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RESUMO. Devido à grande dificuldade de penetração de substâncias ativas através da pele, diferentes sis-
temas organizados, como os lipossomas, têm sido estudos com o objetivo de aumentar a penetração per-
cutânea. O objetivo deste trabalho foi obter e caracterizar lipossomas unilamelares pequenos contendo ca-
feína (CAF). Lipossomas compostos por fosfatidilcolina de soja - PC (40 mM) ou PC hidrogenada - PCH
(40 mM), acrescidos ou não de colesterol - CHO (6 mM) e CAF (30 mg/mL), foram caracterizados por dis-
tribuição de tamanho, determinação de diâmetro médio e eficiência de encapsulação. Observou-se distri-
buição de tamanho uniforme com baixa polidispersidade. Os diâmetros médios obtidos foram: PC/CHO
(64 nm), PC (80 nm), PCH/CHO (85 nm), PC/CAF (145 nm), PC/CHO/CAF (147 nm), PCH/CHO/CAF
(152 nm), PCH (166 nm) e PCH/CAF (481 nm). Obteve-se eficiência de encapsulação de 10,84% para
PCH/CHO/CAF, seguido de PC/CHO/CAF (6,61%), PCH/CAF (3,07%) e PC/CAF (1,57%).
SUMMARY. “Obtaining and Characterization of Small Unilamellar Liposomes containing Caffeine”. Due to
great difficulty of penetration of drugs through skin, different organized systems, such as liposomes, have been
studied in order to increase percutaneous penetration. The aims of this work were to obtain and characterize
small unilamellar liposomes containing caffeine (CAF). Liposomes composed by soy phosphatidylcholine - PS
(40 mM) or hydrogenated PS - PSH (40 mM), with and without cholesterol - CHO (6 mM) and CAF (30
mg/mL), were characterized by size distribution, determination of mean diameter and encapsulation efficiency.
Uniform size distribution with low polidispersity was observed. The mean of diameters obtained were: PS/CHO
(64 nm), PS (80 nm), PSH/CHO (85 nm), PS/CAF (145 nm), PS/CHO/CAF (147 nm), PSH/CHO/CAF (152
nm), PSH (166 nm) and PSH/CAF (481 nm). The obtained encapsulation efficiency was 10.84% for
PSH/CHO/CAF, followed by PS/CHO (6.61%), PSH/CAF (3.07%) and PS/CAF (1.57%).

INTRODUÇÃO
Devido à dificuldade na penetração de

substâncias ativas pela pele, agentes químicos
vêm sendo estudados com o objetivo de au-
mentar a penetração percutânea 1. Além disso,
vesículas microscópicas, como exemplo, os li-
possomas, as nanosferas e as talasferas, têm si-
do desenvolvidas para veicular substâncias ati-
vas, permitindo ação nas camadas mais profun-
das da pele 2.

Lipossomas são estruturas esféricas, fecha-
das, nas quais uma ou várias membranas
concêntricas, compostas por moléculas de fosfo-
lipídios, encapsulam uma fase aquosa em seu

interior. As moléculas de fosfolipídios, quando
em contato com excesso de água, geralmente se
agregam espontaneamente para formar bicama-
das, que se fecham sobre si mesmas formando
estruturas esféricas onde uma ou várias bicama-
das fosfolipídicas englobam parte do solvente
no seu interior. Seu tamanho pode variar de cer-
ca de 20 nm até algumas dezenas de µm, e a es-
pessura da membrana é de aproximadamente 4-
5 nm 3.

Segundo Mozafari 4, os lipossomas podem
ser classificados em: lipossomas multilamelares
(MLV) - formados por várias bicamadas concên-
tricas, intercaladas por compartimentos aquosos,
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com diâmetro entre 400 a 3.500 nm; lipossomas
unilamelares pequenos (SUV) - são os menores
lipossomas possíveis de serem obtidos, consti-
tuídos por apenas uma bicamada como mem-
brana e um pequeno compartimento aquoso,
com diâmetro variando de 20 a 50 nm; liposso-
mas unilamelares grandes (LUV) - são constituí-
dos por apenas uma bicamada, mas com grande
cavidade aquosa, apresentando diâmetro entre
200 a 1.000 nm.

Na preparação de lipossomas, as principais
matérias-primas utilizadas são os fosfolipídios,
principalmente a fosfatidilcolina, e os esteróides,
entre eles o colesterol. Lima 5 cita que o fosfoli-
pídio mais abundante em plantas e animais é a
fosfatidilcolina (lecitina), a qual representa o
principal constituinte estrutural da maioria das
membranas biológicas. Esta pode ser extraída
da gema de ovo ou do óleo de soja, se diferen-
ciando pela proporção relativa dos ácidos gra-
xos esterificantes, o que vai determinar um
maior número de insaturações nas cadeias
carbônicas da lecitina de soja 6.

Com o propósito de aumentar a estabilidade
das membranas lipídicas, pode-se empregar fos-
fatidilcolina de soja hidrogenada (PCH) ou co-
lesterol às formulações lipossomais. Pietzyk &
Henschke 7 citam que a PCH é menos susceptí-
vel à degradação por oxidação. 

Existem várias técnicas que podem ser utili-
zadas na preparação de lipossomas. De acordo
com a técnica a ser utilizada, podem-se obter li-
possomas com vários tamanhos e formas. Den-
tre as principais técnicas de preparação de li-
possomas, tem-se extrusão, microfluidização,
desidratação-reidratação, hidratação do filme li-
pídico e sonicação 8-14.

No método de dispersão de fosfatidilcolina
com agitação mecânica, uma solução aquosa é
adicionada a um filme de fosfolipídios obtido
pela evaporação de um solvente orgânico no
qual os fosfolipídios estavam solubilizados. O
filme de fosfolipídios, em contato com a solução
aquosa, incorpora parte dessa solução até que
se descola das paredes do vidro para formar es-
pontaneamente lipossomas multilamelares gran-
des 15.

A técnica de sonicação tem por finalidade re-
duzir o diâmetro dos lipossomas MLV obtidos
por hidratação do filme lipídico. Neste processo,
submete-se a suspensão de lipossomas à ação
de ultra-som, resultando em preparações optica-
mente claras, as quais consistem de microvesí-
culas de bicamadas lipídicas circundando com-
partimentos aquosos. Esse método permite ob-

ter lipossomas SUV com diâmetro que varia de
20 a 50 nm 16,17.

A caracterização de lipossomas é importante,
pois fornece informações sobre diferenças na
estrutura causadas por mudanças no método de
preparação e na composição lipídica. Dentre os
aspectos que podem ser utilizados na caracteri-
zação, tem-se a distribuição de tamanho, diâme-
tro das partículas, número de bicamadas, por-
centagem de encapsulação, etc. 18,19.

A porcentagem ou taxa de encapsulação co-
rresponde à proporção de soluto incorporada
aos lipossomas em relação à quantidade inicial-
mente encontrada no meio. Já a técnica de es-
palhamento dinâmico de luz (light scattering) é
muito utilizada para determinação do diâmetro
das partículas, bem como para a determinação
da distribuição de tamanho das mesmas 5.

Para a separação da substância ativa não en-
capsulada e conseqüente determinação da por-
centagem de encapsulação, pode-se empregar a
técnica de cromatografia de exclusão em gel, na
qual o material não encapsulado fica retido na
coluna enquanto que os lipossomas eluem nas
primeiras frações. Este é um método muito utili-
zado devido à sua simplicidade, adaptabilidade
a vários tipos de preparações, reprodutibilidade
e aspecto quantitativo 19.

Logo, o objetivo desta pesquisa foi obter e
caracterizar lipossomas unilamelares pequenos
contendo cafeína.

MATERIAL E MÉTODOS
Substâncias e equipamentos

Foram utilizadas as seguintes substâncias: ca-
feína (Vertec); clorofórmio (Merck, Germany);
colesterol (Sigma-Aldrich, USA); fosfatidilcolina
de soja - Epikuron 200® (Lucas Mayer, Brasil);
fosfatidilcolina de soja hidrogenada - Epikuron
200 SH® (Lucas Mayer, Brasil); metanol (Merck,
Germany); sephadex G-50 (Pharmacia Biotech
AB-Uppsala Sweden); tampão acetato de sódio
0,1M pH 5,5, µ = 0,1. Dentre os equipamentos
utilizados, tem-se: agitador de tubos (Phoenix -
modelo AT-56); analisador de partículas Light
Scattering (Brookhaven Instruments Corpora-
tion, modelo EMI 9863, fonte de laser He-Ne
10mW, 514 nm, auto correlator 64 canais); ba-
lança analítica (Mettler, modelo H-51); centrífu-
ga Sorvall (modelo TC); bomba de nitrogênio;
bomba de vácuo; coluna de vidro para Sepha-
dex; cubetas de quartzo capacidade 3 mL, ca-
minho óptico de 1 cm - Spectrocell; dessecador;
espectrofotômetro UV-VIS (Hewlett Packark,
modelo 8453); liofilizador Edwards (modelo.
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Modulyo); membranas de policarbonato, porosi-
dade de 0,22 µm, Corning®; sonicador Sonica-
tor® Ultrasonic Liquid Processor, Heat Systems
(modelo XL2020).

Preparação dos lipossomas
Os lipossomas foram preparados em tampão

acetato de sódio 0,1 M pH 5,5 µ = 0,1. Os anfifí-
licos estruturais (fosfatidilcolina de soja (PC) e
fosfatidilcolina de soja hidrogenada (PCH)) fo-
ram empregados nas concentrações de 40 mM e
34 mM e o volume de cada preparação foi de 5
mL. A composição da bicamada lipídica dos li-
possomas também incluiu colesterol (CHO). A
Tabela 1 apresenta as composições dos liposso-
mas obtidos.

Preparações
de PC PCH CHO CAF

lipossomas

1 40 mM - - -
2 40 mM - - 30 mg/mL
3 34 mM - 6 mM -
4 34 mM - 6 mM 30 mg/mL
5 - 40 mM - -
6 - 40 mM - 30 mg/mL
7 - 34 mM 6 mM -
8 - 34 mM 6 mM 30 mg/mL

Tabela 1. Composições dos lipossomas obtidos.

em seguida lidas em espectrofotômetro, repetin-
do-se tal procedimento até os valores de ab-
sorbância tornarem-se constantes, obtendo-se
assim um patamar, o qual indica a obtenção de
SUV. Devido à presença de resíduos de titânio
obtidos pela sonicação, a dispersão de SUV foi
submetida à centrifugação a 3500 rpm, utilizan-
do rotor H400 com raio de 14,9 cm (2039 x g),
25 °C, durante 10 min para a remoção dos mes-
mos. 

Caracterização física dos lipossomas
Distribuição de tamanho e determinação do
diâmetro médio dos lipossomas por
espalhamento dinâmico de luz 

A análise de distribuição de tamanho e de-
terminação do diâmetro médio dos lipossomas
foi realizada através da técnica de espalhamento
dinâmico de luz (ligth scattering), a qual forne-
ce o raio hidrodinâmico de partículas coloidais,
calculado pela equação de Einsten-Stokes O cál-
culo é obtido pela equação de Einsten-Stokes:
D= kt/6πηRh, onde K é a constante de Boltz-
mann, t a temperatura absoluta, η a viscosidade
do meio e Rh o raio hidrodinâmico. Esta técnica
consiste em atravessar determinada amostra
com um feixe de laser, de modo que as gotícu-
las presentes no meio espalhem a luz. A luz es-
palhada é captada em sinal que é enviado ao
correlator no qual é feito o processamento dos
dados, que são processados em um software
fornecendo os valores de diâmetro médio e ín-
dice de polidispersidade 20,21.

Preparo das amostras para avaliação por
espalhamento de luz

As dispersões de lipossomas foram diluídas
em tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,5 µ =
0,1, filtradas em membranas de policarbonato
Corning® de 0,22 µm e analisadas quanto à dis-
tribuição de tamanho para determinação do diâ-
metro médio por espalhamento dinâmico de
luz. As preparações foram mantidas em frascos
de cintilação numa temperatura de 23 °C. O
comprimento de onda do laser foi de 514 nm e
o índice de refração foi específico para cada
amostra analisada. Foram realizadas 10 determi-
nações do diâmetro e do índice de polidispersi-
dade dos lipossomas para cada amostra.

Separação da substância ativa não
encapsulada

A separação da cafeína não encapsulada nos
lipossomas foi efetuada através da cromatografia

Em tubo de sonicação foram pesadas quanti-
dades adequadas de PC ou PCH, CHO e CAF,
dependendo da composição do lipossoma, os
quais foram dissolvidos em clorofórmio. A eva-
poração do solvente foi realizada sob uma cor-
rente de gás nitrogênio, promovendo a for-
mação de filme lipídico nas paredes do tubo.
Para assegurar a total remoção do clorofórmio,
o tubo com o filme lipídico permaneceu em
dessecador à vácuo por 2 h. 

Após ser retirado do dessecador, o tubo con-
tendo o filme lipídico foi hidratado com 5 mL
de tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,5 µ =0,1
durante 30 min. A dispersão foi agitada em vór-
tex por 1 min a cada 10 min, até desprendimen-
to total do filme.

Após a hidratação, a dispersão foi sonicada
em sonicador Sonicator - Ultrassonic Liquid Pro-
cessor, Heat Systems - modelo XL 2020, potên-
cia nominal de 400W. O protocolo de monitora-
mento da formação de SUV foi acompanhado
por medidas de densidade óptica em espectro-
fotômetro no comprimento de onda de 410 nm.
As amostras foram sonicadas durante um min e
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de exclusão (ou filtração em gel). O ensaio foi
realizado em triplicata para todas as amostras.
Para tanto, 10 g de Sephadex G-50 foram hidra-
tados com tampão acetato de sódio 0,1M pH
5,5, µ = 0,1, durante 24 h e transferidos para co-
luna de vidro. Cerca de 2 mL de lipossomas va-
zios (PC) foram aplicados com a finalidade de
saturar todos os sítios de ligação de Sephadex.
O meio de eluição utilizado foi o tampão aceta-
to de sódio 0,1 M pH 5,5 µ = 0,1. Em seguida, 2
mL de preparações contendo cafeína (PC/CAF)
foram aplicados à coluna, eluídas em tampão
acetato de sódio 0,1 M pH 5,5 µ = 0,1 e 60
frações de aproximadamente 2 mL foram coleta-
das. As frações eluídas foram analisadas por me-
dida espectrofotométrica em 410 e 273 nm. Este
procedimento foi repetido para as demais com-
posições de lipossomas: PC/CHO (branco) e
PC/CHO/CAF (amostra); PCH (branco) e PCH/
CAF (amostra); PCH/CHO (branco) e PCH/
CHO/CAF (amostra).

Determinação da eficiência de
encapsulação (EC) da cafeína

As frações que apresentaram turbidez em
410 nm correspondem àquelas contendo lipos-
somas. Tais frações foram reunidas, congeladas
e liofilizadas por 72 h. Amostras de 10 mg do
resíduo foram pesadas e homogeneizadas em
metanol, visando a ruptura dos lipossomas e
doseamento da quantidade de substância ativa
encapsulada. Para lipossomas isentos de coleste-
rol, foram empregados 6 mL de metanol para
ruptura. Já para lipossomas acrescidos de coles-
terol, foram utilizados 10 mL de metanol. 

Os lipossomas isentos de cafeína (PC,

Figura 1. A: Monitoramento da formação de SUV contendo PC 40 mM, PC 34 mM/CHO 6 mM, PCH 40 mM e
PCH 34 mM/CHO 6 mM após período de sonicação; B: Monitoramento da formação de SUV contendo PC 40
mM/CAF 30 mg/mL; PC 34 mM/CHO 6 mM/CAF 30 mg/mL; PCH 40 mM/CAF 30 mg/mL e PCH 34 mM/CHO 6
mM/CAF 30 mg/mL após período de sonicação.

PC/CHO, PCH, PCH/CHO) foram empregados
como branco para os lipossomas acrescidos de
cafeína (PC/CAF, PC/CHO/CAF, PCH/CAF e
PCH/CHO/CAF). As soluções resultantes foram
lidas em 273 nm. A absorbância da amostra foi
descontada da absorbância do branco e aplica-
da na curva analítica da cafeína em metanol pa-
ra determinação da concentração de cafeína.
Determinada a quantidade de substância ativa
encapsulada, a eficiência de encapsulação foi
calculada pela seguinte fórmula:

Total de substância ativa encapsulada x 100
EC (%) =  

Total de substância ativa aplicada

RESULTADOS
Preparação dos lipossomas
Monitoramento da formação dos lipossomas

A medida de densidade óptica em 410 nm
foi utilizada para avaliação da obtenção de SUV
adicionados ou não de CAF após período de so-
nicação (sonicação com potência nominal de
400 W). Os dados obtidos para SUV isentos de
CAF mostraram diminuição da absorbância em
função do tempo de sonicação (Fig. 1A), indi-
cando que as estruturas de lipossomas forma-
ram-se em aproximadamente 15 min para lipos-
somas isentos de cafeína. Para SUV acrescidos
de CAF, após período de sonicação, observou-
se diminuição da absorbância em função do
tempo de sonicação (Fig. 1B), indicando que as
estruturas de lipossomas formaram-se em apro-
ximadamente 10 min. Logo, a adição de cafeína
parece diminuir o tempo de sonicação necessá-
rio para obtenção de SUV.

A B
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Caracterização física dos lipossomas
Distribuição de tamanho e determinação do
diâmetro médio dos lipossomas por
espalhamento dinâmico de luz

Os resultados de distribuição de tamanho
dos lipossomas mostraram um baixo grau de
polidispersidade (Tabela 2), indicando que as
preparações são bastante homogêneas com re-
lação à distribuição de tamanho. A Tabela 2
apresenta os resultados do diâmetro, índice de
polidispersidade (IPD) e coeficiente de difusão
(CF) para as amostras de lipossomas.

Determinação da eficiência de encapsulação da
cafeína

As frações recolhidas da coluna de Sephadex
G-50 foram analisadas por medida espectrofoto-
métrica no comprimento de onda de 410 nm
(para verificação do perfil de eluição dos lipos-
somas) e em 273 nm (para verificação do perfil
de eluição da cafeína).

Após descontar a absorbância do branco (li-
possomas sem cafeína) das amostras (liposso-
mas com cafeína), determinou-se as concen-
trações de cafeína pela equação da reta origina-
da da curva analítica da cafeína em metanol (y
= 0,0549x + 0,0283). Em seguida, determinou-se
a concentração e eficiência de encapsulação (%)
da cafeína contida nos lipossomas. A Tabela 3
apresenta os valores da média e desvio padrão
da concentração e eficiência de encapsulação
(%) da cafeína contida nos lipossomas.

DISCUSSÃO
Os lipossomas vêm sendo empregados em

terapêutica a mais de 40 anos, apresentando
inúmeras vantagens, pois apresentam os mes-
mos constituintes estruturais presentes nas
membranas biológicas. Inúmeros trabalhos têm
sido realizados envolvendo a aplicação de lipos-
somas em produtos para uso tópico destinados
à desaceleração do processo de envelhecimento

Amostras Diâmetro (nm) IPD CF (cm2/s)

PC 79,9 ± 1,04 0,096 ± 0,06 2,6861 x 10-8

PC/CHO 63,7 ± 1,64 0,097 ± 0,03 3,3693 x 10-8

PC/CAF 144,8 ± 2,67 0,118 ± 0,06 1,4822 x 10-8

PC/CHO/CAF 146,9 ± 4,04 0,074 ± 1,64 1,4610 x 10-8

PCH 166,1 ± 26,51 0,005 ± 0,14 1,2921 x 10-8

PCH/CHO 84,9 ± 2,93 0,198 ± 0,03 2,5279 x 10-8

PCH/CAF 481,1 ± 165,01 0,303 ± 0,08 0,4461 x 10-8

PCH/CHO/CAF 152,3 ± 45,49 0,212 ± 0,07 1,4092 x 10-8

Tabela 2. Resultados da análise de diâmetro médio, IPD e coeficiente de difusão para as amostras de liposso-
mas.

Concentração
Amostras de cafeína EC (%)

(mg/mL)

PC/CAF 2,35 ± 0,04 1,57 ± 0,04

PC/CHO/CAF 9,92 ± 0,03 6,61 ± 0,03

PCH/CAF 4,59 ± 0,03 3,07 ± 0,03

PCH/CHO/CAF 16,26 ± 0,04 10,84 ± 0,04

Tabela 3. Valores da média e desvio padrão da con-
centração e eficiência de encapsulação (%) da cafeína
contida nos lipossomas.

da pele, clareamento da pigmentação cutânea e
prevenção e tratamento da celulite 22,23.

A CAF é uma substância ativa que vêm sen-
do muito empregada em formulações tópicas
para a atenuação da celulite. Estudos experi-
mentais indicaram que a cafeína atua por ini-
bição da enzima fosfodiesterase, a qual induz a
degradação de AMPc transformando-o em
5’AMP inativo, proporcionando a manutenção
da taxa de AMPc, que ativa a proteinoquinase A
e a lipase hormônio sensível, induzindo à lipóli-
se através da mobilização de ácidos graxos e
glicerol 24,25.

Logo, o objetivo principal deste trabalho foi
incorporar a CAF em SUVs, já que têm sido rela-
tados na literatura efeito reservatório e aumento
da penetração percutânea de substâncias ativas
encapsuladas em lipossomas 26,27. Assim, lipos-
somas compostos por PC ou PCH foram prepa-
rados, acrescidos ou não de CHO, para incorpo-
ração de CAF.

A Figura 1 apresenta as medidas de densida-
de óptica em 410 nm para monitoramento da
formação de SUV isentos (1A) e acrescidos (1B)
de cafeína. Os resultados mostraram que a ab-
sorbância diminuiu com o tempo de sonicação
e atingiu valores constantes, indicando a for-
mação de SUV isentos de CAF em aproximada-
mente 15 min e SUV contendo CAF em aproxi-
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madamente 10 min. Logo, a adição de CAF pa-
rece diminuir o tempo de sonicação necessário
para obtenção de SUV. Resultados semelhantes
foram encontrados por Lima (1998) 5 que verifi-
cou diminuição do tempo de sonicação para ob-
tenção de SUV após a adição de diclofenaco só-
dico nos lipossomas.

Pela Fig. 1, observa-se que a adição de 15%
de CHO aos lipossomas não acarretou alte-
rações significativas no seu tempo de formação.
Segundo Lima 5, fosfolipídios e CHO são os
principais componentes das bicamadas lipídicas
das membranas celulares, sendo que o CHO é
um dos principais moduladores das proprieda-
des físicas das membranas. Para Long et al. 28, a
incorporação de CHO à bicamada dos liposso-
mas aumenta sua estabilidade, exercendo maior
empacotamento das moléculas fosfolipídicas,
aumentando significativamente a temperatura de
transição de fase e induzindo à formação de
uma estrutura organizada, mais rígida e com
menor mobilidade.

Os lipossomas obtidos foram caracterizados
quanto à distribuição de tamanho, diâmetro mé-
dio e eficiência de encapsulação.

A distribuição do tamanho das vesículas foi
determinada por espalhamento dinâmico de luz,
técnica que emprega autocorrelação para anali-
sar as flutuações na intensidade da luz espalha-
da gerada pela difusão das vesículas em dis-
persão, fornecendo o diâmetro médio das vesí-
culas 29. Os resultados mostraram um baixo grau
de polidispersidade, indicando que as prepa-
rações são bastante homogêneas com relação à
distribuição de tamanho. Tal resultado está de
acordo com os encontrados por Lima 8, que afir-
ma que SUV apresentam boa homogeneidade
com relação à distribuição de tamanho.

De acordo com a Tabela 2, a presença de
CHO diminuiu o diâmetro dos lipossomas. Estes
resultados contradizem os apresentados por Wu
et al. 30 ,que observaram aumento do diâmetro
médio dos lipossomas contendo cefoxitina
acrescidos de CHO. Também, a inclusão de
CHO levou a uma distribuição de tamanho mais
heterogênea, como pode ser observado para li-
possomas constituídos por PCH. Resultados se-
melhantes foram obtidos por Elorza et al. 31, que
verificaram que a adição de CHO em vesículas
de dipalmitoilfosfatidilcolina levou a uma distri-
buição de tamanho mais heterogênea das mes-
mas.

Pela Tabela 2, também se observou que a
presença de CAF aumentou o diâmetro dos li-
possomas. Tal resultado possivelmente deve-se

ao fato de que a CAF, por ser uma substância
ativa lipofílica, se insere na estrutura da bicama-
da, provocando um aumento no diâmetro dos
lipossomas. Resultados semelhantes foram obti-
dos por Gücer et al. 32 que presumiram que o
cloreto de benzalcônio, devido a sua estrutura
anfifílica, incorpora-se à estrutura da bicamada,
provocando aumento no diâmetro dos liposso-
mas.

Uma etapa anterior à determinação da efi-
ciência de encapsulação dos lipossomas é a se-
paração da substância ativa não encapsulada.
Segundo New 20, devido à estrutura dos liposso-
mas ser geralmente muito maior que a da
substância ativa, a separação da substância não
encapsulada pode ser realizada baseando-se nas
diferenças de tamanho, como por cromatografia
de exclusão em gel. As frações eluídas da colu-
na de Sephadex G-50 contendo lipossomas fo-
ram liofilizadas por 72 h. Segundo Shulkin et al.
33, a liofilização não provoca a ruptura dos li-
possomas e nem aumenta significativamente o
vazamento do material encapsulado. Além dis-
so, o armazenamento de lipossomas na forma
liofilizada não exerce efeito significativo sobre o
tamanho das partículas e quantidade de
substância encapsulada 16,34.

Pesou-se 10 mg massa resultante da liofili-
zação e adicionou-se metanol para romper os li-
possomas, com o objetivo de se calcular a con-
centração de CAF encapsulada. O metanol foi
empregado, pois ele estimula a agregação e/ou
fusão de vesículas pequenas sonicadas A agre-
gação das vesículas é prevenida pelas moléculas
de água associadas aos grupos hidrofílicos das
moléculas de PC ou PCH, gerando uma força
repulsiva. Na presença de metanol, provavel-
mente as moléculas de água são deslocadas pe-
las moléculas do metanol, as quais adsorvem na
região da cabeça polar do anfifílico estrutural,
provocando agregação e/ou fusão das vesículas,
as quais acabam por se desfazer quando a con-
centração de etanol atinge valores mais eleva-
dos 35.

Segundo New 20, é essencial medir a quanti-
dade de substância ativa encapsulada nos lipos-
somas antes de se estudar seu comportamento
no sistema biológico, uma vez que os efeitos
observados experimentalmente estão diretamen-
te relacionados à dose administrada. A Tabela 3
apresenta os valores da média e desvio padrão
da concentração e eficiência de encapsulação
(%) da cafeína contida nos lipossomas. Obser-
vou-se maior % de encapsulação para liposso-
mas compostos por PCH/CHO/CAF (10,84), se-
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guido de PC/CHO/CAF (6,61), PCH/CAF (3,07)
e PC/CAF (1,57). Tais resultados estão abaixo
dos encontrados por Touitou et al. (1994) 36 que
encontraram eficiência de encapsulação de 16%.
Todavia, os resultados apresentados pelos auto-
res foram para lipossomas unilamelares grandes
(LUV), que apresentavam 600 nm. Como esses
lipossomas apresentavam diâmetro maior, a pro-
babilidade de encapsularem uma quantidade
maior de substância ativa é maior 30.

Vyas et al. 37 comprovaram que a inclusão de
CHO na composição da bicamada lipídica au-
menta a eficiência de encapsulação do diclofe-
naco. Tal resultado foi observado neste trabalho
para a CAF, pois as composições de lipossomas
que apresentaram melhor eficiência de encapsu-
lação tinham em sua composição CHO (Tabela
2).

CONCLUSÕES
Diante das condições experimentais, pode-se

concluir que: o monitoramento espectrofotomé-
trico em 410 nm mostrou-se um método eficaz
para avaliação da formação de SUVs; a presença
de CHO na concentração de 15% não alterou o
perfil de formação dos lipossomas; a adição de
CAF a lipossomas compostos por PC/CHO le-
vou à alteração do perfil de formação dos lipos-
somas, aumentando o diâmetro dos mesmos; o
método de preparação utilizado permitiu a ob-
tenção de lipossomas homogêneos em relação
ao diâmetro, com baixo coeficiente de polidis-
persidade; a presença de CHO nos lipossomas
diminuiu o diâmetro dos lipossomas, levou a
uma distribuição mais heterogênea dos mesmos
e acarretou em aumento da eficiência de encap-
sulação.
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