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RESUMO. Lipossomas (LP) são sistemas coloidais capazes de compartimentalizar fármacos com o objeti-
vo de melhorar a atividade biológica, diminuir a toxicidade potencial e obter efeito prolongado. Nesse tra-
balho foi discutido o papel de vários tipos de lipossomas em encapsular moléculas capazes de provocar al-
guma resposta imunológica (fármacos, antígenos, DNA). O efeito do tipo dos lipossomas e aspectos sobre a
formação dos mesmos também foram discutidos. Parâmetros que interferem na liberação dos fármacos a
partir da estrutura dos lipossomas foram analisados. A verificação detalhada da literatura mostrou que,
dependendo da polaridade das moléculas e da carga superficial das estruturas dos lipossomas o sistema
pode ser usado eficientemente para aperfeiçoar o efeito terapêutico por meio do controle da velocidade ou
do mecanismo de liberação de fármacos e substâncias imunogênicas.
SUMMARY. “Biotechnological Strategies for Controlled Delivery of Antigens and Vaccines Adjuvant Through
Liposomes”. Liposomes (LP) are colloidal systems with ability to compartmentalize therapeutic molecules in or-
der to improve biological activity, decreases the potential toxicity, and to obtain prolonged effect. In this work it
was discussed the role of the various liposomes types to encapsulate drug molecules able to provoke some im-
munological response (drugs, antigens and DNA). The effect of the liposomes and the parameters about the for-
mation of the structures are also analyzed. Detailed literature review shows that, depending on the molecules po-
larity and the superficial charge of the liposome structures, the system may be efficiently used to optimize the
therapeutic effects by means of the release control or through a drug delivery mechanism.




