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Introdução 

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são 
amplamente utilizados no tratamento da inflamação, 
dor e febre. As suas ações farmacológicas advêm 
principalmente da inibição da cicloxigenase (COX).1 
No entanto, os AINEs têm de atravessar as 
membranas biológicas para serem absorvidos, 
distribuídos e eliminados e têm de interagir com as 
membranas para acederem ao seu alvo terapêutico, 
já que a COX é uma enzima membranar.2 Além 
disso, a interação dos AINEs com a camada de 
fosfolípidos que reveste a mucosa gastrointestinal 
(GI) parece comprometer a integridade dessa 
barreira protetora.3 Assim, o estudo da interação dos 
AINEs com membranas pode fornecer informações 
valiosas sobre a sua farmacocinética e os seus 
efeitos terapêuticos e tóxicos. 
O principal objetivo deste trabalho foi então avaliar a 
interação da indometacina e do nimesulide com 
membranas, usando lipossomas constituídos pela 
dipalmitoilfosfatidilcolina como modelos miméticos. 
Para tal, determinamos o coeficiente de partição dos 
AINEs por espectrofotometria derivativa; avaliamos 
a distribuição membranar dos fármacos por estudos 
de desativação de fluorescência e ainda avaliamos a 
influência dos AINEs na fluidez membranar por 
estudos de anisotropia de estado estacionário. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos indicam que o coeficiente de 
partição (Kp) dos AINEs varia de acordo com a sua 
estrutura química, com o seu grau de ionização e 
ainda com o estado físico da membrana. Pela 
análise da Tabela 1 podemos verificar que: (a) o Kp 
da indometacina é superior ao do nimesulide às 
temperaturas e pHs estudados; (b) o Kp dos AINEs é 
superior a pH 5.0 do que a pH 7.4, devido à menor 
ionização dos fármacos ao pH inferior; (c) o Kp 
destes AINEs é mais elevado quando a membrana 
se encontra na fase fluída (Lα). 
A indometacina e o nimesulide atuam como 
desativadores de fluorescência de uma sonda que 
se encontra localizada na bicamada lipídica (TMA-
DPH), o que demonstra a sua capacidade de 
interagir com as membranas. A desativação de 
fluorescência pelos AINEs resulta de interações 
estáticas e dinâmicas com a sonda, com uma 
componente estática dominante, já que a constante 

de Stern-Volmer (KSV) diminui com o aumento da 
temperatura (Tabela 2). Esta desativação de 
fluorescência é superior quando a bicamada se 
encontra na fase gel (37 ºC), pois o empacotamento 
dos fosfolípidos nesta fase favorece a formação de 
complexos entre a sonda e o fármaco. 

Tabela 1.  Variação do Kp da indometacina e do 
nimesulide com a fase lipídica e o pH. 

pH Fase lipídica 
Kp (M

-1) 

Indometacina Nimesulide 

5.0 
Lβ' (37 °C) 1717 ± 38 195 ± 22 

Lα (50 °C) 9574 ± 1010 2826 ± 193 

7.4 
Lβ' (37 °C) 254 ± 13 98 ± 10 

Lα (50 °C) 1909 ± 178 1288 ± 128 

 Quanto ao efeito dos fármacos na fluidez 
membranar, o nimesulide não apresenta um efeito 
fluidificante significativo. Por outro lado, a ação 
fluidificante máxima da indometacina foi de cerca de 
70% a pH 5.0 e de 20% a pH 7.4. 

Tabela 2.  KSV (M-1) obtidas nos estudos de 
desativação de fluorescência da TMA-DPH na 
presença de indometacina (A) e nimesulide (B). 

  pH 37 ºC 40 ºC 42 ºC 45ºC 

A 
5.0 27.6 ± 0.6 18.6 ± 0.6 17.5 ± 0.9 15.3 ± 0.6 

7.4 59.8 ± 0.8 40 ± 1 14.5 ± 0.6 5.7 ± 0.2 

B 
5.0 148 ± 4 62 ± 2 50.3 ± 0.9 34 ± 3 

7.4 24.4 ± 0.8 24 ± 2 9.2 ± 0.3 4.4 ± 0.3 

Conclusões 

A interação da indometacina e do nimesulide com as 
bicamadas lipídicas depende tanto do seu grau de 
ionização, como do estado físico da membrana. A 
partição mais elevada destes fármacos a pH 5.0 é 
consistente com a sua eficácia anti-inflamatória e 
analgésica. A indometacina está associada a uma 
incidência maior de toxicidade GI do que o 
nimesulide, o que se pode dever ao seu efeito 
fluidificante ao nível da mucosa gástrica. 
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