para uma suspensão de moléculas anfifílicas
 (4)

. 

 

A Figura 7 apresenta um diagrama de fases de um composto anfifílico em suspensão 

aquosa. A concentração micelar crítica, cmc, é o limiar de concentração a partir do qual ocorre a 

auto-organização das moléculas anfifílicas em micelas. A uma temperatura inferior à temperatura de 

Krafft, que por definição é a temperatura mínima à qual as moléculas anfifílicas formam micelas, 

aquelas cristalizam, formando cristais hidratados. Acima da temperatura de Krafft, a solubilidade 

aumenta rapidamente e com uma concentração superior à cmc, ocorre a auto-organização dos 

fosfolípidos em micelas. A temperatura à qual a curva de solubilidade e de concentração micelar 

crítica convergem é chamada de ponto de Krafft. O ponto de Krafft é característico para cada 

composto anfifílico. É de referir que a solubilidade e a cmc de moléculas anfifílicas iónicas 

(surfactantes iónicos) são fortemente influenciadas pela força iónica do meio suspensor e pelo pH. 
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Figura 8 – Efeito da turbidez, condutividade e tensão superficial, na formação de micelas
 (1)

. 

 

As propriedades físicas das suspensões com surfactantes dependem fortemente da 

concentração das moléculas anfifílicas (como se pode ver na Figura 8). Para suspensões bastante 

diluídas observam-se as propriedades características de soluções (e no caso de surfactantes iónicos 

observam-se propriedades semelhantes às dos electrólitos). Há medida que a concentração de 

surfactante aumenta, e até que se atinja a cmc, observam-se variações significativas em 

propriedades como a turbidez, a condutividade, e a tensão superficial. É de notar ainda, que após ser 

atingida a cmc, estas propriedades variam de maneira diferente (repare-se que a tensão superficial 

mantém-se constante). A variação da tensão superficial é um marcador de como a micelização é um 

mecanismo alternativo à adsorção (através do qual, se diminui a energia interfacial). 

A formação de micelas é uma reacção de agregação que pode ser descrita da seguinte 

forma: 

     ,         [5] 

em que S representa a espécie anfifílica e Sn a espécie micelar com um grau de agregação n. Desta 

forma, a energia livre padrão na formação de micelas, por mole de micelas, é dada por: 

   
                           ,      [6] 

e perto da concentração micelar crítica (cmc), onde se verifica que S ≈ Sn  

   
                   [7] 

 

Em suspensão aquosa, os fosfolípidos, em determinada gama de concentração, organizam-

se em micelas, nas quais as cabeças hidrofílicas se encontram na zona exterior e as caudas 

hidrofóbicas se encontram na zona interior, para que a quantidade de água no interior da micela seja 
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minimizada. A estrutura micelar apresenta uma forma esférica que é a morfologia 

termodinamicamente mais favorável, deste tipo de auto-organização macromolecular. No entanto, é 

quase inevitável que haja contacto entre algumas moléculas de água e a parte hidrofóbica das 

moléculas anfifílicas, sendo a extensão deste contacto função da área superficial da cabeça 

hidrofílica e do comprimento da cadeia hidrofóbica. Assim, a proporção relativa entre o volume do 

núcleo micelar e a área superficial, é determinante no controlo termodinâmico e na arquitectura do 

processo de associação. 

O processo geométrico da auto-organização de moléculas anfifílicas relaciona a energia 

livre de associação com três parâmetros geométricos: 1) a área interfacial mínima, ocupada pelo 

grupo hidrofílico, a0; 2) o volume da cauda hidrofóbica, v, e 3) o comprimento máximo da cadeia 

hidrofóbica num ambiente fluido, lc. Calculando estes três parâmetros é possível prever a forma e o 

tamanho do agregado na conformação de energia livre mínima. Quantitativamente, define-se um 

parâmetro de empacotamento critico, Pc, usado para estimar a forma dos agregados de surfactante,  

   
    

 
.          [8] 

A Tabela 3 apresenta várias morfologias adoptadas pelo agregado anfifílico dependendo da 

forma efectiva da molécula anfifílica e do parâmetro de empacotamento. 

Tabela 3 – Geometrias de estruturas anfifílicas auto-organizadas
 (4)

. 
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ESTRUTURAS VESICULARES 

As estruturas vesiculares, compostas por duas camadas de moléculas anfifílicas auto-

organizadas quando em contacto com o meio suspensor, assumem um papel determinante nas 

ciências da vida – as membranas celulares, constituídas por fosfolípidos, colesterol e proteínas, são 

disso um exemplo. Nas vesículas em contacto com meio suspensor aquoso, as cadeias hidrofóbicas 

orientam-se para o interior da bicamada (evitando assim o contacto com as moléculas de água) e as 

cabeças hidrofílicas para o exterior (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Moléculas anfifílicas auto-organizadas em bicamada, com geometria esférica fechada
 (4)

. 

 

As vesículas fosfolipídicas podem funcionar como transportador de moléculas, tanto 

hidrofílicas (transportando-as no interior das vesículas), como hidrofóbicas (transportando-as no 

interior da bicamada, em contacto com as cadeias hidrofóbicas). Os lipossomas, quando revestidos 

por uma coroa de sílica (inorgânica ou híbrida) tomam a designação de liposil. Neste trabalho 

sintetizaram-se e caracterizaram-se várias nano-estruturas de liposil.  

 

ESTABILIDADE COLOIDAL 

A termodinâmica diz-nos que um sistema evolui espontaneamente de um estado para 

outro, de menor energia livre. Do ponto de vista cinético, o sistema pode percorrer esse caminho de 

uma forma lenta, rápida ou pode ainda estacionar numa conformação intermédia metaestável. 

Uma situação metaestável é aquela em que um sistema se encontra numa situação em que 

não apresenta a energia livre mínima mas está impedido de o fazer por questões cinéticas. 

Muitos sistemas coloidais são metaestáveis e revertem rapidamente para um estado de 

separação total de fases (mínimo absoluto de energia do sistema). Contudo, os sistemas coloidais 
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podem persistir no tempo, e assim, terem utilidade em diversas funções (tal como integrarem numa 

grande parte dos sistemas biológicos). 

 

 

Figura 10 – Mecanismos pelos quais uma suspensão coloidal (metaestável) à separação de fases. 

 

 

 

MECANISMOS DE ESTABILIZAÇÃO 

1.2 Teoria de Deryagin–Landau–Verwey–Overbeek (DLVO) 

A teoria Deryagin–Landau–Verwey–Overbeek (DLVO) apresenta uma descrição quantitativa 

da estabilidade de uma suspensão coloidal (liofóbica), determinada pelas interacções de longo e 

curto alcance entre os colóides. Neste contexto, o termo estabilidade coloidal é usado para 

descrever a capacidade que uma determinada suspensão para resistir à agregação 

(floculação/coagulação).  

As partículas coloidais estão sujeitas a diversos tipos de interacções: i) interacções 

atractivas de van der Waals, e interacções repulsivas de Coulomb. Assim a estabilidade do sistema 

vai depender da contribuição de cada um destes tipos de forças para a energia total, tal como o 

descrito pela equação 9.  

                                              (9) 

As interacções de van der Waals resultam do somatório das forças atractivas entre colóides 

(forças intermoléculares), que incluem: foças de Keesom, forças de Debye e forças de London. No 

entanto, é usual utilizar esta designação para referir apenas as forças atractivas de London. As forças 
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de London (ou forças dispersivas) são forças intermoléculares fracas (de 2ª ordem). Estas aumentam 

com a massa molar, o que se traduz num aumento do ponto de ebulição. 

A dupla camada eléctrica (DCE) é uma zona de grande densidade iónica formada em torno 

de cada coloide quando este emerge num líquido, e encontra-se esquematizada na Figura 11 A. A 

dupla camada eléctrica é formada por duas zonas de densidades iónicas distintas, em torno do 

coloide; a primeira, ou a camada de Nernst, está carregada positivamente (quando a superficie do 

colóide tem carga negativa) ou negativamente (quando a superfície do colóide tem carga positiva), 

compreende iões adsorvidos à superfície do colóide; a segunda, camada difusa, é formada por iões 

em menor concentração e moléculas do meio suspensor; e o plano de deslizamento, é o plano que 

separa a dupla camada eléctrica do meio suspensor. O potencial neste plano é designado por 

potencial zeta (ξ) e é de grande importância para a não agregação das moléculas. Todos os iões e 

moléculas contidas na região da dupla camada eléctrica acompanham o movimento Browniano do 

colóide.  

 
Figura 11 – Teoria DLVO. Representação esquemática da dupla camada eléctrica e gráfico do potencial eléctrico ao longo 

da distancia entre dois colóides, quando em suspensão (A). Variação da energia potencial ao longo da distância entre 
dois coloides (B)

 (6)
. 
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A expressão quantitativa para a interacção total entre dois colóides separados por uma 

distância d entre as suas superfícies é dada por: 

                   
          

 

   
       [10] 

Sendo que KB é a constante de Boltzmann, T a temperatura, n a concentração longe da 

superfície, κ o parâmetro de Debye-Hückle e o seu inverso corresponde a uma espessura a respeito 

da qual se consideram as distâncias na dupla camada eléctrica, ϒ a variação do potencial na dupla 

camada eléctrica e A a constante de Hamaker que se relaciona com as forças de van der Waals. 

 

 

Figura 12 – Variação da energia livre em função da separação entre colóides, de acordo com a teoria DVLO 

 

A teoria DLVO diz que quanto maior o potencial no plano de deslizamento (potencial zeta), 

maior as repulsões entre partículas coloidais; quanto menor a concentração de electrólitos 

indiferentes, maior a distância entre a superfície e partícula repelida e quanto maior a constante de 

Hamaker, maior a atracção entre os corpos macroscópicos. Da interpretação desta teoria é possível 

descrever os conceitos de coagulação crítica (CCC) e taxa de estabilidade (W) que são muito úteis no 

estudo da estabilidade das suspensões coloidais. 

Sabe-se que, a adição de um electrólito pode iniciar a coagulação de um colóide liofóbico. A 

teoria DLVO atribui a este facto uma explicação quantitativa. Sabe-se que, para um sal em particular, 

é necessária uma concentração relativamente bem definida para que seja induzida a coagulação. 

Esta concentração é denominada por concentração crítica de coagulação. Esta concentração 

depende do tempo decorrido entre a preparação da suspensão e a sua avaliação, da 
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polidispersividade da amostra, do potencial zeta dos colóides, da constante de Hamaker e dos iões 

de valência.  

A taxa de estabilidade mede a estabilidade de uma suspensão coloidal face à coagulação.  

 

  
                                                         

                                                                        
    (11) 

 

Um valor elevado de W indica que a dispersão agrega lentamente, sendo desta forma mais 

estável do ponto de vista cinético, uma vez que apresenta uma maior taxa de colisões controladas 

por forças de interacção e uma menor taxa de colisões entre partículas que permanecem em 

contacto após a colisão. 

 

A estabilidade de dispersões coloidais de vesículas de DPPC em meio suspensor aquoso (a 

25 °C), para várias soluções de NaCl, foi estudada por Y. Park et al (7). Foi medido o potencial zeta e 

calculada a constante de Hamaker, de forma a comparar os resultados experimentais com a teoria 

DLVO. Neste mesmo estudo foi formulada uma nova versão, adimensional, da teoria DLVO para 

partículas esféricas. Pela comparação entre a taxa de estabilidade prevista pela teoria DLVO, e a taxa 

de estabilidade dada pelos resultados das medições experimentais,  concluíram que as vesículas de 

DPPC são mais estáveis que o previsto pela teoria DLVO.  

 

1.3  Sol-gel 

A simplicidade e a enorme versatilidade do método sol-gel, o facto de se processar à 

temperatura ambiente, a possibilidade de se poder conferir uma dada morfologia ao produto final, a 

elevada área superficial e grau de funcionalização orgânica possível, são algumas das enormes 

vantagens que levaram à escolha deste processo (9, 10, 11). O método sol-gel tem motivado várias 

equipas de investigação a desenvolver novos materiais, usando diferentes precursores e condições 

de síntese. 

O interesse no método sol-gel inicia-se na década de 80, com o estudo da hidrólise de 

tetraetoxisilano (TEOS) em meio ácido, que conduz à formação de SiO2 na forma de fibras e 

monólitos. A investigação em sol-gel desperta tanto interesse que, em 1990, mais de 35.000 artigos 

tinham sido publicados em todo mundo. 
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O método sol-gel é uma técnica de química húmida, muito utilizada em ciência e 

engenharia de materiais. Por este método sintetizam-se óxidos metálicos a partir de soluções 

químicas, dando origem a géis, cristalinos ou amorfos. 

 

 

Figura 13 – Processo de sol-gel 

 

No método sol-gel, a suspensão evolui gradualmente para um gel de viscosidade crescente 

ou para uma fase sólida (geralmente precipitada). No caso de síntese de precipitados, o líquido 

sobrenadante pode ser removido por centrifugação, sedimentação ou filtração. A remoção da fase 

líquida contida no produto (partículas, fibras ou maciço) requer um processo de secagem que 

influencia a densidade e o tamanho do produto. A microestrutura do produto final é fortemente 

influenciada por todas as características do processo (pH, temperatura, precursores, tempo 

decorrido, catalisadores, etc). Após a produção das partículas ou maciço é possível recorrer ao 

tratamento térmico, para optimizar algumas das suas propriedades ópticas, mecânicas, estruturais, 

etc. 

Esta é uma técnica de baixo custo, executada à temperatura ambiente, e permite um 

controlo preciso da composição e da morfologia do produto final. Tem-se vindo a encontrar diversas 

aplicações para o processo sol-gel como em óptica, electrónica, energia, espaço, biosensores, nano-

medicina e cromatografia.  
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Hidrólise e condensação 

Os géis, ou nanopartículas, de sílica podem ser sintetizados por reacções de hidrólise dos 

precursores alcóxidos e subsequentes reacções de condensação. A reacção de hidrólise (equações 12 

e 13) substitui grupos alcóxidos (‘OR) por grupos hidroxilo (‘OH), no precursor. A reacção de 

condensação (equações 14 ou 15) envolve a produção de ligações siloxano (Si-O-Si) a partir da 

condensação de grupos silanol (Si-OH), com co-produção de água (equação 14) ou álcool (equação 

15). Na maior parte dos casos, a condensação inicia-se antes de terminada a hidrólise. 

 

 
Figura 14 – Estrutura das moléculas de água (A), TEOS (B) e sílica gel (C). 

 

É comum a presença de álcool como co-solvente, de modo a tornar a mistura água|TEOS 

miscível (Figura 15) (7). Contudo, é possível preparar géis a partir de misturas de água-alcóxido, sem 

que seja adicionado álcool, desde que este seja produzido como co-produto em quantidade 

suficiente durante a fase de hidrólise. (8) 
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Figura 15 – Diagrama de fases ternário do TEOS:H2O:Álcool, a 25 ºC 

 

As reacções que levam à formação de gel ou de nanopartículas de sílica a partir de um 

precursor alcóxido e água são várias, iniciando-se com a reacção de hidrólise dos precursores 

alcóxidos, de acordo com: 

      [12] 

Dependendo da quantidade de água e/ou catalisadores presente, vão sendo hidrolisados 

todos os grupos OR: 

       [13] 

Assim, qualquer espécie [(OR)2Si-(OH)2] ou [(OR)3Si-(OH)] é resultado de uma hidrólise 

parcial. Duas espécies, total ou parcialmente hidrolisadas, podem ligar-se entre si por condensação 

formando uma ligação siloxano (Si-O-Si) pala reacção: 

    [14] 

ou 

    [15] 

Assim, a polimerização é associada à formação de uma rede tridimensional (3D), com a 

presença de ligações siloxano (Si-O-Si), acompanhada da produção de espécies HOH e ROH (9). 
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PRECURSORES SOL-GEL 

O precursor mais utilizado em sol-gel é o tetraetoxisilano (Si(OC2H5)4), designado 

vulgarmente por TEOS, que após a hidrólise/condensação dá origem à rede inorgânica 3D da sílica. 

De forma a introduzir funcionalidade nesta rede 3D da sílica adicionam-se à mistura reaccional 

precursores híbridos organotrialcoxisilano (R’Si(OR)3) ou diorganodialcoxisilano (R’2Si(OR)2), em que R 

representa um grupo orgânico não hidrolisavel.  

Aos produtos híbridos obtidos (maciço ou nanopartículas) dá-se a designação de ORMOSIL 

(da nomenclatura inglesa, Organically modified silicate) (10; 11). 

 

CATALIZADORES 

A reacção de hidrólise é mais rápida e mais completa na presença de um catalisador (12). Os 

catalisadores mais usados são os ácidos ou bases, como por exemplo, o ácido acético, o KOH, as 

aminas, o KF ou o HF (7). 

 

EFEITO DO NaF 

O ião fluoreto é um catalisador nucleofílico muito eficiente e é usado em diferentes formas 

(HF, NH4F, NaF, etc). Quando o NaF é adicionado (na etapa de condensação), observam-se algumas 

alterações nas propriedades do gel ou nanopartículas, tais como a diminuição do tempo de 

gelificação (13) ou o aumento do tamanho dos poros no gel formado (14). 

 

 

Figura 16 – Absorção das bandas do Si-OH (938 cm
-1

) e Si-O-Si (1172 cm
-1

) em função do tempo após a adição de NH3, 

com (,◊) e sem (●,○) adição de uma solução de HF a 1E
-3

 mol HF
 (13)

. 
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A Figura 16 ilustra o gráfico da absorção das duas bandas de infravermelho (IV) 

características da reacção sol-gel: Si-OH (938 cm-1) e Si-O-Si (1172 cm-1) correspondentes ao grupo 

silanol (espécie dominante na fase da hidrólise), e siloxano (espécie dominante na fase da 

condensação), em função do tempo após a adição de NH3 com e sem a adição de HF. As curvas 

mostram que, com a adição de HF, a concentração de Si-OH baixa e a concentração de Si-O-Si 

aumenta, resultando num aumento do grau de condensação (13).  

 

EFEITO DO pH (7) 

O pH é um factor determinante no processo de sol-gel. A sílica apresenta o ponto 

isoeléctrico (ξ=0) a pH = 2, o que significa que, para este valor de pH, a carga superficial das partículas 

coloidais da rede de sílica é nula. Assim, é útil distinguir três regiões de pH: pH<2, 2<pH<7 e pH>7 (7). 

O valor de pH=7 é referido uma vez que, tanto a solubilidade da sílica, como a taxa de dissociação 

são máximas para valores de pH superiores a 7. Como as partículas de sílica estão apreciavelmente 

ionizadas a pH igual ou superior a 7, o crescimento das partículas coloidais ocorre sem agregação ou 

gelificação. 

 

 

Figura 17 – Efeito do pH no sistema coloidal sílica/água. O traço azul representa o pH ao qual foi realizado o processo sol-
gel neste trabalho (pH~7.4)

 (7)
. 
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Para pH superior a 2, a reacção de condensação depende da concentração de H+ (equações 

16 e 17). Nestas condições, ocorre a formação de agregados de partículas primárias em simultâneo 

com a reacção de condensação, e isto deve-se ao número reduzido de espécies de alcoxisilanos 

ionizados (baixa solubilidade da sílica). 

           
                   [16] 

                                [17] 

Para valores de pH entre 2 e 7, a reacção de condensação ocorre proporcionalmente à 

concentração de OH-. A reacção de condensação ocorre em maior extensão para espécies mais 

condensadas, devido ao desprotonamento mais rápido dos silanois mais ácidos. 

            

      
                     [18] 

              
     
                     [19] 

Quando o pH é superior a 7, a condensação ocorre pelo mesmo mecanismo nucleofílico 

referido anteriormente (equações 18 e 19). Contudo, devido a um maior número de partículas 

condensadas (tendo estas uma maior probabilidade de serem ionizadas e, portanto, serem 

mutuamente repulsivas) o crescimento ocorre por adição de monómeros às partículas condensadas 

já existentes, e não através de agregação das partículas. 

 

RAZÃO MOLAR H2O/PRECURSOR, r 

A razão molar entre a água e o precursor, denominada por r, pode variar muito (de 1 a mais 

de 50) dependendo do produto pretendido. Como a água é produzida como co-produto da reacção 

de condensação, um valor de r igual a 2 verifica-se ser suficiente para completar a hidrólise e 

condensação. 

Pela equação 12 é de esperar que quanto maior o r maior a extensão de hidrólise. Segundo 

Pouxviel et al. (15), o efeito do aumento do valor de r é acelerar a reacção de hidrólise e para r >> 10 

não resta nenhum monómero de precursor por hidrolisar após uma hora de reacção. Pouxviel 

concluiu ainda que nestas condições, a hidrólise está completa antes da ocorrência significativa de 

condensação. Neste trabalho é usada uma razão água/precursor muito elevada, de forma a separar 

completamente a hidrólise da condensação. 
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1.4 Liposil  

A forma preferencial de administração de medicamentos é a via oral, por ser um método 

não invasivo e permitir autonomizar o doente. Contudo, esta via de administração apresenta 

algumas desvantagens e limitações, tanto na preservação da viabilidade das biomoléculas 

administrada como a ampla distribuição do medicamento pelo organismo, o que pode afectar 

negativamente alguns órgãos saudáveis, aumentando a ocorrência de efeitos secundários (16; 17). 

A incorporação de fármacos em estruturas de transporte, protecção e entrega permite que 

a presença dos princípios activos apenas ocorra na zona afectada, optimizando o seu efeito e 

minimizando os possíveis efeitos secundários (16).  

A utilização de sistemas de transporte traz ainda a vantagem adicional de permitir a 

administração oral de fármacos sensíveis às condições agressivas do tracto gastrointestinal (tendo 

em conta que grande parte destes fármacos são péptidos e proteínas) e que, de outra forma, seriam 

degradadas por variações de pH, ou interacção com enzimas, nomeadamente, enzimas proteolíticas 

(17; 18). 

Para evitar a degradação dos fármacos, foram considerados diversos tipos de 

transportadores, orgânicos e inorgânicos. Os lipossomas foram considerados para desempenhar este 

papel no inicio da década de 80, sem grande sucesso (19). Contudo, os lipossomas trazem grande 

vantagem na área do transporte e entrega, visto serem estruturas bem caracterizadas, apresentarem 

boa biocompatibilidade e alta versatilidade (20).  

Parece então de considerar que se conjugue a ciência de lipossomas com outros 

mecanismos de protecção e reconhecimento. Desta forma surge a ideia de adicionar uma cobertura 

de sílica em redor do lipossoma, através da formação as estruturas designadas por Liposil (21; 22; 23; 24). 

Podem criar-se estruturas muito diferenciadas variando a composição lipídica dos 

lipossomas e/ou os precursores de sílica usados para formar a cobertura. Há que ter em atenção as 

especificidades, requeridas por estes sistemas, para que possam ser administrados com segurança e 

que libertem o seu conteúdo no local desejado.  

Ainda assim, a entrega por via oral traz inúmeros desafios e existem algumas propriedades 

que são necessárias assegurar, tais como o tamanho (que pode variar entre alguns nanómetros e 

cerca de 10 µm (25)), a carga e outras características superficiais (tais como a presença de ligandos (25) 

se pretender uma entrega do transportador), a resistência a pH baixo e a variações bruscas de pH (21; 

22) , a não toxicidade, os meios de excreção e os mecanismos de rotura. 
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2. Parte Experimental 

 

2.1 Material de Laboratório 

Foi utilizado um variado leque de material de laboratório para a síntese das estruturas 

liposil. Para garantir um bom resultado e o mínimo de contaminações, os balões, onde foram 

sintetizados e hidratados os filmes, foram lavados com clorofórmio, previamente a cada utilização. O 

restante material foi passado por água desionizada ou por tampão PBS (pH 7.4), dependendo do fim 

a que se destinava. 

Os equipamentos necessários para a síntese dos lipossomas (evaporador rotativo, banho 

maria, vórtex de bancada, extrusora), revestimento por sol-gel (agitadores electromagnéticos com 

aquecimento, bomba de vácuo) e caracterização dos liposil (DLS, Espectrofotómetro, TEM, FTIR e 

compressora), estão tabelados no Anexo A. 

2.2 Reagentes 

Os reagentes usados na síntese dos liposil encontram-se na Tabela 4, tal como as suas 

abreviaturas, fórmula molecular (FM) e massa molecular (MM). Na Figura 18 ilustram-se, os 

precursores de sol-gel e as moléculas usadas para a síntese de lipossomas (Tabela 4).  

Tabela 4 – Nome, abreviatura, fórmula molecular e massa molar dos reagentes usados na síntese dos liposil.  

  
Nome Abreviatura FM 

MM 
(g/mol) 

Li
p

o
si

l Li
p

o
ss

o
m

as
  

(n
ú

cl
eo

) 

Dipalmitoilfosfatidilcolina DPPC C40H80NO8P 734,04 

Colesterol Chol C12H46O 386,70 

Estearilamina SA C18H39N 269,51 

Água  H2O 18,02 

Tampão fosfato salino PBS 

NaCl 58.44 
KCl 74.55 

Na2HPO4 • 2 H2O   177.99 
KH2PO4 136.09 

Clorofórmio  CHCl3 119,38 

5,6-Carboxifluoresceína CF C21H12O7 376,32 

Sí
lic

a 

(c
o

ro
a)

 Tetraetoxisilano TEOS SiC8H20O4 208,33 

Metiltrietoxisilano MTES SiC7H18O3 178,30 

Fluoreto de Sódio  NaF 41,99 
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Figura 18 – Moléculas utilizadas na síntese de liposil, neste trabalho. 

 

2.3 Síntese de lipossomas 

Na síntese dos lipossomas foram usadas várias formulações (que se indicam na Tabela 5), 

de forma a fazer um estudo comparativo destes sistemas. Foram sintetizados lipossomas apenas com 

DPPC, lipossomas com DPPC e adição de colesterol (DPPC:Chol), numa razão molar de 7:3, e 

lipossomas com DPPC, colesterol e estearilamina (DPPC:Chol:SA), numa razão molar de 7:2:1. O DPPC 

é a unidade dominante do lipossoma e foi escolhido devido à sua temperatura de transição de fase 

(superior a 40°C). O colesterol, na proporção adicionada, confere uma maior estabilidade e rigidez à 

bicamada (26). A estearilamina foi adicionada na perspectiva de conferir cargas positivas à dupla 
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camada, de forma a facilitar o crescimento da coroa de sílica em seu redor, por interacções 

electrostáticas (27; 28).  

 

Tabela 5 – Composição dos lipossomas sintetizados 

 Composição 

(Valores em razão molar) 

DPPC 10 

DPPC:Chol  7:3 

DPPC:Chol:SA  7:2:1 

 

Os lipossomas foram preparados com base no método de Bangham (29) modificado (21) e que 

se ilustra na Figura 19. A mistura lipídica é dissolvida em clorofórmio (Figura 19, 1) e seca a baixa 

pressão no evaporador rotativo (temperatura igual a 40 ºC, pressão reduzida até aos 20 mbar, de 

forma a evaporar os resíduos de clorofórmio do balão) com formação de um filme lipídico 

esbranquiçado nas paredes do balão (Figura 19, 2). Seguidamente, o filme é hidratado com uma 

solução de 5,6-Carboxifluoresceína em PBS (pH 7.4), de modo a obter uma concentração lipídica de 

10 mg/mL (Figura 19, 3). O passo de hidratação é realizado a 45 ºC (acima da temperatura de 

transição de fase do DPPC, 41 ºC (21; 30; 31; 32)) e com recurso a agitação em vórtex de bancada (Figura 

19, 4). 

 

Figura 19 – Método utilizado na preparação dos lipossomas (adaptado de 'Liposomes in Gene Delivery'
 (33)

) 
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Após a produção dos lipossomas é necessário proceder a redução do tamanho dos 

mesmos, para o que foi usado uma extrusora com membranas de policarbonato, com poro 

controlado de diâmetros sucessivamente menores (0.6, 0.4, 0.2, 0.1 µm) (34). A extrusão realizou-se a 

45 ºC para facilitar a passagem da amostra pela membrana da extrusora, a uma temperatura 

superior à de transição de fase das amostras (Figura 19, 5-6). 

 

A B  

Figura 20 – Equipamento usado: evaporador rotativo (A); extrusora (B). 

 

Foi usada a 5,6-Carboxifluoresceína (CF) como modelo global para o estudo do 

comportamento, tanto dos lipossomas como dos liposis, nos testes de estabilidade biofisica que se 

pretendem efecturar nestes sistemas (testes de choque osmótico, de estabilidade biofísica a pH 2 e 

de estabilidade biofísica na presença de Triton X-100).  

Concluída a extrusão obtém-se uma suspensão de lipossomas com CF no seu interior e no 

meio aquoso exterior. De modo a remover a CF do meio aquoso exterior aos lipossomas procede-se 

a um passo de cromatografia uma coluna de gel de exclusão de tamanhos, Figura 21. Neste passo, a 

amostra é colocada na coluna e quando está totalmente infiltrada no interior do gel é adicionado o 

tampão. Devido à pressão exercida pelo tampão, a amostra é forçada a sair pelo orifício inferior da 

coluna e, pelo princípio de separação por exclusão de tamanhos, sai em primeiro lugar o material 

que ficou no espaço de vazios da coluna (não ficou retido na matriz do gel) e seguidamente por 

ordem decrescente, saem os restantes componentes. Desta forma, a primeira amostra a sair (que 

apresenta uma cor laranja baço) é constituída principalmente por lipossomas que contém CF no seu 

interior e a porção de amostra que fica retida na coluna é constituída principalmente por CF livre em 

tampão. É esperado que desta forma sejam obtidos lipossomas unilamelares (27) , contendo CF no 
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interior aquoso, os quais serão revestidos com sílica (usando a técnica de sol-gel descrita no próximo 

tópico). 

 

 

Figura 21 – Coluna de cromatografia por exclusão de tamanhos (P10). 

 

2.4 Liposil 

O processo sol-gel inicia-se com a hidrólise dos precursores. Neste protocolo foram 

testadas várias proporções de precursores (Tabela 6).  

No passo da hidrólise os precursores foram adicionados à solução tampão PBS (a pH 7,4) (o 

solvente (21; 8)), e a mistura foi deixada em agitação durante 48h, a 40 °C. À solução de sol-gel foi 

adicionada gota a gota, sob agitação moderada, à suspensão de lipossomas, de modo a obter uma 

razão molar de precursor de sílica:lípido de 8:1. Esta mistura foi deixada em agitação moderada (< 60 

rpm) durante 1 dia. 

Após o dia de agitação, foi adicionado NaF (1 mg) a todas as amostras, que se deixaram sob 

agitação 48h, a temperatura ambiente, tendo o cuidado de as proteger da luz. Decorridas as 48h, 

procedeu-se à filtragem das amostras por membranas com poro de 0.2 µm de diâmetro (Figura 22). 

O resíduo final foi seco a 40 ºC, durante 24h. 
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Figura 22 - A) Bomba de vácuo; B) Filtro 

 

No total foram preparadas 5 amostras, identificadas por A1, A2, B0, B1 e B2 (Tabela 6). 

Tabela 6 – Composições dos diversos liposil sintetizados.  

Liposil 

Amostra 
Lipossomas (Núcleo) Precursores sílica (coroa) 

Mistura 
lipídica 

Razão 
molar 

Massa* 
Precursores 

da sílica 
Razão 
molar 

Volume
#
 

A1 DPPC:Chol 7:3 84:16 TEOS:MTES  4:4 0,60:0,53 

A2 DPPC:Chol 7:3 84:16 TEOS:MTES  2:6 0,30:0,80 

B0 DPPC:Chol:SA  7:2:1 84:12:4 TEOS:MTES  8:0 1,20:0,00 

B1 DPPC:Chol:SA 7:2:1 84:12:4 TEOS:MTES  4:4 0,60:0,53 

B2 DPPC:Chol:SA 7:2:1 84:12:4 TEOS:MTES  2:6 0,30:0,80 

* Para 10 ml de solução tampão PBS. Valores em mg. 
#
 Para revestir 1 ml de vesículas em suspensão (com concentração lipídica de 10 mg/ml). Os 

precursores são hidrolizados em 5ml de solução tampão, PBS a pH 7,4. Valores em ml. 

Os precursores foram escolhidos de forma a obter uma coroa inorgânica (amostra B0, 

Tabela 6) ou híbrida (amostras A1, A2, B1 e B2, Tabela 6) em torno dos lipossomas (visto que o MTES 

é um precursor com um grupo metil, não hidrolizavel, o que o torna num precursor híbrido). Esta 

selecção visa a funcionalização da coroa para futura bioconjugação. 

Na Figura 23 está representado o esquema geral de síntese dos liposil (síntese dos 

lipossomas e posterior revestimento com sílica). A massa de cada lípido usado para a síntese dos 

lipossomas (DPPC, chol e SA) é função do volume de suspensão pretendido, e as massas pesadas, 

para a obtenção 10 ml de uma suspensão de lipossomas, com uma concentração lipídica de 10 

mg/ml, para as várias formulações, encontram-se na Tabela 6. Nesta mesma tabela encontram-se os 

volumes de precursores pipetados para revestir 1 ml de suspensão de lipossomas com uma 

concentração de lípido de 10 mg/ml.  
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Figura 23 – Procedimento experimental de síntese do liposil 
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2.5 Caracterização 

 

 

Figura 24 – Métodos de caracterização dos lipossomas e liposil. 

DLS 

O DLS mede o movimento Browniano das partículas coloidais em suspensão (movimento 

aleatório) e relaciona-o com o tamanho das mesmas. Quanto maiores as partículas menor o seu 

movimento Browniano. A velocidade do movimento Browniano é definida por uma propriedade 

designada por coeficiente de difusão translaccional (D), que se relaciona com o diâmetro 

hidrodinâmico pela equação de Stokes-Einstein (equação 20): 

     
  

    
         (20) 

Existem vários parâmetros que afectam a medida do tamanho hidrodinâmico, 

nomeadamente a temperatura, a força iónica do meio suspensor, as características superficiais da 

partícula, a geometria, etc. 

A temperatura é um parâmetro de grande relevância pois os gradientes de temperatura 

perturbam a estabilidade cinética do sistema (a uma certa temperatura iniciam-se correntes de 

convecção que levam a uma medida errada), para além de afectarem a viscosidade do meio (uma 

das variáveis da equação 20). 

O tipo de iões presentes e a sua concentração (no meio suspensor) afectam a velocidade de 

difusão dos colóides, determinando a espessura da dupla camada eléctrica (conhecido por tamanho 

de Debye, k-1). Por exemplo, para o mesmo coloide, um meio de baixa condutividade (baixa força 
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iónica) produz uma dupla camada maior, o que reduz a velocidade de difusão, resultando num 

diâmetro hidrodinâmico aparentemente maior. 

Qualquer alteração na superfície da partícula coloidal vai também afectar a velocidade de 

difusão e, consequentemente, o tamanho aparente do colóide. Por exemplo, um polímero adsorvido 

à superfície das partículas afecta mais o diâmetro hidrodinâmico se estiver projectado para o meio 

de suspensão, do que se estiver orientado com a superfície. 

O DLS tem uma limitação no que diz respeito à geometria das partículas. As esferas são a 

única forma geométrica que é correctamente medida. O diâmetro hidrodinâmico medido para 

partículas não esféricas é o diâmetro hidrodinâmico correspondente a uma partícula esférica com o 

mesmo coeficiente de difusão transaccional. 

A medida do diâmetro obtida por luz difundida é um método que recorre à aproximação de 

Rayleigh, segundo a qual I  d6 e I  1/4 onde I é a intensidade da luz, d o diâmetro da partícula e  

o comprimento de onda da luz. Isto traduz-se em diferentes gráficos de resultados dependendo do 

que estamos a analisar (número de partículas com um certo diâmetro, volume de partículas com um 

certo diâmetro ou intensidade de partículas com um certo diâmetro), tal como se pode ver na Figura 

25. 

 

 

Figura 25 – Distribuições em número, volume e intensidade de uma mistura que contém o mesmo número de partículas 
de 5 e 50 nm. 

 

O equipamento utilizado foi um zetasizer da Malvern® que é constituído por seis 

componentes principais (Figura 26). O laser ilumina a célula de medida (que contém a amostra) com 

luz a um comprimento de onda fixo. Para soluções diluídas, a maior parte do feixe de luz atravessa a 

amostra, e apenas uma fracção deste é desviado do trajecto (dispersando-se em diversos ângulos) ao 

deparar-se com uma ou mais partículas. O detector capta a luz dispersa num determinado ângulo. 

No equipamento usado o detector encontra-se posicionado com um ângulo de 173° com a direcção 

do feixe de luz emitido pelo laser. 
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Figura 26 – Configuração óptica de um Zetasizer da serie nano para a medida de dispersão de luz. 

 

Um processador digital (denominado correlador), recebe os sinais de luz captados pelo 

detector e compara-os em sucessivos intervalos de tempo, de forma a derivar a taxa na qual estes 

variam. A informação obtida pelo correlador é transferida para um computador que tem um 

software que analisa os dados e retorna as características da amostra em relação ao respectivo 

tamanho hidrodinâmico, índice de polidispersão e critérios de qualidade.  

 

 
Figura 27 – Zetasizer e computador (A); Local onde se colocam as amostras no zetasizer (B); Cuvetes para medida de 

amostras no DLS (C). 
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Para obter uma leitura que satisfaça os critérios de qualidade é necessário que a amostra a 

analisar seja bastante diluída. A amostra é colocada numa célula de medida, tal como na Figura 27 C). 

Normalmente não são lidas amostras que contenham moléculas fluorescentes, mas neste trabalho 

foram realizadas várias medições em amostras que continham carboxifluoresceína. Neste caso é 

necessário um cuidado extra com a diluição de modo a que a emissão de luz pela amostra interfira o 

menos possível com a leitura do equipamento. Na célula de medida é colocado a analisar (nos 

trabalhos efectuados foi utilizado 1mL PBS, 10 mM, pH 7.4, o mesmo meio onde se encontram as 

partículas a medir). Coloca-se 20 µl de amostra (ou 5 µl se esta contiver moléculas fluorescentes), 

homogeneíza-se a mistura e procede-se à leitura. 

 

TEM 

O microscópio de transmissão electrónico (ou “transmission electron microscope”, TEM) 

opera sob os mesmos princípios básicos que um microscópio óptico mas recorre a um feixe de 

electrões, ao invés de um feixe de luz. O microscópio óptico tem limites de resolução devido ao 

limite do comprimento de onda dos fotões, na gama do visível (varia entre os 400 e os 700 nm). Os 

electrões têm um comportamento segundo a dualidade onda-partícula, e as suas propriedades 

ondulatórias permitem que um feixe de electrões se comporte como um feixe de radiação 

electromagnética. 

  
 

 
 

 

     
         (21) 

  
  

        
          (22) 

O comprimento de onda do electrão é calculado igualando a equação de de Broglie à 

energia cinética de um electrão (comprimento de onda não relativista, equação 21), sendo ainda 

consideradas algumas correcções atendendo aos efeitos relativistas quando a velocidade dos 

electrões no TEM se aproximam da velocidade da luz no vácuo, c (comprimento de onda relativista, 

equação 22). 
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Figura 28 – Aumento da massa do electrão, m e da velocidade, v com o aumento da energia do mesmo. Pormenor 
apontado para a região do gráfico na qual foram realizadas as medições durante o trabalho experimental (100 keV)  

 

 

A voltagem de aceleração do feixe de electrões varia consoante a gama do microscópio. Um 

microscópio comum tem uma voltagem de aceleração entre os 100 kV e 200 kV, um microscópio de 

média voltagem, 200 kV a 500 kV, e um microscópio de alta voltagem, 500 kV a 3 MV. Os electrões 

são emitidos por um canhão de electrões, por efeito termoiónico ou efeito de campo. A intensidade 

do feixe e a área de amostra exposta é controlada por um conjunto de 3 ou 4 lentes magnéticas. Ao 

atravessarem a amostra, os electrões interagem com a matéria através de dispersão elástica e não 

elástica, e a distribuição da intensidade de electrões após a amostra é dirigida por um sistema de 3 a 

8 lentes, até a uma tela fotográfica ou um ecrã fluorescente. A imagem formada pode ser 

fotografada digitalmente se o ecrã fluorescente estiver acoplado por uma fibra óptica a uma câmara 

CCD (35). 

É necessário preparar as amostras para que estas fiquem com uma espessura muito 

pequena (entre 5 e 100 nm para electrões de 100 keV, dependendo da densidade e composição 

elementar da amostra), e por vezes é necessário recorrer a contraste químico, como os sais de 

metais pesados, para melhorar a visualização da amostra (35). 
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Figura 29 – A) Microscópio de transmissão electrónica (Hitachi H-8100); B) Esquema dos componentes de um microscópio 

de transmissão electrónica.  

 

O contraste químico usado na preparação das amostras, durante o trabalho experimental 

foi o ácido fosfotúngstico (phosphotungstic acid, PTA), que se caracteriza por ser um contraste 

negativo, aniónico, de elevado peso molecular (2880,05 g/mol). Um contraste negativo aumenta a 

dispersão dos electrões, como resultado da presença de metais pesados introduzidos nas regiões 

hidrofílicas da amostra. 

As amostras foram preparadas segundo o método da gota simples em que é necessário 

colocar os colóides em suspensão na grelha de cobre, secá-la e colocar depois uma gota de PTA 

(1,5% p/p, pH a 7,4). Aguarda-se 45 segundos e retira-se o excesso com papel de filtro. Espera-se que 

seque e observa-se com uma voltagem de aceleração de 100 kV. Se a amostra a observar for um pó, 

ressuspende-se em PBS (pH a 7,4) e aplica-se 10 minutos de ultra sons, para que fique o mais 

homogénea possível. 

 

FTIR 

A espectroscopia de infravermelhos por transformada de Fourier (Fourier Transform 

InfraRed, FTIR) usa a radiação de frequências entre 10 cm-1 e 14000 cm-1 (comprimento de onda 

entre 0.8 µm a 1000 µm). A gama mais usada é a gama de frequências médias, entre os 400 cm-1 e 

4000 cm-1 (comprimento de onda entre 2,5 µm e 25 µm).  

Um feixe de luz é emitido por uma fonte de luz policromática e colimado de forma a 

controlar a quantidade de energia a que se vai expor a amostra. Este feixe de luz passa por um 

interferómetro onde se processa a codificação espectral, e daí resulta um interferograma. O feixe 

passa então pela amostra onde certas frequências do sinal são absorvidas ou transmitidas 

(dependendo das propriedades estruturais da amostra). O feixe chega finalmente a um detector 
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onde são feitas as medições finais que são enviadas a um computador onde é efectuada a 

transformada de Fourier de modo a ser obtido o espectro (de absorção ou transmissão) (36). 

 

 

Figura 30 – Representação esquemática de um espectrómetro de infravermelhos. 

 

O espectro obtido através desta técnica representa um padrão único para cada estrutura, 

que resulta das vibrações dos átomos da amostra, como resultado da interacção com a radiação IV. 

Assim, duas amostras com os mesmos grupos activos apresentam o mesmo espectro, o que permite 

efectuar estudos qualitativos e consistentes (37). 

A preparação das amostras é relativamente simples. Pesa-se 200 mg de brometo de 

potássio, KBr, e mói-se juntamente com 5 mg de amostra (seca). Coloca-se a mistura anterior numa 

prensa e eleva-se a pressão até 10 toneladas, mantendo-se durante 10 minutos. Desta forma obtém-

se uma pastilha, quase transparente.  

Quando se analisam amostras por FTIR, é necessário adquirir um espectro da linha de base 

(Figura 31), e para isso, coloca-se uma pastilha que apenas contenha KBr no espectrofotómetro. O 

espectro resultante é subtraído automaticamente aos espectros de cada amostra analisada pelo 

software. Desta forma subtrai-se ao espectro a contribuição do KBr, do vapor de água e do CO2 

existentes na câmara de medida. 
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Figura 31 – Espectro da linha de base. 

 

Após obter os espectros das amostras, procedeu-se à sua identificação. Para isso é comum 

recorrer-se a tabelas presentes na literatura. A Tabela 7 foi construída para facilitar a procura e 

identificação dos picos dos espectros esperados. 
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Tabela 7 – Unidades moleculares e bandas activas em IV para reagentes e produtos liposil. 

Nome Molécula 
Grupos 

funcionais 
Bandas no FTIR (cm

-1
) 

TEOS 

 

Si-OH 940-960
 (38)

 

O-H 1670; 3440 

C-H 1263
 (39)

; 720
 (40)

 

-CH3 e –CH2 
835

 (38)
; 2976

 (39)
; 2929

 

(39)
; 2887

 (39)
; 1278

 (38)
 

MTES 
 

Si-OH 940-960
 (38)

 

Si-C 764
 (39)

; 1279
 (39)

 

O-H 1670; 3440 

C-H 1263
 (39)

; 720
 (40)

 

-CH3 e –CH2 
835

 (38)
; 2976

 (39)
; 2929

 

(39)
; 2887

 (39)
; 1278

 (38)
 

Silica 

 

Si-O-Si; 
450

 (41; 42)
; 550; 800

 (41; 

42)
; 1000-1100

 (41; 39; 42; 

38)
 

O-H; 1670; 3440 

Si-C 764
 (39)

; 1279
 (39)

 

Si-OH 940-960
 (38)

 

DPPC 

 

C-H 1263
 (39)

; 720
 (40)

 

C=O 1630
 (39)

; 3400
 (39)

 

C-N 1200; 1220; 2919 
(43)

 

-CH3 e –CH2 
835

 (38)
; 2976

 (39)
; 2929

 

(39)
; 2887

 (39)
; 1278

 (38)
 

Colesterol 

 

O-H  1200; 1220; 2919 
(43)

 

C=C 
1600-1650

 (39)
; 1400-

1450
 (39)

 

C-H 1263
 (39)

; 720
 (40)

 

-CH3 e –CH2 
835

 (38)
; 2976

 (39)
; 2929

 

(39)
; 2887

 (39)
; 1278

 (38)
 

Estearilamina  

C-H  

C-N  

-CH3 e –CH2 
835

 (38)
; 2976

 (39)
; 2929

 

(39)
; 2887

 (39)
; 1278

 (38)
 

Carboxifluoresceína 

 

C=C 
1600-1650

 (39)
; 1400-

1450
 (39)

 

C-H 1263
 (39)

; 720
 (40) 

C=O 1630
 (39)

; 3400
 (39)

 

O-H 1670; 3440 

C-N 1200; 1220; 2919 
(43)
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Estabilidade biofísica dos lipossomas/liposis 

 

Os testes de estabilidade biofísica (ou estrutural) foram efectuados sobre o princípio de que 

quando um determinado fenómeno destabiliza a estrutura em análise (lipossoma ou liposil) dá-se a 

sua rotura e a CF contida no seu interior é libertada para o meio suspensor, o que faz aumentar o 

valor de fluorescência medida. Este aumento na fluorescência acontece devido à diminuição do 

fenómeno de auto-absorção (da nomenclatura inglesa, self-quenching, que acontece quando a 

molécula está confinada ao interior do lipossoma) destes marcadores do meio aquosos. 

Em todas as medidas de fluorescência efectuadas nos testes de estabilidade descritos 

seguidamente (choque osmótico, estabilidade a pH = 2 e estabilidade com adição de Triton X-100) foi 

usado um espectrofotómetro (Hitachi F-3000, Figura 32) com os parâmetros descritos na Tabela 8. 

 

 

Figura 32 - Espectrofotómetro (Hitachi F-3000) 

 

Para realizar a medição é necessário ligar o equipamento 20 minutos antes do inicio do 

procedimento, para que este estabilize electronicamente.  

 

Tabela 8 – Parâmetros de leitura no espectrofotómetro. 

Parâmetro Valor introduzido 

λEX 492 nm 

λEM 514 nm 

Abertura da banda 5 nm 

Tempo de scan 1 min 

 

Este espectrofotómetro opera à temperatura ambiente (25 °C) e tem uma gama de leitura 

de fluorescência entre 0 e 2000. 
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Choque osmótico 

 

Os sais minerais em solução aquosa são os principais responsáveis por um dos fenómenos 

mais importantes nos sistemas biológicos, a osmose. Entende-se por osmose a transferência de água 

através de uma membrana selectiva que separa soluções de diferentes concentrações salinas 

(molaridades distintas), e que se tendem a igualar. A membrana das vesículas fosfolipídicas é uma 

membrana semipermeável. As moléculas de água passam do meio de menor concentração salina 

(meio hipotónico) para o meio de maior concentração salina (meio hipertónico) exercendo pressão 

na membrana, denominada pressão ósmótica.  

Neste método de caracterização alia-se o fenómeno de osmose à técnica de 

espectroscopia, recorrendo a uma molécula fluorescente (CF) que marca o meio aquoso. Assim, são 

testadas diversas osmolaridades do meio suspensor e avalia-se a fluorescência emitida pela amostra.  

 

 

Figura 33 – Representação esquemática do processo de choque osmótico aplicado ao caso de vesículas contendo no seu 
interior um marcador de fluorescência. 

 

Para proceder às leituras no espectrofotómetro usou-se uma proporção de 1 ml de H2O 

(meio dispersante) para 10 µl de amostra. Repetiu-se este procedimento recorrendo a tampão PBS 

com várias osmolaridades (0 mΩ, 100 mΩ, 200 mΩ, 300 mΩ e 400 mΩ), como meio de dispersão. 

 

Estabilidade biofísica dos lipossomas/liposis em solução tampão de pH = 2 

 

Para utilizar as estruturas (lipossomas e/ou liposil) como veículos de transporte de 

fármacos por via oral, é importante avaliar o comportamento nos diversos meios a que poderá estar 

exposto. Para testar o comportamento no estômago, as estruturas foram colocadas em soluções a 
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pH 2, durante determinados períodos de tempo, e observadas posteriormente no espectrofotómetro 

e espectrofluorímetro. 

Durante esta análise é importante ter presente que o pH influência a emissão de 

fluorescência da CF (tal como se pode ver na Figura 34), e por isso é necessário rectificar o pH do 

meio antes de iniciar qualquer medição de fluorescência. 

 

 

Figura 34 – Alteração da absorção e emissão da carboxifluresceina com o pH 

 

Em todas as medições usou-se 1 ml de tampão para 10 µl de amostra. A amostra é colocada 

em tampão PBS a um pH 2, durante 10, 20, 30 e 40 minutos. Corrige-se o pH para 7,4 adicionando 

uma solução de NaOH 1N, para que não influencie a emissão de fluorescência da CF. 

 

Estabilidade biofísica dos lipossomas/liposis com Triton X-100 

 

A estabilidade biofísica dos lipossomas pode ser determinada pela medida da fluorescência 

de uma dispersão lipossomal diluída (que contenha um marcador fluorescente no interior aquoso 

dos lipossomas), antes e depois do tratamento com Triton X-100 (TX-100). O TX-100 é um surfactante não 

iónico, com propriedades solubilizantes de membranas biológicas, que interfere com a estabilidade 

termodinâmica dos lipossomas tornando-os progressivamente em estruturas micelares (Figura 35) e 

desta forma, libertando a molécula fluorescente armazenada no interior aquoso dos lipossomas (44).  
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Figura 35 – Alterações estruturais nos lipossomas por adição de Triton X-100 

 

Segundo López et al (45), à medida que se adiciona TX-100 ocorrem dois fenómenos: primeiro, 

para baixas concentrações de TX-100, verifica-se um aumento do tamanho dos lipossomas, devido à 

intercalação das moléculas TX-100 com os fosfolípidos da bicamada (Figura 36, 1→2). A partir de uma 

determinada concentração de TX-100 observa-se a uma diminuição do tamanho das vesículas e 

formação de micelas (Figura 36, 3 – 10). 

 

 

Figura 36 – Variação do tamanho das estruturas fosfolipídicas (vesículas e micelas) com a concentração de Triton X-100
 

(45)
. 

Vários autores referem que a solubilização dos lipossomas pelo TX-100 depende de diversos 

factores, nomeadamente, a composição lipídica, a concentração de TX-100 e a temperatura de 

incubação (44; 45; 46; 47). 
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A técnica acima descrita foi realizada nas amostras que contém apenas os lipossomas e nas 

amostras que contém os liposis, para que se possa comparar a estabilidade de ambas as estruturas. 

Para a medição da fluorescência, colocou-se 1 mL do meio suspensor (com diferentes 

concentrações de TX-100) numa cuvete. Adicionou-se 10 µL de amostra (amostra muito diluída, se a 

fluorescência for muito elevada). 

A libertação da CF calcula-se pela equação 23, tendo em conta a fluorescência antes da 

adição de TX-100, I0, a fluorescência detectada no tempo t depois da adição de TX-100, It, e a 

fluorescência após a destruição total dos lipossomas, I∞ (que corresponde à leitura de fluorescência 

máxima) (46). 

          
     

     
             (23) 

O tempo de incubação usado para as leituras foi 1, 10, 30 e 60 minutos. 

 



43 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Estearilamina

DPPC

Colesterol

Processo Sol-Gel

Silica

 

Figura 37 – Revestimento da estrutura lipossomal por sílica via sol-gel. 

 

Os liposil (Figura 37) são estruturas híbridas destinadas à entrega de fármacos, por via oral, 

de forma a garantir a protecção necessária ao fármaco transportado. É fundamental assegurar 

algumas características destas estruturas, tais como, o tamanho, polidisperssão, a estabilidade, a 

toxicidade e a eliminação (48; 49). 

 

3.1 Lipossomas 

Na preparação dos lipossomas, a dificuldade na hidratação dos filmes aumentou com a 

adição de colesterol e de estearilamina. A presença destes dois componentes nos lipossomas 

sintetizados dificultou também o passo da extrusão, principalmente para a membrana de 0.1 µm de 

diâmetro de poro. Sintetizaram-se lipossomas DPPC, DPPC:Chol (7:3) e DPPC:Chol:SA (7:2:1) em 

suspensão aquosa, com uma concentração de 10 mg/ml. Foram preparados 10 ml de cada 

formulação (Tabela 6).  

Os parâmetros temperatura e pressão usados no evaporador rotativo, para a evaporação 

do clorofórmio e consequente produção do filme lipídico, foram optimizados e foi obtido o perfil de 

evolução dos mesmos ao longo do tempo, tal como se pode ver na Figura 38 A. É de notar que a 

temperatura do banho foi mantida nos 40 °C, visto que 41 °C é a temperatura de transição de fase do 

DPPC (32; 27; 21; 22). 
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Figura 38 – Pressão e temperatura do evaporador rotativo durante a síntese do filme fosfolipídico (A). Pressão de vapor 
do clorofórmio (B). 

 

É importante que a pressão no evaporador rotativo seja mantida constante e igual à 

pressão de evaporação do clorofórmio, durante cerca de 10 minutos, para que o clorofórmio 

evapore lentamente. A evaporação total do clorofórmio é um ponto fundamental pois, caso este 

permaneça no filme, vai afectar a estabilidade biofísica dos lipossomas (devido ao seu poder 

solubilizante). A partir da curva de pressão de vapor do clorofórmio foi determinada a pressão 

correspondente à temperatura de 40 °C. O valor encontrado por este método foi 482 mbar (Figura 

38). Este valor foi confirmado através da utilização da equação 24 (pela qual se calculou uma pressão 

de 486 mbar) que relaciona a pressão (P) em kPa com a temperatura absoluta (T), em K. A fórmula 

considerada pode encontrar-se na base de dados CHERIC (Chemical Engineering Research 

Information Center) (50).   

                  
       

 
                       (24) 

 

DIÂMETRO HIDRODINÂMICO DOS LIPOSSOMAS 

Uma das propriedades estudadas foi o diâmetro hidrodinâmico dos lipossomas. Foram 

comparadas três formulações distintas, todas com 10 mg/mL (21) de concentração de lípido total: (a) 

DPPC; (b) DPPC:Chol (razão molar de 7:3 (21)) e (c) DPPC:Chol:SA (razão molar 7:2:1) pelo método de 

DLS descrito na secção experimental. Apesar do método de síntese ter sido o mesmo para as três 

composições, pode observar-se que o diâmetro dos lipossomas sintetizados varia em função da 

composição (Figura 39), tal como reportados na literatura (26; 27). 
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Amostra  
Razão 
Molar  

Diâmetro hidrodinâmico (nm) 

1º dia  15º dia 30º dia 

DPPC  10  105.2 ± 7.1 125 ± 11.9 130 ± 12.7 

DPPC:Chol  7:3  153.1 ± 4.1 167.9 ± 4.6 169.3 ± 5.1 

DPPC:Chol:SA  7:2:1  173.2 ± 2.4 176.5 ± 2.8 177.5 ± 3.1 

 
Figura 39 – Variação do diâmetro hidrodinâmico dos lipossomas com diferentes formulações ao longo de 30 dias. 

 

O diâmetro dos lipossomas está dentro do pretendido, tendo em conta as composições (51) 

e a aplicação pretendida (25; 52). É de notar que tanto a adição de colesterol, como de estearilamina, 

aumenta o diâmetro dos lipossomas (27); para aplicações como a entrega de fármacos por via oral, tal 

aumento não representa um problema (25). A variação do diâmetro dos lipossomas ao longo do tempo 

foi monitorizada, pela evolução do diâmetro hidrodinâmico, de forma a certificar que os lipossomas 

sintetizados são estáveis no intervalo o tempo necessário para que se processe o revestimento por 

sílica. O diâmetro dos lipossomas que contêm estearilamina mantém-se estável, durante o intervalo 

de tempo analisado. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO POR TEM DOS LIPOSSOMAS 

 

Após a obtenção do diâmetro hidrodinâmico, para as diferentes composições lipossomais, 

observaram-se as amostras por TEM. Houve necessidade de repetir as análises várias vezes até se 

obterem imagens das estruturas sintetizadas não danificadas pelo feixe de electrões. O protocolo 
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descrito no capítulo da caracterização, para a preparação das amostras com auxílio do contrastante 

negativo, PTA, foi obtido por um processo iterativo, até se obter um resultado adequado para todas 

as amostras a observar.  

Tal como se pode observar pela diferença da Figura 40 para a Figura 41, a adição de 

estearilamina promoveu uma transição dos lipossomas de estruturas multilamelares para estruturas 

unilamelares, o que corrobora a literatura (27). Há que referir que as amostras de contêm apenas 

DPPC são notoriamente mais instáveis quando observadas em TEM. Os diâmetros medidos por TEM 

são consistentes com os diâmetros obtidos por DLS. 

 

 

Figura 40 – Imagens de TEM dos lipossomas DPPC:chol, preparados com contraste negativo (PTA). 
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Figura 41 - Imagens de TEM dos lipossomas DPPC:chol:SA, preparados com contraste negativo (PTA). 

 

Foram realizados testes de estabilidade biofísica destas estruturas em soluções de PBS (pH 

7,4) a diferentes osmolaridades (Figura 50). Foi avaliada a libertação do conteúdo da cavidade 

aquosa interna dos lipossomas (carregados com 5,6-carboxifluoresceína durante a síntese). 

 

Figura 42 – Libertação da CF do interior da cavidade interna dos lipossomas, com a osmolaridade da solução tampão PBS. 
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Foram realizados testes para avaliar a estabilidade biofísica dos lipossomas em meios 

suspensores com diferentes valores de pH. Desta forma, foram colocadas as amostras em solução 

tampão PBS, com pH de 2. Os lipossomas permaneceram em suspensão a pH 2 durante 10, 20, 30 e 

40 minutos, após os quais o pH do meio suspensor foi rectificado para 7.4, para manter a emissão de 

fluorescência de molécula de CF (tal como é ilustrado na Figura 34 do capítulo da caracterização (45)). 

 

 

Figura 43 – Percentagem de libertação da molécula de CF em função do tempo de exposição a um meio suspensor de pH 
2. 

 

Os resultados dos testes de estabilidade biofísica, para meios suspensores a pH 2, estão 

representados na Figura 43. O pH do meio influência a estabilidade dos lipossomas, observando-se 

que quanto maior o tempo de exposição, maior a libertação de CF da cavidade interna dos 

lipossomas (representada por um aumento da fluorescência detectada). 

A solubilização das vesículas lipídicas, por adição de surfactante, é um método muito 

utilizado para verificar a integridade biofísica (estabilidade) dos sistemas de entrega de fármacos por 

via oral. O surfactante utilizado foi o Triton X-100 (tal como descrito no capítulo anterior), que é um 

dos surfactante mais amplamente usados em estudos de biofísica e bioquímica em membranas 

biológicas (53; 54; 55). Foram preparadas quatro soluções tampão com diferentes percentagens de Triton 

X-100 (0.5 %, 1 %, 2.5 %, 5 % e 10 %, em volume), de forma a estudar o seu comportamento perante 

diferentes concentrações deste agente solubilizante.  
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Figura 44 – Variação do diâmetro hidrodinâmico (dos lipossomas que contêm DPPC:Chol:SA) com a percentagem de 
Triton X-100 no meio de suspensão (A); Variação da fluorescência relativa dos lipossomas DPPC:chol e DPPC:chol:SA (B). 

 

Observou-se a variação do diâmetro hidrodinâmico dos lipossomas com a concentração de 

Triton X-100 (Figura 44 A). Os resultados deste ensaio mostram que para concentrações Triton X-100 

até 0.5% (v/v) o diâmetro dos lipossomas aumenta (175 nm ± 28 nm para 194 nm ± 5 nm). Nesta fase 

pode observar-se ainda que existe apenas um pico no DLS (corresponde a 100% de intensidade para 

um diâmetro inicial de 175 nm ± 28 nm). Isto acontece devido à incorporação de monómeros do 

surfactante na estrutura lipossomal, tal como é defendido por diversos autores (45; 56; 57; 58; 55). O 

diâmetro hidrodinâmico máximo (194 nm ± 5 nm) corresponde ao ponto de saturação dos 

lipossomas, a partir do qual não é termodinamicamente favorável que se mantenham os sistemas 

vesiculares e começa a ocorrer a formação de micelas (59; 54). Assim, quando a concentração de Triton 

X-100 ultrapassa um certo valor (nestes caso corresponde à solução com cerca de 1% (v/v) de 

surfactante) surge um novo pico no DLS que corresponde à formação de pequenas micelas (com 

cerca 10-15 nm). A intensidade do pico correspondente às micelas aumenta com a concentração de 

Triton X-100, e quando atinge os 2,5% (v/v), passa a existir apenas um pico (com 100% de 

intensidade, correspondente ao diâmetro de 10 nm ± 1 nm). Estes resultados são concordantes com 

a literatura, como se pode ver pela Figura 36, que relaciona a variação do tamanho das partículas 

correspondentes a vesículas e micelas de fostatidilcolina (PC, numa concentração molar de 3.5 mM) 

em relação à concentração de surfactante (Triton X-100) (45). 

A variação da fluorescência (fluorescência relativa) das suspensões de ambas as 

formulações de lipossomas (DPPC:Chol e DPPC:Chol:SA) com a concentração de surfactante está 

representada na Figura 44 B. Os valores obtidos nesta figura são os valores normalizados a partir dos 

valores de fluorescência absoluta, considerando que para a primeira medida (0%, v/v de Triton X-

100) não houve nenhuma libertação de molécula fluorescente e que para a concentração mais 
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elevada de Triton X-100 (10%, v/v) houve uma libertação total da mesma. É de referir que ambas as 

formulações (DPPC:Chol e DPPC:Chol:SA) têm um comportamento similar. 

 

3.1 Liposil 

Foram sintetizadas cinco composições de liposil (21), referidas na Tabela 6. O processo sol-

gel escolhido para a síntese do revestimento, e descrito na secção experimental, mostrou ser 

eficiente, tendo-se conseguido observar microscopicamente a formação de uma coroa de sílica em 

torno dos lipossomas. 

Durante todo o processo de síntese dos liposis foi monitorizado o valor do pH, e verificou-

se que este se manteve constante, na gama de pH da solução tampão PBS (cerca de 7,4). Isto é um 

indicador do baixo grau de agressividade das reacções químicas do processo de síntese, 

especialmente importante no que diz respeito às reacções sol-gel de síntese da coroa de sílica em 

redor do lipossoma, que pode ser usado em outro tipo de estruturas biológicas, sensíveis a 

alterações de pH. 

Outro aspecto importante no processo de síntese da coroa de sílica é o facto que não ter 

sido usado álcool como co-solvente. Segundo Avnir et al (8) o álcool gerado na reacção de hidrólise e 

condensação é o suficiente para possibilitar a miscibilidade do TEOS em água e fazer avançar a 

reacção que resulta na formação de rede 3D se sílica (ainda que com uma miscibilidade muito baixa, 

algumas moléculas de precursor são hidrolisados pela água) (7). A exclusão do álcool neste processo 

amplia o número de aplicações sol-gel na área da biotecnologia (devido à sensibilidade de alguns 

sistemas biológicos à presença de álcool). 

Há que referir que quando se inicia a reacção sol-gel para a formação da coroa em torno 

dos lipossomas, a velocidade de agitação deve ser reduzida (≤ 60 rpm), de forma a evitar a destruição 

ou a fusão dos lipossomas. 

No final do processo, quando as amostras de liposil encontram-se secas, são armazenadas 

em forma de pó, em recipientes opacos, de forma a preservar as características fluorescentes do 

marcador que se encontra acondicionado no interior dos liposil. Sempre que seja necessário efectuar 

testes que exijam a ressuspensão em meio aquoso, pesa-se a quantidade de amostra pretendida e 

ressuspende-se em solução tampão PBS a pH 7.4. 

O procedimento completo de síntese destas amostras de liposil culmina num processo de 

secagem, em que no final se obtém um pó. Para medir o diâmetro hidrodinâmico dos liposis, através 

da técnica de DLS, o pó foi ressuspendido em solução tampão PBS (pH 7,4). Contudo, não foi 
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conseguida uma leitura que satisfizesse os critérios de qualidade, devido à grande agregação entre os 

liposis (o que favorece a sua sedimentação).  

De forma a prevenir a sedimentação dos liposis refizeram-se todas as amostras pelo mesmo 

processo mas excluiu-se o passo de secagem (após a filtragem pela membrana de 0,2 m a amostra 

foi ressuspendida em solução tampão PBS a pH 7,4 tal como na Figura 45). Verificou-se que mesmo 

com esta alteração as amostras de liposil agregavam de tal forma que continuaram a sedimentar 

(visível na Figura 45 C). Colocaram-se ainda as amostras em ultras sons (5 sessões de 2 minutos), 

para tentar desagregar os liposis e permitir a medida por DLS; não se verificaram melhorias 

significativas e não foi conseguida uma leitura que cumprisse os critérios de qualidade. 

 

 

Figura 45 – Modificação ao processo de síntese do liposil. As amostras da fase A) (após 48 horas da adição de NaF) foram 
filtradas recorrendo ao filtro em B) e foram ressuspendidas em PBS a pH 7.4 resultando na imagem C) em que se nota a 

formação de sedimento em todas as amostras (A1, A2, B1 e B2). 

 

As amostras de liposil foram observadas por TEM, com uma energia de feixe de 100 keV (60; 

61; 62; 63) e obtiveram-se as imagens ilustradas na Figura 46, na Figura 47, na Figura 48 e na Figura 49. É 

de notar que se distinguem os liposis apesar da agregação e do excesso de sílica que dificulta a 

visualização destas estruturas. É fundamental submeter a amostra a ultra sons antes de efectuar a 

observação por TEM, para desagregar o mais possível.   

Os liposis mantiveram a sua forma esférica, estão bem definidas e a integridade da coroa 

foi assegurada durante a observação por TEM. Verificaram-se porém algumas excepções, uma vez 

que algumas estruturas ‘rebentaram’, talvez devido a fragilidades da coroa de sílica, que cedeu 

quando a amostra foi submetida ao vácuo do equipamento. Foram registados os diâmetros dos 

lipossomas e a espessura da coroa de sílica, por TEM, que estão registados na Tabela 9. A espessura 

da cobertura de sílica é superior ao reportado na literatura (21). 
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Figura 46 – Imagens por TEM dos liposis A1, constituídos por DPPC:chol (7:3) // TEOS:MTES (4:4), contrastados 
negativamente com PTA. 
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Figura 47 - Imagens por TEM dos liposis A2, constituídos por DPPC:chol (7:3) // TEOS:MTES (2:6), contrastados 
negativamente com PTA. 
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Figura 48 - Imagens por TEM dos liposis B1, constituídos por DPPC:chol:SA (7:2:1) // TEOS:MTES (4:4), contrastados 
negativamente com PTA. 
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Figura 49 – Imagens por TEM dos liposis B2, constituídos por DPPC:chol:SA (7:2:1) // TEOS:MTES (2:6), contrastados 
negativamente com PTA. 
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Tabela 9 – Diâmetro dos lipossomas, dos liposis e espessura da coroa de sílica (obtidos por TEM) 

Amostra 
Lipossomas Liposil Espessura da Coroa 

nm nm nm 

A1 DPPC:Chol (7:3) // TEOS:MTES (4:4) 157 ± 7 176 ± 10  15 ± 3 

A2 DPPC:Chol (7:3) // TEOS:MTES (2:6) 162 ±8 212 ± 13 50 ± 5 

B0 DPPC:Chol:SA (7:2:1) // TEOS:MTES (8:0) 185 ±5 211 ± 10 23 ± 5 

B1 DPPC:Chol:SA (7:2:1) // TEOS:MTES (4:4) 182 ±11 210 ± 17 28 ± 6  

B2 DPPC:Chol:SA (7:2:1) // TEOS:MTES (2:6) 180 ± 12 242 ± 20 62 ± 8 

 

É de referir que a espessura da coroa aumenta com o aumento da razão molar do precursor 

híbrido e aumenta também para os lipossomas com estearilamina. Este aspecto pode revelar-se 

importante no aumento do nível de protecção às biomoléculas retidas no interior do liposil, 

relativamente aos meios agressivos do tracto gastrointestinais.  

Comparam-se os resultados dos testes de choque osmótico para lipossomas sem cobertura 

e para liposis, de forma a confirmar a protecção que a coroa de sílica confere em resposta a 

alterações na osmolaridade do meio suspensor.  

 

 

Figura 50 – Testes de choque osmótico (estabilidade em soluções com diferentes osmolaridades do meio suspensor) dos 
A) lipossomas e B) liposis. 

 

Os liposil sintetizados não apresentam um comportamento linear face à variação da 

osmolaridade do meio suspensor (como se pode observar no gráfico da Figura 50 B, tendo em 

atenção que o eixo YY está representado numa escala muito pequena em comparação com a Figura 

50 A). A variação da fluorescência observada pode ser atribuída a erros de pipetação entre cada 

amostra medida ou ao facto da suspensão final não cumprir as características de uma suspensão 

coloidal, resultando na sedimentação dos liposis, e não a uma libertação efectiva do marcador 

fluorescente. 
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 Comparando os dois gráficos da Figura 50 pode afirmar-se que a coroa de sílica em torno 

dos lipossomas é um agente estabilizador em relação à osmolaridade do meio, o que lhe conferirá 

alguma resistência à passagem pelos diferentes órgãos do sistema digestivo (crucial para uma 

aplicação em entrega de fármacos por via oral) 

Os resultados dos testes de estabilidade dos liposis em meio suspensor a pH 2 estão 

presentes na Figura 51, onde se pode observar que, apesar do aumento da concentração de protões 

H+ poder alterar a estabilidade dos lipossomas (para ambas as formulações, DPPC:chol e 

DPPC:chol:SA), tal não parece perturbar significativamente os liposis. 

 

 

Figura 51 – Fluorescência relativa dos lipossomas (DPPC:Chol e DPPC:Chol:SA) e dos liposis (A1, A2, B0, B1 e B2) após 
suspensão em meio a pH 2. 

 

É de notar que os protões H+ atravessam a coroa de sílica e entram na cavidade aquosa dos 

lipossomas, visto que foram registadas quedas na emissão de fluorescência quando o pH do meio 

não era rectificado (sendo que protonava a molécula fluorescente e fazia decrescer a sua emissão de 

fluorescência). Para o provar submeteram-se duas amostras (uma que continha lipossomas de 

DPPC:Chol:SA e outra que continha o liposil correspondente à composição DPPC:Chol:SA (7:2:1) // 

TEOS:MTES (4:4), amostra designada por B1) a um teste de fluorescência em meios de diferentes pH 

sem que este fosse rectificado antes da medida. A gama de pH testada for 2, 4, 6, 7.4, 8, 10 e 12 e a 

medida for efectuada imediatamente a seguir à colocação da amostra no meio. Tal como se pode ver 

na Figura 52, os lipossomas e os liposis tiveram o mesmo tipo de resposta imediata à variação do pH. 
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Figura 52 – Comportamento dos lipossomas e dos liposis em meios de solução tampão PBS com diferentes pH. 

 

Foram realizados testes de estabilidade com adição de Triton X-100 às amostras de liposil e, 

tendo como linha de base os resultados apresentados na Figura 44, para as amostras de lipossomas, 

a libertação de carboxifluoresceína é considerável a partir dos 5%, v/v. Desta forma, os testes de 

estabilidade às amostras de liposil foram realizados em meio suspensor com Triton X-100 a 5%, v/v 

(Figura 53). 

 

Figura 53 – Teste de Estabilidade com Triton X100 a 5% ao longo do tempo (A). Valores normalizados em relação à 
medição tempo = 0 minutos (B). 
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Os valores da Figura 53 A foram normalizados em relação ao primeiro valor, 

correspondente ao momento inicial, tempo = 0 minutos (visto que não se verificam variações 

significativas nos valores de fluorescência), que se encontram na Figura 53 B). Analisando a variação 

da fluorescência dos liposis (Tabela 10) e comparando com os resultados para os lipossomas, é 

notório que o Triton X-100 não afecta estas estruturas da mesma forma que afecta os lipossomas 

sem cobertura, sendo que na Figura 44 B, correspondente aos lipossomas, se evidencia um 

acréscimo da fluorescência em relação ao valor inicial ao contrário do que acontece com o gráfico da 

Figura 53 B, correspondente aos liposis.  

 

Tabela 10 – Fluorescência relativa das amostras de liposil com Triton X-100 a 5% (v/v). 

Tempo Fluorescência relativa 

Minutos B0 A1 A2 B1 B2 

      0 1 1 1 1 1 

10 1,11 1,05 1,03 1,04 0,93 

30 1,19 1,08 1,01 1,09 0,87 

60 1,03 0,84 0,89 0,99 0,85 

 

 

Foram adquiridos os espectros de IV para as amostras de liposil A1, A2, B1 e B2 recorrendo 

ao protocolo descrito no capítulo anterior. Este método espectroscópico permite investigar a 

estrutura molecular das amostras, visto que cada ligação química tem um registo próprio no 

espectro de IV. Na Figura 54 está o espectro de IV das amostras supracitadas, cujos picos estão 

numerados de 1 a 15 e devidamente identificados na Tabela 11. 
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Figura 54 – Espectro do FTIR das amostras A1, A2, B1 e B2. As linhas verticais indicam as posições dos picos, identificadas 
na Tabela 11 . 
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Tabela 11 – Identificação das bandas de transmissão de IV. 

Número da banda Número de onda (cm
-1

) Grupo funcional Componente 

1 440 Si-O-Si Silica 

2 544 Si-O-Si Silica 

3 720 C-H DPPC, Colesterol, 

Estearilamina, 

ORMOSIL 

4 777 Si-O-Si Silica 

5 831 O-H Água, Colesterol 

6 930 Si-OH Silanol 

7 1047 Si-O-Si Silica 

8 1277 -CH3 DPPC, Colesterol, 

Estearilamina, 

ORMOSIL 

9 1410 C=C Carboxifluoresceína, 

Colesterol, 

10 1640 O-H, C=O, N-H Carboxifluoresceína, 

DPPC, Colesterol, 

Estearilamina 

11 1655 C=C Carboxifluoresceína, 

Colesterol 

12 2854 -CH2, -CH3 DPPC, Colesterol, 

Estearilamina, 

ORMOSIL 

13 2925 -CH2, -CH3, C-N DPPC, Colesterol, 

Estearilamina, 

ORMOSIL 

14 2973 -CH2, -CH3, =C-H Colesterol, 

Carboxifluoresceína 

15 3460 C=O, O-H Água, DPPC, 

Carboxifluoresceína 

 

Em todos os espectros, a banda que é mais evidente, tanto pela intensidade como pela 

largura a meia altura é a localizada a 1047 cm-1 (banda 7). Esta banda é característica de amostras 

que contenham matrizes de sílica. As bandas 1, 2, 4 e 7 (440, 544, 777, e 1047 cm-1 respectivamente) 

correspondem à vibração de alongamento da ligação Si-O-Si. A área da banda 7 (1047 cm-1) identifica 

e quantifica a extensão da reacção de condensação da sílica. Já a banda 6 (930 cm-1), correspondente 

à vibração de alongamento do grupo silanol, Si-OH, identifica grupos não condensados (38). As bandas 

5, 10 e 15 (correspondentes a 831, 1640 e 3460 cm-1, respectivamente) são identificados como sendo 

característicos da vibração de alongamento de ligações –OH, sendo que a banda 15 corresponde a 

vibrações da ligação O-H.  
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As bandas 12, 13 e 14 (2854, 2925 e 2973 cm-1, respectivamente) são identificados como 

pertencendo à vibração de alongamento, simétrica e assimétrica, dos grupos CH2 e CH3. Este tipos de 

ligação é muito comum em vários dos componentes das amostras sintetizadas (DPPC, colesterol e 

estearilamina). A banda 13 refere-se à vibração C-N (ligação presente na estearilamina e no DPPC) e 

o mesmo se verifica para o pico 14, sobreposto com uma banda relativa à vibração da ligação =C-H 

(presente nas moléculas de colesterol e estearilamina). 

Nos espectros podem ainda encontrar-se bandas relativas às vibrações da ligação C=O 

(bandas 10 e 15), C=C (banda 9) e N-H (banda 10). Estas três ligações fazem parte de moléculas 

presentes nas amostras. É de notar que apesar da subtracção da linha de base e do cuidado em 

manter a zona de leitura da amostra sem alterações atmosféricas, à medida que se procedeu à 

aquisição dos espectros, foram aparecendo algumas bandas características das vibrações das 

moléculas de água e de CO2 (na região entre 2250 cm-1 e 2400 cm-1). 
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Conclusão 

 

O objectivo deste trabalho consiste na síntese estruturas de liposil híbridas, baseadas no 

revestimento de lipossomas por sílica (inorgânica e híbrida), via método sol-gel, que se auto-

estrutura em redor destes. Os liposis podem armazenar fármacos hidrofílicos, no seu interior aquoso, 

ou hidrofóbicos, no interior da bicamada lipídica, conferindo-lhe protecção contra o ambiente 

agressivo do tracto gastro-intestinal. 

Foram testadas diversas composições, lipídicas (DPPC, DPPC:Chol com uma razão molar de 

7:3 e DPPC:Chol:SA numa razão molar de 7:2:1) e da coroa de sílica (TEOS, TEOS:MTES numa razão 

molar de 4:4 e TEOS:MTES numa razão molar de 2:6). As composições lipídicas foram escolhidas de 

forma a garantir a estabilidade e rigidez dos lipossomas (pela adição de colesterol) e de modo a 

facilitar o revestimento com sílica (com a adição de estearilamina, que adiciona cargas positivas à 

superfície da bicamada). Foi adicionado um precursor híbrido à matriz de sílica (MTES), de forma a 

possibilitar a funcionalização da cobertura (o que trará vantagens a estes sistemas de transporte 

permitindo a bio-conjugação). 

Os lipossomas obtidos pelo método experimental descrito apresentam bons critérios de 

qualidade (diâmetro hidrodinâmico, resposta a meios com diferentes osmolaridade e/ou pH, 

estabilidade biofísica da estrutura na presença de Triton X-100), estando de acordo com a literatura 

referida. Quando a sílica é adicionada em redor dos lipossomas (formando os liposis) verificou-se um 

aumento do diâmetro destes sistemas de transporte, dentro de uma gama aceitável para a aplicação 

pretendida (entrega e protecção de fármacos por via oral (25)). 

Os liposis demonstraram melhorar significativamente a estabilidade biofísica dos 

lipossomas em relação a meios com diferentes osmolaridades, diferentes pH e revelaram-se inertes 

em relação à adição de Triton X-100, o que garante uma melhor protecção ao fármaco a transportar. 

Há a esclarecer se a matriz de sílica é porosa o suficiente (ou se os poros têm uma 

dimensão suficiente) para que as micelas de Triton X-100 consigam penetrar na cobertura e interagir 

com as moléculas do lipossoma, destabilizando-as e libertando o fármaco.  

Da análise das imagens de TEM para todas as amostras estudadas é possível concluir que a 

adição de estearilamina aumenta, não só o diâmetro dos lipossomas, mas também a espessura da 

cobertura de sílica (visto que as cargas positivas à superfície do lipossoma facilita o crescimento da 

sílica, que tem cargas negativas). A adição de MTES (ou o aumento da sua razão molar) também 

contribuiu para o aumento da espessura da cobertura de sílica, o que talvez se tenha devido ao seu 

carácter orgânico 
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Comparando as amostras de liposil entre si é possível dizer que não se verificam diferenças 

significativas em relação ao seu comportamento em meios com diferentes osmolaridades, diferentes 

pH ou a presença de Triton X-100. Apesar de não se verificarem alterações significativas na 

fluorescência quando os liposis são sujeitos a meios de pH 2, há que referir que se detectou a 

passagem de protões H+ para o interior dos lipossomas (registando-se um decréscimo na 

fluorescência quando o pH não era rectificado). 

Com a análise de FTIR é possível identificar que ocorreu a formação da coroa de sílica e que 

foram preservadas as moléculas existentes na suspensão de lipossomas. 

É necessário proceder a uma optimização do método experimental para que se evite a forte 

agregação que se verificou no produto final, tal como aconteceu, dificultando os testes realizados e 

impossibilitando de se efectuar medições de potencial zeta e de DLS sobre os liposis e dificultando os 

testes de fluorescência. 

Estes sistemas são bons candidatos a transportadores de um fármaco, hidrofílico ou 

hidrofóbico, seja este estável ou instável, por via de uma protecção que apresenta boas 

características de toxicidade, biodegradabilidade e eliminação para a administração oral. 
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Propostas para trabalho futuro 

 

Propostas de testes a realizar: 

 Optimizar o procedimento experimental, para evitar agregação dos liposis 

o Tempos de reacção; 

o Constituintes e razões molares dos mesmos; 

o Condições de agitação e temperatura. 

 Estudo da porosidade da cobertura de sílica 

o Fazer variar a concentração de NaF adicionado; 

o Testes térmicos; 

o Ajuste dos tempos e temperatura de reacção. 

 Funcionalização da cobertura 

o Adicionar péptidos ou outras biomoléculas à cobertura de sílica 

o Adicionar PEG 

 Testes de destruição da estrutura 

o Simulação de diversos ambientes do sistema digestivo 

 Teste de Captação celular nas células parentérica do intestino 

 Testes de excreção. 

 

Propostas de aplicações: 

 Défice enzimático no duodeno 
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Divulgação do trabalho 

 

Apresentação de um poster na conferência internacional: “Hybrid Materials 2011 – Second 

International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials: Hybrid Nanoparticles for 

Drug Delivery Systems”. A conferência teve lugar na cidade de Estrasburgo, em França, no dia 11 de 

Março de 2011 (http://www.hybridmaterialsconference.com/). O poster encontra-se no Anexo B do 

presente trabalho. 

  

http://www.hybridmaterialsconference.com/
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Anexos 

A – Lista do equipamento utilizado na síntese e caracterização dos 

lipossomas e liposis.  

Equipamento Marca Fotografia 
Síntese dos liposis 

Evaporador rotativo Buchi 

 

Banho Grant 

 

Vórtex de Bancada Vortex Genie 2 

 

Estrusor  

 

Agitador electromagnético 

Ficher Scientific 

 

IKAMAG RCT 
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Bomba de vácuo Sartorius Stedim 

 

Caracterização 

DLS 
Nano Zs, Malvern 
Instruments Ltd. 

 

Espectrofotómetro 
Hitachi F-3000, 
Fluorescence 

spectrophotometer 
 

TEM 
Hitachi H-8100, electron 

microscope 

 

FTIR Nicolete 

 

Compressor  
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B – Poster  

Apresentado na conferência: “Hybrid Materials 2011 – Second International Conference on 

Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials: Hybrid Nanoparticles for Drug Delivery Systems”. 

 

 

 


