
 

VIEnBraER - Encontro Brasileiro de Espectroscopia Raman 
01 a 04/12/19, Belém – PA 

 

Espectroscopia Raman aplicada ao captopril a altas pressões 
 
Daniel L.M. Vasconcelos1*, Cristiano B. Silva1, José G. da Silva Filho2, Pedro F. Façanha-

Filho2, Alexandre M.R. Teixeira3, José A. Lima Jr.1, Paulo R.S. Ribeiro2, Paulo T.C. Freire1 

1 Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, C.P. 6030, Campus do Pici, 60455-760, 

Fortaleza-CE, Brasil. 
2Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST) Universidade Federal do Maranhão - Campus 

II, 65900-410, Imperatriz-MA, Brasil. 
3Departamento de Física, Universidade Regional do Cariri, 63.010-970, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

*daniellinhares@fisica.ufc.br 
Palavras Chave: Captopril, Transição de fase, Espectroscopia Raman. 

 

Introdução 
O tratamento para hipertensão requer o uso de 
medicamentos controlados, evitando acidente 
vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doenças 
coronária e outras1. Dentre os fármacos usados 
para o tratamento da hipertensão, um muito 
popular é o captopril (C9H15NO3S), sendo este o 
primeiro inibidor ECA a ser sintetizado e 
comercializado, ainda muito utilizado em vários 
países ao redor do mundo.O captopril existe em 
duas conformações que são chamadas de cis e 
trans isômeros, na qual a forma trans é a forma 
comercial e mais estável do fármaco1. A 
conformação cis/trans em polipeptídios apresenta 
grandes aplicações, como reguladores de 
processos celulares e atuando como inibidor de 
algumas atividades protéicas2.Em um estudo 
recente de FT-IR para temperaturas entre 25 e 
200 ºC foi verificado que o captopril sofre uma 
transição trans-cis1. No presente trabalho, 
apresentamos resultados de uma investigação por 
meio da técnica de espectroscopia Raman, das 
propriedades vibracionais do captopril quando 
submetido a pressões de até 6,7 GPa. 

 

Resultados e Discussão 
A figura 1 mostra a evolução do espectro Raman 
do captopril na forma trans para região de baixo 
número de onda entre 30-500 cm-1, tal região 
permite a observação dos modos de rede do 
material. No intervalo entre 2 e 3 GPa podemos 
observar algumas mudanças na região dos modos 
externos. Além disso, podemos notar que em 2,5 
GPa um novo modo surge em 286 cm-1, tal modo 
foi marcado por um asterisco na figura 1(a). Além 
do surgimento do novo modo, em 1,7 GPa é 
possível observar o desaparecimento do modo em 
295 cm-1, tal modo estando relacionado a 
deformações do esqueleto da molécula. Na figura 
1(b) é possível notar uma descontinuidade no 
deslocamento do número de onda dos modos 
entre 2 e 3 GPa. 

 
Figura 1: (a) Espectro Raman do captopril entre 50 
e 500 cm-1 variando a pressão de 1 atm até 6,7 
GPa; (b) Plot do compriemnto de onda vs pressão 
para os modos localizados ente 50 e 500 cm-1. 

Conclusões 
As mudanças na região dos modos externos 
acompanhado com a descontinuidade no número 
de onda dos modos, o surgimento de novos 
modos e desaparecimento de modos relacionados 
a deformações do esqueleto molecular sugerem 
uma transição de fase entre 2 e 3 GPa. Um dado 
importante da interpretação dos espectros Raman 
é que a nova fase não pertence à forma cis;a 
transição de fase não é acompanhada pela 
mudança conformacional trans– cis.  
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