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RESUMO 
 
(Silva, D.R) Extratos vegetais na proteção de membranas contra o dano 
fotoinduzido. 2016. Número de páginas do trabalho (79p). Dissertação 

(Mestrado Profissional) - Programa de Pós-Graduação de Tecnologia em 
Química e Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 
 
 

O mercado de produtos cosméticos, especialmente aqueles que têm na 

sua composição constituintes naturais, está em franca expansão. Uma das 

razões desta expansão é que os extratos vegetais têm eficácia na proteção 

contra os efeitos da exposição solar, sendo que o mecanismo de ação envolve 

principalmente o efeito antioxidante, diminuindo ou inibindo os danos gerados 

pelos radicais livres e/ou por outros compostos oxidantes. Este efeito protetor 

dos extratos vegetais tem motivado o interesse das indústrias do ramo, 

especialmente no entendimento dos mecanismos de dano e proteção. Além do 

efeito antioxidante, demonstrou-se recentemente que compostos vegetais 

podem também exercer efeito protetor através da proteção de membranas. No 

entanto, a relação entre a capacidade antioxidante desses compostos e a 

eficiência de proteção de membranas ainda não foi estabelecida. Neste 

trabalho, pretende-se quantificar a eficácia relativa dos extratos vegetais em 

termos de proteção de membranas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  Membrana lipídica, extratos vegetais, dano fotoinduzido, 

antioxidantes.  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

(Silva, D.R) Plant extracts in membrane protection against photoinduced 
damage. 2016. (79p). Dissertation (Professional Master) - Graduate Program of 
Technology in Chemistry and Biochemistry . Institute of Chemistry University of 
São Paulo, São Paulo.  
 

 

 

 The market of cosmetics, especially those who have in their 

composition natural constituents, is booming. One reason for this increase is 

that the plant extracts are effective in protecting against the effects of solar 

exposure, and the mechanism of action involves mainly the antioxidant effect, 

decreasing or inhibiting the damage caused by free radicals and / or other 

oxidizing compounds. This protective effect of plant extracts has motivated the 

interest of the sector industries, especially in the understanding of the 

mechanisms of injury and protection. In addition to the antioxidant effect, it was 

demonstrated recently that plant compounds may also exert a protective effect 

by the protective membrane. However, the relationship between the antioxidant 

capacity of these compounds and membranes protecting efficiency has not 

been established. In this work, it is intended to quantify the relative efficacy of 

the plant extracts in terms of membrane protection. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria de cosméticos constitui um dos segmentos mais importantes 

da economia mundial e é particularmente forte no Brasil. Atualmente, o Brasil 

ocupa a terceira posição no ranking mundial do mercado cosmético, sendo o 

primeiro na América Latina. A pesquisa nesse setor acompanhou com rigor o 

desenvolvimento do mercado com novas tecnologias [1]. Bioativos naturais, 

que atuam diretamente na pele, são cada vez mais frequentes em produtos 

cosméticos [2]. Descobertas de mecanismos moleculares destes ativos 

levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias cosméticas, atuando não 

somente na modificação da aparência da pele e do cabelo, mas também 

influenciando positivamente na saúde destes tecidos.  

No desenvolvimento de novos produtos de origem natural, destaca-se a 

farmacognosia, ciência multidisciplinar que estuda compostos naturais com 

ação terapêutica analisando suas propriedades físicas, químicas, bioquímicas e 

biológicas [3]. Somente para dar um exemplo, segundo Newman e Cragg [4], 

nos últimos 70 anos identificaram-se 175 moléculas com capacidade 

antitumoral, das quais cerca de 50% correspondiam a produtos naturais ou 

compostos derivados diretamente da fonte natural [4]. 

Um desafio frequente nesta área de pesquisa é identificar novas 

plataformas de testes para estes ativos, sem utilizar, se possível, organismos 

vivos. Nesse cenário, a pesquisa básica e translacional tem se empenhado na 

obtenção de modelos miméticos para o estudo de tais compostos em todos os 

níveis, desde membranas e lipossomas até o nível das células em cultura e das 

tecnologias in-vitro de reconstrução de pele. Neste trabalho almejamos 

principalmente desenvolver uma plataforma que possa quantificar a proteção 



 

 

 

 

de membranas biológicas exercidas por diversos ativos usados na indústria 

cosmética. Antes de abordar este objetivo, preparamos a revisão de diversos 

temas relevantes neste assunto. 

 

1.1 Reações de fotossensibilização, estresse redox e antioxidantes 

A radiação solar, que apresenta um largo espectro frequências, é a 

principal fonte de energia no nosso planeta. Essa radiação pode ser dividida 

em duas regiões principais de acordo com a capacidade de ionização que 

causa na matéria: radiação ionizante e radiação não ionizante. A radiação 

ionizante é subdividida em raios-X e raios gama, enquanto a radiação não-

ionizante (Figura 1) subdivide-se em radiação ultravioleta (UV), luz visível e 

radiação infravermelha. Felizmente a radiação ionizante, que pode ser 

altamente prejudicial aos seres vivos, não penetra na atmosfera terrestre [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Espectro da radiação solar e perfil de penetração na pele humana 

 



 

 

 

 

O espectro de radiação não ionizante é comumente classificado de 

acordo com a faixa de comprimento de onda (λ), em função da faixa espectral 

que os seres humanos enxergam. A radiação UV é a parte do espectro 

eletromagnético compreendida entre a radiação ionizante e a radiação visível 

(100nm < λ < 400nm). Essa radiação é subdividida em UVC (100nm < λ < 

280nm), UVB (280nm < λ < 320nm) e UVA (320nm < λ < 400nm) (Baptista, 

2011). 

A radiação UVC é muito energética e induz processos químicos 

degradativos da matéria biológica. UVC é absorvida praticamente na sua 

totalidade na estratosfera, sendo que a intensidade de UVC é desprezível no 

nível do mar. Já as radiações UVB, UVA, visível e infra-vermelho chegam à 

superfície terrestre e têm penetrabilidade considerável na pele, merecendo 

atenção e cuidados quanto à exposição exagerada.  

É importante mencionar que a interação com a radiação UV não é 

somente maléfica para a pele. Esta é de fato fundamental para a manutenção 

da homeostase dos seres humanos. A radiação UVB, por exemplo, é 

importante para a ativação da vitamina D, necessária para uma eficiente 

absorção de cálcio, magnésio, ferro, fosfato e zinco, dentre outros efeitos. Com 

efeito, a ausência da radiação UV tem se mostrado um fator crítico para 

aparecimento de desordens psicológicas como a depressão sazonal recorrente 

na Europa [6]. 

Em contrapartida, biomoléculas como ácidos nucléicos e proteínas 

absorvem diretamente radiação UVB, formando produtos característicos como 

dímeros de pirimidina (CPD) e fotoprodutos 6-4 (6-4P), no caso de DNA. Estes 

produtos são considerados lesões químicas no DNA e podem ser genotóxicos 



 

 

 

 

[7]. O UVA, não obstante, também é capaz de excitar fotossensibilizadores 

endógenos tais como as melaninas e as flavinas, gerando espécies reativas de 

oxigênio, levando a quadros de stress oxidativo e de morte celular [8]. Assim, a 

exposição excessiva às radiações UV resultam na formação de espécies 

reativas em excesso às defesas anti-oxidantes, causando danos celulares e 

promovendo o aparecimento de queimaduras e processos inflamatórios, 

envelhecimento precoce da pele e o aparecimento de diversas patologias [9].  

 A interação da radiação com os cromóforos naturais, também 

chamados fotossensibilizadores (FS), desencadeia uma série de processos 

fotofísicos e fotoquímicos [10]. Dentre esses processos, a formação de estados 

excitados de tempo de vida longos (espécies tripletes) facilita a formação de 

espécies reativas que promovem stress oxidativo na célula (Figura 2) e estes 

processos têm sido separado em mecanismos Tipo I e Tipo II.  

No tipo I. o estado triplete transfere energia ou elétron a outras 

moléculas do substrato celular formando radicais livres ou outros estados 

excitados. Já na fotossensibilização do tipo II, a transferência de energia do 

fotossensibilizador no estado triplete se dá ao oxigênio triplete (3O2), excitando 

este ao estado singlete (1O2), que pode adicionar a dupla ligação, ao contrário 

do oxigênio fundamental (triplete) [11]. As reações de fotossensibilização do 

tipo I e tipo II ocorrem em paralelo de acordo com diversos fatores, incluindo, 

por exemplo, a concentração de oxigênio do meio. De fato, foi observado que 

com o aumento da concentração de oxigênio, há um aumento das reações do 

tipo II, onde há a formação de oxigênio singlete e de várias outras espécies 

reativas de oxigênio. No entanto, em condições fisiológicas as concentrações 



 

 

 

 

de oxigênio podem ser pequenas, chegando a 7,5 M ou menos, e as reações 

do tipo I podem ser preferenciais [12]. 

 

 

Figura 2: Esquema representativo das reações de fotossensibilização do tipo I e tipo II de 

um fotossensibilizador (FS). Onde: 1) Absorção de luz 2) Conversão interna 3) 

Fluorescência 4) Cruzamento intersistema 5) Fosforecência 6) Transferência de energia 

7) Transferência de prótons e eletrôns. 

 

As reações tipo I e II também levam à formação de diferentes espécies 

reativas e, possivelmente, diferentes modos e intensidades em que os 

processos oxidativos se desencadeiam em um ambiente biológico. O oxigênio 

singlete, fruto da reação do tipo II nesse caso, é altamente reativo, 

apresentando um curto tempo de vida em água e grande potencial oxidativo 

(Figura 3). 

Tripletes 



 

 

 

 

 

Figura 3. Distribuição eletrônica dos orbitais moleculares (*) do oxigênio do estado 

singlete excitado (1g , destacado em vermelho) e fundamental triplete (3g). 

 

 Essa reatividade aumentada em relação ao oxigênio no estado 

fundamental triplete (3g) é explicada pela presença de um orbital * vazio 

(Figura 3), possibilitando reações de adição a duplas ligações. Pode-se então 

originar hidroperóxidos (reação 1 do tipo "ene") e peróxidos cíclicos (reação 2 

do tipo "dieno") em uma única etapa de deslocamento eletrônico conforme 

esquematizado nas reações da figura 4 [13].  

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema simplificado de reações "eno" (1) e "dieno"(2) envolvendo o oxigênio 

singlete (1g)O2. 

 

Já o mecanismo de oxidação fotossensibilizada do Tipo I forma 

preferencialmente espécies radicalares. As membranas são ricas em ligações 

duplas e duplas conjugadas e, portanto, um alvo fácil tanto aos processos de 

oxidação tipo I e tipo II.  No caso de duplas simples após a adição de 1O2 um 



 

 

 

 

passo adicional de reação é necessário, que é a abstração de hidrogênio ou 

formação de radical para que haja a etapa de iniciação da peroxidação lipídica.  

 Após a etapa de iniciação, a reação de peroxidação lipídica segue de 

forma encadeada produzindo peróxidos e cicloperóxidos até que haja uma 

reação de terminação radicalar. Em ambiente biológico, reações de 

peroxidação lipídica geram pequenos fragmentos de aldeído tais como o 4-

hidróxi-nonenal e o malonodialdeído e esses podem ser quantificados como 

marcadores da extensão das reações de peroxidação (Figura 5) [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema simplificado das reações envolvidas na peroxidação lipídica e o 

envolvimento da adição de oxigênio singlete(1g) O2 por reações "ene" (1) e "dieno" (2).  

 



 

 

 

 

1.2. Fotoenvelhecimento da pele e estratégias antioxidantes 

O fotoenvelhecimento da pele é um processo fisiológico complexo, que 

afeta praticamente todas as camadas da pele, sendo que o dano maior é 

observado no tecido conectivo da derme [16], atribuindo às pessoas aparência 

mais velha, devido a perda de firmeza e tonicidade, bem como, o aparecimento 

de rugas [17]. O fotoenvelhecimento da pele está relacionado com o 

aparecimento de outras enfermidades mais graves como as lesões 

cancerígenas e pré-cancerígenas [18]. Estratégias antioxidantes são 

frequentemente utilizadas para evitar o câncer de pele e o envelhecimento 

precoce da pele, através da inibição/propagação de reações foto-oxidativas. 

Suplementação com compostos de origem vegetal e com moléculas puras com 

reconhecido potencial anti-oxidante, são bastante frequentes [19]. 

A incidência solar por períodos prolongados na superfície cutânea causa 

um desequilíbrio entre a atividade de moléculas oxidantes e a atividade das 

defesas anti-oxidantes. A radiação solar provoca a geração excessiva de 

radicais livres e de outras espécies oxidantes, sendo que os mecanismos 

antioxidantes naturais não são suficientes para neutralizá-la, causando 

desbalanço redox, morte celular, danos teciduais, processos inflamatórios, 

culminando com o envelhecimento precoce da pele [20]. 

Um dos processos de defesa antioxidante endógeno bastante conhecido 

e importante na proteção de membranas celulares, é o da vitamina E [21]. A 

vitamina E se intercala na membrana e é oxidada pelo lipídeo radicalar doando 

um hidrogênio e interrompendo o processo de peroxidação lipídica. A 

renovação da vitamina E oxidada ocorre pela doação de um hidrogênio por 



 

 

 

 

outro oxidante tal como a vitamina C ou pela ação de enzimas redutoras como 

a glutationa redutase, fazendo-a ativa novamente (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema simplificado do mecanismo de ação antioxidante da vitamina E (à 

direita) na redução de lipídeos oxidados (à esquerda).  

 

No presente estudo, utilizou-se o análogo solúvel da vitamina E, Trolox 

(Figura 7) [22], como padrão de comparação no cálculo da atividade 

antioxidante dos extratos vegetais. Os extratos vegetais foram subdivididos em 

duas classes principais de acordo com seus compostos constituintes, a saber, 

polifenóis e sacarídeos. 

 

 

Figura 7. Estrutura molecular do Trolox. 

 

 



 

 

 

 

1.3. Polifenóis 

Os polifenóis são por definição compostos que tem mais de um grupo 

fenol na sua estrutura [23]. Fenóis tem reconhecida capacidade anti-oxidante 

por serem capaz de doar hidrogênio, neutralizando radicais e outros compostos 

oxidantes e formando radicais mais estáveis. Nos polifenóis as duplas 

conjugadas e os anéis fenólicos agem de maneira sinérgica aumentando a 

capacidade de interagir com compostos excitados como oxigênio singlete ou 

triplete, inativando-os ao seu estado fundamental num processo chamado de 

supressão física [24]. Além disso, o hidrogênio alílico ou fenílico age na 

redução de espécies oxidantes, interrompendo processos oxidativos como o de 

peroxidação lipídica. Abaixo descrevemos alguns compostos puros, que foram 

utilizados como padrões neste trabalho, bem como, alguns extratos vegetais 

que foram estudados, além dos principais compostos químicos polifenólicos 

presentes nestes.  

 

Ácido Gálico: O ácido gálico (Figura 8) [25], é um poderoso polifenol 

encontrado na planta do chá (Camellia sinensis), uvas, berries e vinho. É 

comumente utilizado como padrão em análises de polifenóis totais no teste de 

Folin-Ciocalteau [26]. Sua atividade protetora em relação às reações de 

peroxidação lipídica é bem estabelecida. O ácido gálico mostra-se inclusive 

mais eficiente que o TROLOX em ensaios de supressão de radicais hidroxila 

(OH.) e peroxila (OOH.) [27]. Tem-se demonstrado também efeitos positivos 

através da administração do ácido gálico no tratamento de doenças como o 

diabetes e alzheimer [28]. 

 



 

 

 

 

 

Figura 8. Estrutura do Ácido Gálico 

 

Extrato de Erva Doce: A Erva Doce (Foeniculum vulgare) é uma planta cujas 

propriedades farmacológicas são bem conhecidas da medicina popular. Seu 

extrato é conhecido pelas propriedades ansiolíticas a anti-inflamatórias. 

Entretanto, a literatura científica mostra que os extratos da F. vulgare também 

possuem propriedades antimicrobiais, antivirais, antioxidantes e 

antienvelhecimento [29]. O extrato é rico no polifenol quercetina, cuja estrutura 

pode ser observada na figura 9. A quercetina geralmente é encontrada 

conjugada com algum açúcar na posição R1, podendo essa, ser substituída por 

galactose ou glicose.  

 

Figura 9. Estrutura genérica da quercetina encontrada no extrato de F. vulgare onde R= (-

H ou -OH) e R1= (galactose ou glicose). 

 

Extrato de Camomila: A camomila (Matricaria chamomilla) também é uma 

antiga conhecida da medicina popular por sua atividade sedativa e ansiolítica 

em chás da planta. Seu extrato vegetal também foi reportado por sua atividade 

antioxidante, antidiabética, anti-inflamatória e antimicrobiana, além de reduzir o 



 

 

 

 

dano causado pela peroxidação lipídica [30][31] O principal ativo dos extratos e 

chás de camomila é a apigenina [32] (Figura 10) [33]. 

 

              Figura 10. Estrutura molecular do polifenol apigenina 

 

Extrato de Guaraná: O extrato do guaraná (Paulinia cupana) é um ótimo 

potencializador de habilidades motoras e cognitivas in vivo. Além disso, 

estudos clínicos indicam uma menor prevalência de doenças do coração em 

pacientes suplementados com extrato de guaraná. Sobretudo, aponta-se o 

extrato de guaraná como um protetor eficaz contra a oxidação de lipídeos 

[34][35]. Sua composição é rica em catequinas, um importante polifenol (Figura 

11) [36]. 

 

 

Figura 11. Estrutura da catequina 

 

 

Extrato de Nogueira: O extrato da nogueira (Juglans regia) tem sido 

associado à proteção de lipídeos em processos oxidativos e à diminuição de 



 

 

 

 

doenças do coração em estudos clínicos [37]. Seu principal componente 

polifenólico é o ácido elágico [38] cuja estrutura se observa na figura 12. 

 

Figura 12. Estrutura do ácido elágico. 

 

 

Extrato de Romã: O extrato da romã (Punica granatum) tem atividade 

antioxidante e anti-inflamatória poderosa, além de ser anticancerígeno e 

antidiabético [39][40]. Sua composição contém, além de antocianinas e ácido 

elágico, isômeros de punicalagina, um polifenol complexo como se pode 

observar na figura 13 [41]. 

 

Figura 13. Estrutura da punicalagina. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. Sacarídeos 

Os sacarídeos, por sua vez, também podem atuar como protetores 

celulares, mas através de mecanismos variados. Podem ser redutores, no caso 

de açúcares com terminação contendo aldeído livre. Sua força antioxidante 

reside na capacidade de doar hidrogênio para interromper processos 

oxidativos, oxidando-se no lugar dos lipídeos e terminando o processo 

encadeado de peroxidação lipídica. Além disso, alguns sacarídeos têm 

demonstrado a capacidade de proteger membranas, não apenas pela ação 

antioxidante, mas também por oferecer uma proteção física da integridade das 

membranas [42]. 

Trealose: A trealose [43] (Sigma Aldrich, 2015), (Figura 14) é um dissacarídeo 

constituído por 2 unidades de glicose conectadas por uma ligação -1,1. Seu 

papel biológico é de grande importância em bactérias, auxiliando na 

sustentação da parede celular e termotolerância [44][45][46]. Apresenta 

atividade de resistência ao estresse oxidativo pela diminuição da peroxidação 

lipídica. Estudos apontam que esse efeito protetor se deve à eficiente ligação 

entre a trealose e os lipídeos de membranas [47]. Vale ressaltar que a trealose 

não é um açúcar redutor por não ter aldeído livre. 

 

Figura 14. Estrutura da trealose. 

 

Extrato de Aloe Vera: O extrato de Aloe Vera é muito utilizado na medicina 

popular como anti-inflamatório em queimaduras e lesões na pele, além ser um 



 

 

 

 

ótimo hidratante natural [48]. Sua composição depende do método de extração 

[49]. Extratos aquosos, como é o caso do extrato aqui estudado, é rico 

principalmente em polissacarídeos [50][51]. 

 

Extrato de goma arábica: O extrato etanólico da Acácia senegal, uma planta 

cujo potencial cosmético vem sendo observado pela indústria farmacêutica e 

do cabelo, comumente conhecido como "goma arábica" é constituído 

quimicamente de polissacarídeos naturais. Após a hidrólise parcial, o extrato 

apresenta diversos açúcares, como arabinose, galactose, glucose, ramnose, 

xilose e ácidos urônicos, na forma de sais de cálcio, magnésio e outros cátions. 

A maioria das gomas são hidrossolúveis e formam soluções mais ou menos 

viscosas. Suas principais aplicações são no preparo de emulsões, pastilhas, 

como fixador para cabelos, pós compactos, cremes e outros produtos 

cosméticos [52]. Sua estrutura principal é composta por polissacarídeos com 

ligações 1,3-b,D-galactopiranosil (Figura 15) e sua aplicação farmacêutica tem 

relatada a eficácia no tratamento de infecções na mucosa intestinal e seu uso 

como calmante tópico [53][54] . 

 

 

Figura 15. Estrutura da ligação 1,3-b,D-galactopiranosídica presente na cadeia de 

polissacarídeos da goma arábica 

 



 

 

 

 

Extrato de Alga Fucus: A Fucus vesiculosus é uma alga utilizada para 

problemas de tireoide, asma, tosse, distúrbios estomacais, doenças urinárias, 

diabetes, colesterol alto, desequilíbrio hormonal, dores de cabeça e úlceras. Além 

disso, no ramo cosmético vem sendo utilizado como antioxidante e anti-

envelhecimento [55][56][57]. Os polissacarídeos de sua composição contêm 

principalmente mucopolissacarídeos (ou glucosaminoglicanos) como o hialurano 

(Figura 16), por exemplo. 

 

 

Figura 16. Monômero de hialurano 

 

Extrato do Tamarindo: O extrato do Tamarindo (Tamarindus indica) também 

tem propriedades antioxidantes, que têm se mostrado eficientes na redução de 

taxas de peroxidação lipídica [58][59][60]. Além disso, seu efeito inibidor sobre 

enzimas como metaloproteinases e hialuronidades têm chamado atenção para 

o seu uso cosmético. Os polissacarídeos de sua composição são 

principalmente xilo-glicanos (Figura 17) [61]. 

 

Figura 17. Estrutura monomérica básica dos xilo-glicanos (onde G = glicose, X = xilose). 

 



 

 

 

 

2. MEMBRANAS BIOLÓGICAS  

As membranas biológicas são formadas por uma dupla camada de 

fosfolipídeos contendo também outras classes de lipídeos, proteínas e 

açúcares (Figura 18). As proporções molares das moléculas constituintes das 

membranas varia de célula para célula e de acordo com as condições em que 

as células se encontram [62]. 

Proteínas podem ser associadas à membrana de duas formas: incluídas 

na bicamada lipídica, sendo estas chamadas de proteínas intrínsecas de 

membranas; ou apenas aderidas a uma das faces da membrana, sendo estas 

chamadas de proteínas extrínsecas de membranas[63]. Já os carboidratos 

presentes nas membranas são encontrados como produtos de glicosilação de 

proteínas ajudando em suas funções ou ligados a fosfolipídeos na forma de 

glicocálice, ajudando na adesão e no reconhecimento célula-célula. A 

composição lipídica também pode ser bastante variada com o tipo de 

membrana ou com a condição fisiológica das células [63]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Modelo de membrana segundo o modelo do Mosaico Fluído: Bicamada 

fosfolipídica (A), Colesterol (B), Proteínas intrínsecas (C) e extrínsecas (D), 

glicoproteínas (E), Glicolipídos (F) e Glicocálice (G). 

 



 

 

 

 

 Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, ou seja, são constituídos por 

uma parte hidrofílica polar (grupo fosfato) e uma parte hidrofóbica apolar 

(cadeia carbônica), unidas por um grupo glicerol (figura 19). O tamanho e a 

presença de duplas ligações na cadeia alifática dos fosfolipídeos estão 

relacionados com a eficiência do empacotamento desses fosfolipídeos e, 

consequentemente, com a fluidez da membrana [64]. 

 

 

Figura 19. Estrutura molecular da fosfatidilcolina.

 Além dos fosfolipídeos há diversos outros lipídeos presentes nas 

membranas, como esteróis e glicolipídios. Os fosfolipídios mais abundantes 

são aqueles ligados à colina (fosfatidilcolina e esfingomielina) e os 

aminofosfolipídios (fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina). Destaca-se também 

o fosfatidilglicerol, o fosfatidilinositol e a cardiolipina que, embora presentes em 

menores quantidades, apresentam funções fundamentais de sinalização e 

ancoramento às proteínas da membrana. A distribuição desses lipídeos pelas 



 

 

 

duas camadas da bicamada é assimétrica, o que pode refletir em diferentes 

estruturas e funções das duas superfícies da membrana [65]. 

As membranas fornecem barreiras físicas para separar o meio externo do 

interno de células e organelas, além de mediar a entrada e a saída das mais 

diversas substâncias necessárias para a manutenção da homeostase celular. 

Consequentemente, a integridade dos lipídeos das membranas afeta 

diretamente o equilíbrio homeostático das células. A oxidação dos lipídeos 

altera a conformação destes na membrana, alterando as propriedades das 

membranas das células e das organelas, podendo levar ao aumento de 

permeabilidade e a alteração na seletividade no fluxo íons e de outras 

moléculas e, consequentemente, podendo causar a morte das células [66],[67] 

2.1. Lipossomos 

Lipossomos, ou vesículas de fosfolipídios, são estruturas esféricas 

compostas por bicamadas lipídicas que encapsulam parte do meio em que se 

encontram. São formadas predominantemente por moléculas anfifílicas, 

insolúveis em água, que quando em ambientes aquosos formam dispersões 

coloidais [68]. Formam-se pela auto-organização de fosfolipídeos e têm sido 

utilizados há várias décadas como modelos simplificados de membranas e 

como carreadoras de fármacos. 

Nesse projeto utilizamos lipossomos de leticina de soja como mimético 

de membrana para quantificar dano e proteção da membrana. O lipossomo é 

preparado contendo uma sonda fluorescente, que fica auto suprimida, no 

compartimento interno, a lesão demonstra dano na membrana por aumento de 

fluorescência. Lecitina é a designação dada a uma mistura de glicolipídios, 

triglicerídios e fosfolipídios, por exemplo: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e 



 

 

 

fosfatidilinositol. No entanto, em bioquímica, o termo lecitina é, usualmente, 

utilizado como sinônimo de fosfatidilcolina pura, um fosfolipídio que constitui o 

principal componente da fração fosfatada que se obtém da gema de ovo ou de 

grãos de soja, de onde é extraída por meios mecânicos ou químicos, utilizando 

hexano [69].  

 

2.2. Fotossensibilização do 1,9-dimetil-azul de metileno como 

modelo para estudos de danos às membranas 

Como foi descrito acima, os danos por fotossensibilização contribuem 

significativamente para lesões em membranas celulares. Esses danos são 

desencadeados por compostos que geram tripletes e que podem induzir tanto 

mecanismo Tipo I quanto Tipo II. No presente estudo utilizou-se o 

fotossensibilizador sintético 1,9-dimetil-azul de metileno (DMMB - Figura 20) 

[70] para causar danos em membranas modelos, ocasionando uma magnitude 

mensurável e reprodutível de vazamento. DMMB é relativamente hidrofóbico e 

se liga em membranas, gerando tripletes que atuam tanto pelos mecanismos 

tipo I quanto pelo tipo II [71]. 

O DMMB tem demostrado ser um eficiente fotossensibilizador, tendo 

sido utilizado em estudos de terapia fotodinâmica, a qual se baseia no princípio 

de que a interação entre a luz em comprimento de onda adequado com um 

fotossensibilizador e com o oxigênio fundamental (O2) resultando na formação 

de diversas espécies reativas (EROs), [72],[73],[74], que são capazes de danos 

oxidativos em biomoléculas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estrutura química do 1,9-Dimetil-Azul de Metileno (DMMB) 

 

3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

As possíveis estratégias de proteção de membranas podem ajudar a 

indústria cosmética a desenvolver novos conceitos de proteção da pele e do 

cabelo contra danos oxidativos. Pretendemos desenvolver um protocolo 

simples para quantificar dano e proteção de membrana. 

4. OBJETIVO 

  Desenvolver um protocolo experimental que possa avaliar dano das 

membranas por fotossensibilização e proteção destas por extratos vegetais 

(Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo proposto para avaliação de dano e proteção de membranas. 
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 A geração de oxigênio singlete (1O2) causa danos em membranas, que são 

quantificados usando a emissão da carboxifluoresceína [CF], que está auto-

suprimida no interior do lipossomo, mas cuja fluorescência aumenta 

significativamente no meio externo após diluição. A eficácia de extratos 

vegetais (EV) na proteção de modelos de membranas pode ser então 

quantificada em comparação com padrões anti-oxidantes como ácido gálico. 

Além disso, pretende-se usar este método para caracterizar outros 

mecanismos de proteção de membranas além do efeito anti-oxidante. 

 

5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Reagentes: O DPPH (1,1’-difenil-2-picril-hidrazil), o Trolox, a 

Carboxifluoresceína o ácido gálico foram adquiridos da Sigma-Aldrich. Tris- 

NaCl, Sephadex-G50, Clorofórmio, 1,9- Dimetil Azul de Metileno foram 

adquiridos da Merck. O Folin-Ciocalteau foi adquirido da Haloquímica. Os  

extratos vegetais e a Lecitina de soja foram fornecidos pela empresa Farma 

Service Bioextract. Água utilizada foi bi-destilada e deionizada.  

 

Equipamentos: Os espectros de absorbância foram obtidos em 

espectrofotômetro Shimadzu UV-VIS 2400. O espalhamento de luz foi realizada 

em equipamento da Malvern e as medidas fluorométricas foram realizados 

utilizando-se um leitor de placas Infinite M200-Tecan (RCHISTO). A irradiação 

foi realizada utilizando conjuntos de LED vermelhos construídos Novatecnica 

Brasil (Figura 22). O comprimento de onda de máximo de emissão era de 639 

nm, com 34 W.m2 de irradiância a uma distância de 10 cm, garantindo 

efetividade e homogeneidade de irradiação por toda placa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Espectro de emissão do LED- determinação da banda espectral para 

irradiação do fotossensibilizador. 

 

6. METODOLOGIA 

6.1. Fotossensibilizador 

Para o preparo da solução do DMMB, uma quantidade pequena e 

indefinida (alguns miligramas) do corante foi solubilizada em água. Após 

completa solubilização, diluiu-se com etanol em torno de 30 vezes. Uma vez 

que não há dímeros de DMMB em etanol, pode-se determinar a concentração 

da solução baseando-se diretamente no valor de absorbância. A leitura de 

absorbância foi realizada no espectrofotômetro Shimadzu UV-VIS 2400. O 

fotossensibilizador foi utilizado na concentração final de 15 µM. 

Inicialmente caracterizamos as propriedades fotofísicas do DMMB em 

etanol (Figura 23). O coeficiente de absortividade molar (ε) foi obtido a partir da 

aplicação da Lei de Lambert Beer. 
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Onde, A é a absorbância, ɛ o coeficiente de absorção molar, b a 

concentração do composto e c o caminho óptico da cubeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Espectro de absorbância do 1,9 Dimetil Azul de Metileno (DMMB)- 

Determinação da banda espectral. 

 

6.2. Lipossomos 

Preparamos lipossomos multilamelares de lecitina de soja com 

carboxifluoresceína encapsulada no compartimento interno. Os lipossomos 

foram produzidos adicionando-se clorofórmio a de lecitina de soja em um tubo 

de ensaio obtendo-se a concentração final de 30mg/mL. Removia-se o solvente 

com fluxo de argônio, enquanto girava-se o tubo de maneira inclinada, até que 

fosse obtida a formação de um filme em suas paredes. Hidratava-se o filme 

com solução de carboxifluoresceína (vide item 6.3) e agitava-se em um vórtex. 

Após 10 minutos de sonicação em sonicador de banho, o sistema era 

novamente agitado em um vórtex. Filtrava-se a suspensão obtida em uma 
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coluna de Sephadex G-50 (item 6.4), usando tampão Tris (item 6.5) como 

eluente. A fração contendo lipossomos com carboxifluoresceína encapsulada 

no compartimento interno era facilmente visualizada na coluna de Sephadex e 

era recolhida em um tubo de ensaio.   

6.3. Preparação da solução de carboxifluoresceína  

Preparou-se a solução de carboxifluoresceína adicionando-se 1,882 g de 

carboxifluoresceína sólida a 100 mL de uma solução aquosa contendo 60,57 g 

de tampão Tris. Adicionou-se hidróxido de sódio até que pH alcançasse o valor 

de 8 e armazenava-se ao abrigo da luz.    

6.4. Preparação da coluna de Sephadex-G50  

A preparação da coluna de separação consistiu na pesagem de 2g de 

Sephadex-G50 e transferência do sólido para um kitassato. Verteu-se 100 mL 

de água destilada ao recipiente, que foi mantido em repouso por 30 minutos. O 

conteúdo do kitassato foi então transferido para uma coluna de vidro em cuja 

extremidade inferior, foi previamente introduzido um pequeno pedaço de 

algodão. Simultaneamente à decantação do Sephadex, introduziu-se tampão 

na coluna e, assim que a decantação foi concluída, os lipossomos foram 

adicionados. 

6.5. Preparação do tampão eluente (10mM Tris, 300mM NaCl, pH=8)  

A preparação do tampão consistiu na adição de de Tris e NaCl a 1L de 

água destilada. Adicionou-se ácido clorídrico até obtenção de pH igual a 8.  

6.6 Separação de lipossomos encapsulados com carboxifluoresceína 

Separou-se os lipossomos contendo carboxifluoresceína no 

compartimento interno da carboxifluoresceína remanescente no exterior dos 



 

 

 

lipossomos através do método de filtração e adsorção molecular em coluna de 

sephadex (G-50) (Figura 24). 

 

Figura 24: Separação do marcador fluorescente CF livre das vesículas contendo o 

marcador encapsulado por coluna de gel filtração sephadex (G-50). 

 

A cromatografia de filtração molecular é um método de cromatografia em 

coluna pelo qual as moléculas se separam em solução segundo seu peso 

molecular e a velocidade de migração as partículas é tanto menos quanto 

menor for seu tamanho, devido a uma maior penetração na rede de poros que 

constitui a fase estacionária. As moléculas de maior tamanho que os poros 

farão o caminho mais curto, já que nunca entram à malha da fase estacionária. 

Já as moléculas pequenas podem difundir dentro da matriz. Quanto menor é 

seu tamanho, maior é a probabilidade de que entre em um poro. Assim, a 

menor tamanho da molécula, mais longo o caminho que seguirá dentro da 

malha da fase estacionária (Figura 23). 

 



 

 

 

6.7. Quantificação de vazamento do lipossomo 

Mediu-se a intensidade total de fluorescência da CF liberada pela lise 

dos lipossomos com solução de Triton X a 5% (v/v). O conteúdo de CF liberado 

dos lipossomos (porcentagem de liberação) foi calculado dividindo-se a 

intensidade de fluorescência inicial, pela intensidade total de CF liberada. 

% Liberação= [1- ( IFinicial / IFtotal )] 

O experimento de quantificação do dano na membrana modelo consistiu 

em comparar a ação do fotossensibilizador na permeabilização dos 

lipossomos. O estudo foi conduzido em placas de fluorescência de 96 poços, 

sendo 8 poços destinados ao branco (apenas tampão, vide item IV.7.3), 8 

poços destinados ao controle (apenas lipossomos e tampão) e os restantes a 

lipossomos e quantidades variáveis de tampão, fotossensibilizador e 

compostos vegetais em estudo. O volume de suspensão de lipossomos 

adicionado foi sempre 7 μL e o volume final mantido constante em 300 μL. A 

irradiação foi realizada com LED’s λemissão= 639 nm, em arranjo que será 

determinado de forma a tornar máxima a dosagem de luz. A determinação da 

intensidade de fluorescência foi realizada utilizando-se um leitor de placas 

Infinite M200-Tecan (RCHISTO), λexcitação= 480nm / λemissão= 517nm, adequados 

às propriedades foto físicas da carboxifluoresceína.  

 



 

 

 

6.8.  Análises complementares 

Para o melhor entendimento dos resultados obtidos no teste de proteção de 

membrana, foi necessário realizar testes complementares com os extratos, tais 

como:  

i. Método anti radicalar (DPPH); 

ii. Medidas de polifenóis (PFT); 

iii. Ligação de extratos em membranas;  

iv. Espalhamento de luz; 

 

Método anti radicalar (DPPH): O método do DPPH consiste em avaliar a 

capacidade antioxidande via atividade sequestradora do radical livre 2,2-difenil-

1-picrilhidrazil (DPPH), que possui coloração púrpura, absorvendo em um 

comprimento de onda máximo de aproximadamente 515nm (Figura 25). O 

método de DPPH é muito utilizado para se determinar a atividade antioxidante 

em extratos e substâncias isoladas como: compostos fenólicos, fenólicos totais, 

flavonóis, cumarinas, quitosana com diferentes pesos moleculares, 

antocianinas, etc. Os espectros de absorção foram obtidos no leitor Tecan-

Infinite 200M, monitorados na região do visível, utilizando placa de 96 poços 

obtendo uma curva de supressão do radical em função da concentração dos 

antioxidantes. Por ação de um supressor de radicais livres, o DPPH• é 

reduzido, formando difenil-picril-hidrazina, de coloração amarela, com 

consequente desaparecimento da absorção, podendo a mesma ser monitorada 

pelo decréscimo da absorbância [75].  A partir dos resultados obtidos, 

determina-se a porcentagem de atividade antioxidante ou sequestradora de 

radicais livres e/ou porcentagem de DPPH remanescente no meio reacional. A 



 

 

 

percentagem de DPPH• remanescente no estado estacionário foi calculada 

utilizando a fórmula: 

 [1 - (controle Abs - Abs amostra) de controle / Abs] x 100 

 A capacidade de eliminação de radicais foi definida como a quantidade de anti-

oxidante necessário para diminuir o DPPH• inicial concentração de 50% 

(concentração eficiente = EC50), que foi estimada utilizando um algoritmo de 

regressão linear. Todas as análises de teste foram realizadas em triplicata. 

Trolox (ácido 6-hydoxy-2,5,7,8-tetra-metil-chromasn-2carboxilic) foi usada 

como um controle positivo e para a calibração de uma curva padrão (0,0125-

0,075 mg mL-1). 

 

 

 

 

Figura 25 - Redução do Radical DPPH após reação com supressores de radicais livres.  

 

Medidas de polifenóis totais (PFT): Compostos polifenólicos são importantes 

constituintes dietéticos, em virtude da sua elevada capacidade antioxidante, 

atribuída à sua habilidade em complexar íons metálicos, inativar reações 

radicalares em sistemas deslipidados, e prevenir conversão de hidroperóxido 

em oxirradicais reativos [76]. A quantificação desses compostos fenólicos é 

frequentemente realizada por meio do reagente de Folin Ciocalteau é o mais 

extensivamente empregado [77]. O método consiste de mistura dos ácidos 

fosfomolibídico e fosfotungstico, na qual o molibdênio se encontra no estado de 



 

 

 

oxidação (VI) (cor amarela no complexo Na2MoO4 .2H2O); porém, em presença 

de certos agentes redutores, como os compostos fenólicos, formam-se os 

chamados complexos molibdênio-tungstênio azuis [(PMoW11O4 )4-] [78], cuja 

coloração permite a quantificar a concentração das substâncias redutoras no 

comprimento de onda de 780 nm. A Figura 26 mostra a desprotonação dos 

compostos fenólicos em meio básico, gerando os ânions fenolatos, na qual, 

segundo Singleton, Orthofer e Lamuela-Raventós [79], o molibdênio, 

componente do reagente de Folin, sofre redução e o meio reacional muda de 

coloração amarela para azul. 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Reação do ácido gálico com molibdênio, componente do reagente de Folin-

Ciocaulteau 

 

Caracterização da ligação de extratos a membranas: O estudo consistiu em 

preparar lipossomos, porém utilizando tampão em lugar de solução de 

carboxifluoresceína. Preparou-se as soluções dos extratos vegetais de modo 

que as concentrações dos mesmos não ultrapassassem 3% do ativo. 

Adicionou-se a solução de extratos nas soluções de lipossomos. A suspensão 

foi centrifugada, por 10 minutos a 13500 rpm, no qual as vesículas decantaram, 

com posterior remoção do sobrenadante. O pellet será ressuspendido com 

tampão e novamente centrifugado, até que a fase superior se torne límpida 

quando da adição de tampão. Em seguida, o pellet novamente ressuspenso no 



 

 

 

mesmo volume, e a partir de então foi possível determinar a concentração de 

extrato vegetal através da medida de polifenóis totais restantes na solução 

(Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Esquema representativo do procedimento para determinação da 

concentração de extratos vegetais após ligação em membranas. 

 

Determinou-se concentração final de extratos vegetais ligados na 

membrana através da formula abaixo: 

 

 

 

Tamanho dos lipossomos por espalhamento de luz 

É conhecido que em solução aquosa contendo partículas com diâmetro 

próximo a 200nm ou menores são capazes de se manter em suspensão 

coloidal sem precipitar. A fim de obter o tamanho médio das partículas obtidas 

em laboratório, utilizou-se da técnica de espalhamento dinâmico de luz 

(Dynamic Light Scattering), em que a amostra contendo os lipossomos é sujeito 

a medidas de espalhamento de luz resultantes do movimento translacional por 

difusão das partículas, ou por tamanho [80]. 

[PFT]
inicial

 – [PFT]
final

 = [PFT]
ligado

  



 

 

 

Para realização da análise dos lipossomos por espalhamento de luz, as 

vesículas foram preparadas conforme descrito anteriormente e submetidas à 

irradiação por um período de 2 horas. Inicialmente, as soluções foram 

analisadas sem irradiação, apenas com seus controles, lipossomos, extratos e 

o DMMB. No segundo momento a placa, com as respectivas soluções, foi 

submetida a leitura após 1ª hora e 2ª hora de exposição com LEDS vermelhos. 

A partir dos dados de espalhamento de luz, foi possível verificar se os 

lipossomos sofreram modificação após serem expostos ao estresse oxidativo 

por meio da irradiação. 

 

6.9. TRATAMENTO DE DADOS  

O software Origin 7.0 (OriginLab Corporation) será utilizado para o 

tratamento de dados e obtenção de gráficos.   

 

7. RESULTADOS 

7.1.  Caracterização do irradiador 

As características e propriedades fotofísicas e de interação com 

membranas do DMMB já eram conhecidas do grupo [81].  Neste trabalho o 

primeiro desafio foi encontrar uma fonte de luz barata e que pudesse irradiar o 

DMMB com eficiência. Propusemos então um projeto para a empresa 

Novatécnica (Brasil) desenvolver um conjunto de LEDs que pudesse excitar 

eficientemente o DMMB e homogeneamente em todos os 96 poços de uma 

placa de poliestireno com estas especificações. Note que o irradiador luz (LED) 

vermelho emite com máximo em 639nm e com largura de meia altura de 

~15nm, o que se adequa muito bem para excitar o DMMB que tem máximo de 



 

 

 

absorção em 651nm (Figura 28). Usando esse irradiador e um modelo de 

lipossomos com CF internalizado, pudemos testar a cinética de dano em 

membranas eficácia fotossensibilizador DMMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28- Banda de emissão do irradiador de LEDs vermelho 

 

7.2. O modelo experimental: Estabilidade da suspensão de lipossomos 

sem e com irradiação e o cálculo da percentagem de dano 

 

  Antes de proceder aos experimentos de irradiação caracterizamos o 

modelo experimental da carboxifluoresceína auto suprimida no interior de 

lipossomos e o efeito de danos na membrana deste modelo. A eficiência 

fotodinâmica de dano em membrana foi determinada pelo método de liberação 

da sonda fluorescente carboxifluoresceína [CF], que inicialmente encontrava-se 

auto suprimida no compartimento interno das vesículas íntegras, sendo 

progressivamente liberada após geração de espécies reativas com consecutivo 

aumento da fluorescência da solução (Figura 21).  



 

 

 

Quantificamos a Intensidade de fluorescência em função do tempo, sem 

irradiação na ausência e presença de Triton-X (Figura 29). Observa-se que os 

lipossomos são significativamente estáveis na ausência de irradiação, pois a 

intensidade de emissão da CF é pequena e apresenta um pequeno aumento 

em duas horas de observação. Nota-se que na presença de Triton X a 10% 

(10uL) ocorre a lise total dos lipossomos, caracterizando o aumento da 

intensidade total de fluorescência. Este valor de emissão (~7000) é muito maior 

do que o valor inicial (~1000), indicando que o vazamento da CF da vesícula 

causa o aumento significativo da sua fluorescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Intensidade de fluorescência da CF em função do tempo de lipossomos 

incubados com tampão (esquerda) e na ausência e presença de Triton X (direita). 

(lambda de excitação=480nm, lambda de emissão 517nm).  

 

Embora os lipossomos sejam relativamente estáveis o aumento da 

emissão de CF no escuro e na ausência de Triton evidencia que uma certa 

percentagem de lipossomos acaba vazando sozinho durante o experimente.  

Esta variação é praticamente desprezível na ausência de DMMB, mas torna-se 

significativa na presença do mesmo. O aumento que se observou na presença 



 

 

 

de DMMB (em torno de 300 unidades de emissão de CF), é em torno de 5% do 

aumento que ocorre na presença do Triton (~6000 unidades de emissão de 

CF) e mantem-se relativamente constante em repetições experimentais. Então 

podemos concluir que o vazamento de em torno de 5% dos lipossomos pela 

presença do DMMB é um valor de sinal de fundo que precisamos considerar 

nas análises de cálculo de valor absoluto de vazamento de lipossomos. No 

entanto, neste trabalho as percentagens de vazamentos sempre foram 

consideradas em comparação com o valor de vazamento de DMMB com luz, e 

na presença de agentes que protegem as membranas. Esse valor de 5% 

estará presente tanto no vazamento do lipossomo com DMMB puro quanto no 

sistema com lipossomo, DMMB e agente protetor. 

 O passo seguinte foi caracterizar a cinética de aumento de fluorescência dos 

lipossomos com CF internalizada na presença do fotossensibilizador DMMB em 

função do tempo de irradicação (Figura 30). É possível notar que os 

lipossomos expostos à irradiação apresentam uma curva sigmoide com 

progressivo aumento da intensidade de fluorescência, caracterizando o dano 

gerado por espécies reativas de oxigênio gerado pelo DMMB. Essas espécies 

causam danos oxidativos em lipídeos e permeabilizam as membranas durante 

a irradiação. Neste trabalho usamos o valor final de emissão da CF (neste caso 

próximo de 5000 unidades de emissão de CF) em lipossomos irradiados como 

100% de dano.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Intensidade de fluorescência em função do tempo de irradiação em 

lipossomos de lecitina de soja. (lambda de excitação=480nm, lambda de emissão de 

517nm). [DMMB]=15µM, pH=8.0 

 

7.3.  Eficiência de proteção de membranas 

 Para facilitar a apresentação dos dados dividimos com agentes protetores 

em duas grandes famílias: polifenólicos e sacarídeos. Escolhemos como 

padrão dos compostos polifenólicos o ácido gálico, que está ele próprio 

presente em diversos extratos e que também é comumente usado como 

padrão em testes de quantificação de extratos. Como padrão dos sacarídeos, 

escolhemos a trealose. Como descrito acima, este dissacarídeo não redutor 

protege células de leveduras durante processos de estresse, tais como altas 

temperaturas, choque osmótico, efeitos tóxicos do etanol e desidratação [82]. 

Após a padronização do ensaio de mensuração do dano e proteção de 

membranas com compostos padrões, realizamos os testes de proteção de 
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membrana com os extratos vegetais propostos, visando relacionar a efetividade 

com a composição. 

 

7.3.1 Compostos fenólicos 

 Na figura 31 está apresentado um dado típico de dano e proteção de 

membrana, neste caso realizado com o composto padrão, ácido gálico. Note 

que o lipossomo irradiado na presença de DMMB apresenta vazamento 

característico, sendo que o nível de emissão de CV alcança o valor típico de 

5000 unidades de emissão de CF. Note também que os controles (tampão e 

lipossomo com tampão) exibem níveis irrelevantes de emissão de CF. 

Interessantemente, na presença de ácido gálico ocorre a diminuição da 

emissão de CF e essa diminuição fica mais significativa com o aumento da 

concentração de ácido gálico. O ácido gálico, como já era esperado é um 

potente agente anti-oxidante, impedimento a progressão das reações 

radicalares e impedindo e/ou retardando o processo de foto-oxidação. Note que 

ocorre aumento da percentagem de proteção com o aumento da concentração 

de ácido gálico. A concentração de 50% de proteção de membranas (7.5 µM de 

ácido gálico) será usado como padrão de comparação com os extratos 

vegetais. Como já mencionado acima 15 µM oferece nível de proteção próximo 

a ~80%.   

 Note também que na presença de 15µM de ácido gálico ocorre emissão no 

nível de 1100 unidades de CF, o que equivale a um dano aproximadamente 

21%. Se o dano na ausência de ácido gálico era por definição 100% na 

presenta do mesmo o dano foi de 21%, resultando em uma proteção de 79% 

das membranas. Para efeito deste trabalho consideraremos estes dois limites 



 

 

 

de proteção: ~50% de proteção é equivalente a 7.5µM ácido gálico e ~80% de 

proteção é equivalente a 15 µM de ácido gálico (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31- Intensidade de fluorescência em função do tempo de irradiação, obtido para 

vesículas encapsuladas com a sonda carboxifluoresceína com as variadas 

concentrações de ácido gálico. (lambda de excitação=480nm, lambda de emissão de 

517nm). [DMMB]=15µM, pH=8.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 32- Porcentagem de proteção de membrana em função da concentração de ácido 
gálico.   
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Quando se adiciona extratos vegetais ao sistema de lipossomos 

contendo DMMB, observa-se que há diferentes níveis de dano na membrana, 

dependendo do extrato e concentração (Figura 33).    Os extratos de erva doce 

e camomila a 0.5% alcançam o nível de 50% de proteção (equivalente 7.5 µM 

de ácido gálico), os extratos de guaraná e nogueira alcançam níveis de 

proteção acima de 80% a 0.1% e o extrato de romã, que é o mais eficiente 

protetor de membranas já testados, alcança um nível de proteção próximo de 

100% (97%) de proteção na concentração de 0.01%.   Extrapolando o dado de 

ácido gálico esse nível de proteção significa um extrato que tem o equivalente 

a 100 µM de ácido gálico em termos de proteção de membranas, na 

concentração de 0.01%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Intensidade de fluorescência em função do tempo de irradiação em 

membranas na presença de extratos vegetais (a) Erva doce; (b) Camomila (c) Guaraná (d) 

Nogueira (e) Romã. (lambda de excitação=480nm, lambda de emissão de 517nm). 

[DMMB]=15µM, pH=8.0. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 A- Eficiência de proteção de membrana após irradiação de membranas na 

presença compostos fenólicos (a) Erva doce; (b) Camomila (c) Guaraná (d) Nogueira (e) 

Romã.  

 

7.3.2 Sacarídeos 

Da mesma forma que foi apresentada para os compostos polifenois, os 

lipossomos foram expostos à irradiação na presença de DMMB e na presença 

de concentrações crescentes de trealose (Figura 34). Note que o nível de CF 

fluorescência relativa a 100% de dano é neste caso 6000 unidades de CF 

fluorescência. Com o aumento da concentração de Trealose ocorre uma 

diminuição significativa no valor de CF fluorescência, indicando que ocorre 

proteção da membrana proporcional a concentração de trealose. Note na figura 

35, que a percentagem de proteção aumenta proporcionalmente à 

concentração de trealose. O nível de proteção de 50% ocorre na concentração 

de 14,61mM e 80% de proteção a 29,21mM de Trealose.  
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Figura 34- Intensidade de fluorescência em função do tempo de irradiação, obtido para 

vesículas encapsuladas com a sonda carboxifluoresceína com as variadas 

concentrações de trealose, padrão sacarídeo utilizado no estudo. (lambda de 

excitação=480nm, lambda de emissão de 517nm). [DMMB]=15µM, pH=8.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 A- Intensidade proteção após do tempo de irradiação, obtido para vesículas 

encapsuladas com a sonda carboxifluoresceína com as variadas concentrações de 

trealose, padrão sacarídeo utilizado no estudo.  
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Os lipossomos também foram expostos à irradiação na presença de extratos 

vegetais que sabidamente são ricos em sacarídeos. Note que há um efeito 

protetor, pois ocorre diminuição da fluorescência em função do tempo de 

irradiação dos lipossomos suspensos. A 0.5% todos esses extratos apresentam 

proteção próximo a 50% e o extrato de tamarindo é o que apresenta nível de 

proteção próximo a 80%. É interessante notar que extratos que são 

constituídos basicamente de sacarídeos, ou seja, não possuem valores 

elevados de polifenóis também apresentam níveis consideráveis de proteção 

da membrana, sugerindo que o mecanismo de proteção talvez não seja 

somente anti-oxidante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 35 - Intensidade de fluorescência em função do tempo de irradiação, obtido para 

vesículas encapsuladas com a sonda carboxifluoresceína em variadas concentrações de 

extratos vegetais sacarídeos (a) Aloe Vera; (b) Plantcol (c) Tamariliz (d) Alga Fucus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 A- Eficiência de proteção de membrana após irradiação de membranas na 

presença de extratos vegetais sacarídeos (a) Aloe Vera; (b) Plantcol (c) Tamariliz (d) Alga 

Fucus  

 

7.4  Estrutura dos lipossomos oxidados e protegidos 

 Muito embora o dado de vazamento de CF é bem estabelecido para 

medir danos em membranas, tornou-se importante caracterizar se o vazamento 

que ocorre com a foto-oxidação resulta em alterações na dimensão dos 

lipossomos suspensos. Alterações no raio hidrodinâmico dos lipossomos foi 

acompanhada por espalhamento de luz. Note que o espalhamento de luz é 

estável em lipossomos não irradiados. Na presença de DMMB e irradiação o 

raio hidrodinâmico aumenta quase 4 vezes (~150 nm para ~600nm) (Figuras 

36 e 37). Essa diferença de raio hidrodinâmico indica que o sistema de 

lipossomo é severamente danificado durante a irradiação, desestabilizando as 

respectivas estruturas coloidais, que se transforma provavelmente em sistemas 

lamelares, que tendem a se organizar em multicamadas para evitar a 

exposição de cadeias carbônicas alquímicas à agua. Os extratos vegetais 

conseguem evitar esse aumento significativamente. Note que na presença do 
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extrato de romã, lipossomos aumentam de 300nm para 350nm, em torno de 

15% de aumento, ao invés de 4 vezes. O mesmo efeito pode ser observado na 

presença de extratos ou de sacarose, provando que os carboidratos também 

protegem as membranas (Figura 37). É importante enfatizar que os extratos 

afetam o tamanho do raio hidrodinâmico mesmo antes de se iniciar as 

medidas. Esse efeito deve ser devido a alterações na viscosidade e 

concentração iônica do meio pela presença dos extratos. Alteração nestes 

parâmetros afetam a difusividade média dos lipossomos em solução, que 

resulta em alteração no raio hidrodinâmico. Embora isso possa ser corrigido, 

não nos detemos a fazer esse ajuste nesse trabalho, pois somente queríamos 

demonstrar que a irradiação causa aumento do raio hidrodinâmico e que esse 

aumento pode ser revertido pela presença dos extratos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- Raio hidrodinâmico (nm) de lipossomos sem irradiação e após irradiação 

(1hora e 2 horas) na ausência e na presença de extratos contendo compostos poli 

fenólicos.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Raio hidrodinâmico (nm) de lipossomos sem irradiação e após irradiação 

(1hora e 2 horas) na ausência e na presença de extratos contendo compostos 

sacarídeos. 

 

7.5. Ensaios complementares 

Com o objetivo de caracterizar os extratos utilizados e para poder correlacionar 

a atividade de proteção de membranas com outras propriedades realizamos 

diversos outros ensaios, cujos resultados estão descritos abaixo. 

 

7.5.1. Atividade antiradicalar  

O radical livre 1,1-difenil-2-picrilhidrazila DPPH• é suprimido por agentes 

antioxidantes, tais como o ácido gálico e Trolox, e essa supressão é 

comumente usada para quantificar a atividade de antioxidantes naturais [83]. 

Com este intuito, mede-se o percentual de radicais DPPH• que se mantem na 

forma radicalar em função do tempo, na ausência e na presença de compostos 

antioxidantes. A figura 38 traz dois exemplos destas medidas realizadas em 



 

 

 

função da concentração de Trolox e de extrato de camomila, logo após a 

mistura e seguindo a absorção de DPPH• em função do tempo. A porcentagem 

de DPPH• remanescente no estado estacionário foi calculada utilizando a 

fórmula: [1 - (controle Abs - Abs amostra) de controle / Abs] x 100]. A 

capacidade de eliminação de radicais é definida como a quantidade de 

antioxidante necessário para diminuir a concentração de DPPH• à 50% da 

concentração inicial (Eficiente concentração= EC50). Trolox foi usado como 

controle positivo e para obtenção da curva padrão de supressão do DPPH•  

(0,0125-0,075 mg mL-1). 

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Porcentagem remanescente do radical DPPH• após submissão à soluções 

antioxidantes (a) Trolox e (b) Extrato Camomila, determinação do EC50. Todas as análises 

de teste foram realizadas em triplicata. 

 

Após obter-se o EC50 das soluções é possível determinar a quantidade 

de equivalentes de Trolox por quilogramas de extrato (g/Kg) (Tabelas 1 e 2), 

representado simplificadamente por TEAC (do inglês, Trolox equivalente 

antioxidant capacity), através da equação: TEAC(IC50) = Trolox (g) / Extrato 

(Kg). Note que o valor de TEAC varia com o tempo de exposição (Figura 39), 

uma vez que a quantidade de moléculas de DPPH• suprimidas também 

depende do tempo de exposição. Consequentemente, as comparações de 
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capacidade anti-oxidante devem ser sempre realizadas com o mesmo tempo 

de incubação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Quantificação do equivalente de Trolox (1,12g) por quilo de extrato 

(Camomila), em função do tempo de reação. Obtido a partir das figura 38 A e 38 B. 

 

7.5.2. Polifenol total 

Um outro parâmetro importante de comparação de atividade dos 

extratos pode ser obtido pela quantificação do total de compostos polifenólicos. 

A concentração total de fenóis foi estimada usando o método de Folin-

Ciocalteu com ligeiras modificações [84]. Após diluição (100 vezes) do padrão 

estoque inicial [AG] = 5,000 g/L, para adequação da curva de calibração, obteve-

se [AG final] = 0,0500 g/L. Uma alíquota da solução aquosa de extrato vegetal é 

misturada com 0,1M do reagente Folin & Ciocalteu (Sigma Aldrich) e 20% (m/v) 

de uma solução de carbonato de sódio. Após 2 horas de incubação à 

temperatura ambiente, a absorbância a 780 nm é obtida utilizando o leitor de 

microplacas. Os resultados são expressos como equivalentes de Ácido Gálico 

(g) por quilograma de extrato vegetal (kg)- (Tabelas 1 e 2 ). 
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Figura 40 – Absorbância de soluções com contendo concentrações crescentes de ácido 

gálico, submetidas ao reagente de Folin–Ciocalteu. Os resultados de quantificação de 

polifenois totais são expressos como equivalentes de ácido gálico (EAG) por Kg de 

extrato, através de curva de calibração, obtendo-se a concentrações equivalente de 

padrão de ácido gálico que fornece a mesma absorbância do extrato. 

 

Note na Tabela 1, que existe uma certa correlação entre os valores de 

TEAC e de GAE, uma vez que os polifenois estão presentes nestes extratos. A 

correlação com os dados de proteção de membranas não é, no entanto, direta. 

Note que extrato de romã e de nogueira são os que respondem com valores 

maiores de TEAC e PFT e são os que de fato protegem melhor as membranas. 

No entanto, estes extratos apresentam praticamente os mesmos valores de 

TEAC, mas o extrato de romã é substancialmente superior ao de nogueira em 

termos de proteção de membrana. Com relação ao resultado de PFT, o extrato 

de romã apresenta maior valor de GAE (~2 vezes) ao de nogueira, mas mesmo 

assim, essa superioridade não pode explicar totalmente os dados quantitativos 



 

 

 

de proteção de membranas (~10vezes), sugerindo que deve haver outro 

parâmetro que interfere na proteção de membranas, além do potencial 

antioxidante.  

Outro exemplo interessante que merece comentário próprio é o da 

trealose e dos extratos que são baseados em sacarídeos (Tabela 2). Note que 

a trealose não suprime DPPH• como era esperado, uma vez que é um 

dissacarídeo não redutor e, portanto, não se espera que tenha atividade 

antiradicalar. Algumas preparações de Aloe Vera (AV) podem ter propriedades 

antioxidantes, uma vez que a composição química depende do método de 

extração, no entanto, o extrato AV aqui usada não mostrou eficiência na 

supressão de espécies de radicais. A falta de efeito antioxidante é 

quimicamente compatível com a baixa quantidade de polifenóis totais 

detectada nessa classe de extratos vegetais. No entanto, fica a questão, se 

estes extratos não têm atividade antioxidante, porque protegem as 

membranas? 

 

Tabela 1: Valor de TEAC e GAE para ácido gálico e para extratos contendo polifenóis. 

 

EXTRATOS 

 

DPPH 

TEAC (g/Kg) 

 

PFT 

GAE (g/Kg) 

Ácido Gálico 0,72±0,13 0,55±0,11 

Erva Doce 0,58±0,08 0,41±0,09 

Camomila 1,12±0,10 0,89±0,17 

Guaraná 5,44±0,81 1,54±0,21 

Nogueira 9,02±0,74 4,04±0,84 

Romã 9,87±0,93 7,34±0,87 

 



 

 

 

 

Tabela 2: Valor de TEAC e GAE para extratos contendo carboidratos. 

 

Extratos 

 

DPPH 

TEAC (g/Kg) 

 

PFT 

GAE (g/Kg) 

Trealose s/AOX 0,27±0,03 

Alga Fucus 0,17±0,04 0,32±0,07 

Aloe Vera s/AOX 0,02±0,01 

Tamariliz 0,10±0,03 0,17±0,01 

 

 

7.5.3 Ligação em membranas 

Um possível efeito que pode e deve interferir na eficiência de proteção 

de membranas é a eficiência de ligação do agente protetor à membrana. Ou 

seja, o composto pode ter uma atividade antioxidante proeminente, mas se não 

estiver fisicamente presente na membrana, a eficiência de proteção pode ser 

menor do que no caso de um agente com menor potencial antioxidante, mas 

que esteja em contato íntimo com a membrana. No entanto, a medição de 

ligação em membranas não é trivial. De fato, medir a interação de compostos 

puros com membranas já é difícil, o que dizer de misturas de centenas de 

compostos, presentes nos extratos.  

Para superar esta dificuldade, desenvolvemos um ensaio paralelo 

adicional ao do PFT, mas que é baseado na mesma plataforma experimental. 

O ensaio baseia-se na medição do potencial de PFT de um certo extrato na 

presença e na ausência de membranas, para identificar quanto do valor de PFT 

deste extrato seria sequestrado pela membrana, ou seja, fornecendo dados de 



 

 

 

quanto da reatividade dos extratos perante o reagente de Folin-Ciocalteu é 

perdido por ligação e membranas (Tabela 3). Vale ressaltar que todos os 

extratos testados são hidro alcoólicos, e consequentemente, tem grande 

tendência a ficar solubilizado na parte aquosa. A coluna da direita PFT (ligado) 

apresenta a diferença de PFT antes e após a adição de lipossomos e fornece 

uma ideia da parte do potencial PFT presente na membrana. Note que os 

extratos de guaraná, nogueira e romã são os que mais apresentam ligação em 

membranas, o que ajuda a justificar o potencial de proteção de membranas que 

estes extratos exercem. Observe também que extratos baseados em 

polissacarídeos também apresentaram eficaz ligação nos lipossomos, apesar 

de não possuírem em sua composição grupamentos fenólicos para inibir o 

processo oxidativo, nos levando a acreditar que seu mecanismo de proteção 

seja através de barreira física criada entre o fotossensibilizador e a membrana, 

impedindo que haja internalização do mesmo para que ocorra o dano. 

Tabela 3:  Estimativa da interação de extratos com membranas através da 

quantificação do GAE na ausência e presença de lipossomos. 

 

Extratos 

PFT (inicial) 

GAE (g/Kg) 

PFT (final) 

GAE (g/Kg) 

PFT (ligado) 

GAE (g/Kg) 

Ácido Gálico 30uM 0,55±0,17 0,27±0,08 0,31 

Erva Doce 0,41±0,12 0,31±0,08 0,10 

Camomila 0,89±0,21 0,64±0,11 0,25 

Guaraná 5,44±0,74 3,25±0,51 3,32 

Nogueira 4,04±0,53 2,12±0,33 1,92 

Romã 7,34±0,97 6,29±0,83 1,05 

 

 



 

 

 

 

Tabela 4:  Estimativa da interação de extratos com membranas através da 

quantificação do GAE na ausência e presença de lipossomos. 

 

Extratos 

PFT  (inicial) 

GAE (g/Kg) 

PFT (final) 

GAE (g/Kg) 

PFT (ligado) 

GAE (g/Kg) 

Trealose 2% 0,27±0,08 0,12±0,03 0,15 

Alga Fucus 0,32±0,09 0,21±0,08 0,11 

Aloe Vera 0,19±0,04 0,10±0,02 0,09 

Tamariliz 0,17±0,04 0,11±0,02 0,08 

 

 

8. DISCUSSÃO 

 Os dados de quantificação da atividade de proteção de membranas em 

função da quantidade de equivalentes de ácido gálico e de trealose parecem 

ser maneiras apropriadas para quantificar e comparar a capacidade de extratos 

vegetais, que tenham prevalência de polifenois e de sacarídeos 

respectivamente. A quantificação da atividade de proteção de membranas pode 

ser um novo conceito para o aprimoramento de formulações cosméticos. Para 

dar apenas um exemplo próximo a nós, dados recentes mostraram que 

proteção de membrana é crítico para explicar o efeito de proteção do extrato de 

aloe vera contra luz UVA [84]. 

Nosso trabalho também trouxe contribuições para o entendimento dos 

parâmetros que afetam a proteção de membranas contra reações 

fotoinduzidas. Note que na figura 41 a percentagem de proteção de extratos 

vária com o tipo de extrato em com a concentração. Note que um extrato que 

tem baixa atividade anti-radicalar, sua atividade protetora é mínima. Já extratos 



 

 

 

que tenham valores elevados de anti-oxidantes (Tabelas 1 e 2) e que tenham 

componentes que se ligam em membranas (Tabela 3), como os extratos de 

romã e de camomila, há capacidade significativa de proteção de membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Proteção de membranas de extratos vegetais que tem capacidade 

antioxidante e que se ligam bem em membranas (Romã e Camomila) e do extrato 

de Cereja que tem valores desprezíveis de atividade antioxidante (GAE=0.1 e 

TEAC=0.5). 

 

Além disso, é importante mencionar o caso dos carboidratos que tem 

atividade antioxidante insignificante, mas que também protegem as 

membranas. Com intuito de propor uma explicação mecanística é interessante 

comparar a proteção por aloe vera (Figura 42) com a proteção por trealose 

pura. A proteção pelo extrato de aloe vera é proporcional a concentração de 

extrato, assim como ocorre com a solução de sacarose. Note que ambas 

soluções protegem membranas e nenhuma delas é anti-oxidante, sugerindo 

que o mecanismo de ação não é por anti-oxidante. Embora trealose seja um 

modelo muito simples para reproduzir a ação do extrato de aloe vera, o fato de 
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ambos agirem de maneira semelhante, sugere que o mecanismo de ação seja 

equivalente.  

Trealose é uma molécula que vem sendo usada por muitos anos como 

protetor da estrutura de membranas, agindo principalmente por um efeito físico 

de adsorção na parte polar dos lipídeos, protegendo-os por uma barreira física 

contra espécies reativas vindas da solução e ao mesmo tempo evitando que 

pequenas alterações nos lipídeos afetem a estrutura e a permeabilidade das 

membranas. A trealose estabelece ligações de hidrogênio com os grupos 

carbonil e de fosfato e substitui as moléculas de água a partir do grupo cabeça 

do lipídeo [85]. A interação da trealose foi recentemente modelada 

computacionalmente, mostrando a alta afinidade e especificidade da interação 

lipídeo/trealose (Figura 43) [86][87]. Desta forma, propomos que a interação 

física de carboidratos com membranas é um modo adicional de proteção das 

membranas contra danos oxidativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Aumento de fluorescência de CF na ausência de AloeVera (TMP+LIP+FS) e na 

presença de concentrações crescentes de Aloe Vera.  
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Figura 43. ESQUERDA: (A) membrana modelo com moléculas de trealose proximas e (B) 

membranas com trealose ligada. DIREITA. Estrutura molecular de trealose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. CONCLUSÃO 

As indústrias de cosméticos, perfumes e de higiene pessoal vêm 

representando liderança do mercado de produtos naturais. As regras para a 

comercialização e aceitação no cenário atual dos produtos com ativos vegetais 

são severas e têm promovido um necessário desenvolvimento de 

procedimentos técnicos em seus processos produtivos, de controle de 

qualidade e de segurança e performance.  

Os resultados para os extratos vegetais mostram que aqueles que 

possuem elevado teor de polifenóis e expressiva atividade antiradicalar e que 

interagem com membranas tem maior eficácia em proteger membranas contra 

estresse oxidativo. Por outro lado, observa-se também a eficácia dos extratos 

ricos em polissacarídeos, e acredita-se que o mecanismo envolvido seja uma 

barreira física em proteger a membrana da ação das espécies reativas geradas 

durante a irradiação. 

O ensaio de quantificação de proteção de membranas, baseado na 

medida de equivalentes de ácido gálico ou de sacarose, foi desenvolvido para 

ser um ensaio simples e de custo reduzido, na esperança que esse método 

possa ser usado pela indústria cosmética. Sugerimos que estas mensurações 

sejam usadas para quantificar a eficiência de proteção de membranas de 

extratos que tenham polifenois e sacarídeos, respectivamente. No caso de 

extratos que possuem ambos constituintes, ambas mensurações podem ser 

realizadas. 
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