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RESUMO. O tratamento farmacológico de patologias oculares é conduzido pelas vias de administração
sistêmica e local. A via sistêmica apresenta limitações relacionadas à concentração do princípio ativo nos
tecidos oculares, enquanto a biodisponibilidade dos fármacos oftálmicos é afetada pelos eficientes mecanis-
mos de proteção do olho a partir da aplicação tópica. Desta forma, a administração de nanopartículas po-
liméricas na superfície ocular tem sido alvo de intensas pesquisas nos últimos anos, com intuito de aumen-
tar as oportunidades de absorção corneal. Nesse sentido, os resultados provenientes dos diferentes estudos
são citados, especialmente, as formulações com as características superficiais modificadas, que apontam
para novas perspectivas no campo da terapia tópica ocular.
SUMMARY. “Polymeric Nanoparticles in Topical Ocular Administration of Drugs”. The pharmacological treat-
ment of eye diseases is conducted through the systemic and topical administration. The systemic administration
presents limitation about the drug concentration in ocular tissue, while the bioavailability of ophthalmic drugs is
affected by efficient mechanisms to protect the eye from the topical application. Thus, the administration of poly-
meric nanoparticles on the surface eye has been the subject of intense research in recent years, in order to in-
crease opportunities for corneal absorption. Accordingly, the results of different studies are cited, in particular,
the formulations with the modified surface characteristics, indicate new prospects in the field of topical therapy
eye.

INTRODUÇÃO 
O tratamento farmacológico de patologias

oculares é conduzido pelas vias de administra-
ção sistêmica e local. A via sistêmica apresenta
algumas limitações relacionadas com a baixa
concentração de princípio ativo que alcança os
tecidos oculares devido, fundamentalmente, às
barreiras existentes entre os tecidos e a corrente
sangüínea. Portanto, para que se obtenha uma
concentração da substância ativa dentro da faixa
terapêutica utilizando essa via, é necessária a
administração de concentrações elevadas duran-
te um período prolongado, podendo ocasionar
sérios efeitos adversos em outros órgãos do cor-
po humano 1. 

A aplicação tópica de medicamentos na su-
perfície ocular é uma forma comum de adminis-
tração, sendo bem aceita para o tratamento de
diversas patologias oculares. Tradicionalmente,
as formas farmacêuticas mais utilizadas nesta via
são os colírios, que podem ser apresentados na
forma de soluções ou suspensões. Entretanto, a
biodisponibilidade dos fármacos oftálmicos ad-
ministrados neste tipo de formulação é afetada
pelos eficientes mecanismos de proteção do
olho, o que caracteriza uma limitação para a
instilação de fármacos por esta via. Tais meca-
nismos compreendem a dinâmica dos fluidos
(produção e drenagem), união a proteínas e
metabolismo 2,3.
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Quando um princípio ativo é instilado na
área pré-corneal pode exercer a sua atividade
farmacológica na superfície do olho, bem como
penetrar a câmara anterior e distribuir-se pelos
tecidos oculares internos. Contudo, a instilação
de fármacos no saco conjuntival provoca um la-
crimejamento que conduz à eliminação de gran-
de parte do fármaco instilado 4.

A administração de um grande volume de
solução leva a uma alta taxa de drenagem lacri-
mal, de forma que o volume fisiológico, em tor-
no 7 µL, seja alcançado, ocasionando a absor-
ção de pequena quantidade de fármaco (entre 1
e 3 %) para os tecidos oculares 5. Após a instila-
ção de um volume de 50 µL, em torno de 90 %
da dose administrada é eliminada em até dois
minutos, enquanto que na administração de 10
µL este tempo alcança os quatro minutos 6. Con-
seqüentemente, essa limitação no tempo de re-
sidência ocular de soluções convencionais afeta
a biodisponibilidade dos fármacos utilizados 5. 

Por outro lado, a fração de principio ativo
não eliminada da área pré-corneal pode ser ab-
sorvida pela conjuntiva ou mucosa nasal. Este ti-
po de absorção, chamada absorção não produti-
va, contribui para a eliminação do fármaco da
área pré-corneal, além de poder ocasionar rea-
ções adversas no paciente 2,7. Para substâncias
potentes, a toxicidade pode ocorrer quando a
exposição sistêmica for suficientemente alta 8,9,3. 

Além da interferência da drenagem naso-la-
crimal sobre a permanência dos princípios ati-
vos na área pré-corneal, a ligação destes às pro-
teínas existentes no fluido lacrimal constitui uma
importante limitação na biodisponibilidade do
fármaco, já que somente as moléculas livres são
capazes de alcançar seu local de ação 10. 

Um outro mecanismo de proteção do olho
frente às substâncias aplicadas na superfície
ocular é a metabolização. Em alguns tecidos
oculares, incluindo a córnea, existe uma quanti-
dade significativa de enzimas como as esteara-
ses, peptidases e proteases, entre outras, que
podem metabolizar os fármacos aplicados topi-
camente durante ou após a absorção, afetando a
sua atividade biológica 11,4.

As características anátomo-fisiológicas do olho
também interferem na biodisponibilidade dos fár-
macos oftálmicos 4,12. Para a maioria dos fárma-
cos aplicados no olho a córnea representa a prin-
cipal via de penetração para os tecidos intra-ocu-
lares. Contudo, a extensão da absorção de fárma-
cos oftálmicos é severamente limitada por pro-
priedades fisiológicas, destacando-se a relativa
impermeabilidade da barreira corneal 3,13. 

Neste contexto, este trabalho pretende abor-
dar aspectos relacionados à administração tópi-
ca ocular de fármacos, considerando os fatores
que determinam a baixa biodisponibilidade ca-
racterística desta via de administração e discu-
tindo os avanços resultantes da utilização de sis-
temas de liberação ocular nanoparticulados, es-
pecialmente as nanopartículas poliméricas com
diferentes características de superfície.

ANÁTOMO-FISIOLOGIA DA CÓRNEA 
A córnea, localizada no segmento anterior

do globo ocular, é um tecido avascular claro e
transparente cujos nutrientes e oxigênio são su-
plementados pelo fluido lacrimal e humor aquo-
so. A mesma é composta por três camadas - o
epitélio, o estroma e o endotélio - além das
membranas de Descemet’s e de Bowman. 

O epitélio, tecido mais externo da córnea,
consiste de 5 a 6 camadas de células em sua
área central, apresentando uma espessura total
de 50–100 µm 4. Devido à sua composição, o
epitélio corneal apresenta uma natureza lipofíli-
ca, constituindo a principal barreira para a pas-
sagem de substâncias hidrofílicas 3. Essas células
da camada basal são colunares e compactadas
como um pavimento, formando não somente
uma efetiva barreira contra microorganismos
mas também em relação à absorção de fárma-
cos. A baixa permeabilidade da córnea sugere a
presença de junções íntimas entre as células 9,14.

O estroma, ou substância própria, é consti-
tuído por fibras de colágeno entrelaçadas e
apresenta um alto teor aquoso. Sua espessura
varia de 600–1000 µm. Devido ao seu caráter hi-
drofílico, esta camada constitui uma barreira pa-
ra os princípios ativos lipofílicos, sendo que tais
substâncias podem permear facilmente o epité-
lio corneal e permanecerem retidas no estroma.
A membrana de Bowman, localizada entre o
epitélio e o estroma, apresenta uma espessura
de 8–14 µm e não difere significativamente do
estroma 15.

O endotélio é uma camada de células hexa-
gonais com características lipofílicas e espessura
de 5 µm. Essa camada apresenta-se mais per-
meável do que o epitélio. Entre o estroma e o
endotélio existe uma camada de espessura va-
riável, compreendida entre 5–10 µm, denomina-
da membrana de Descemet 15,16.

A parte exposta do olho é totalmente reco-
berta por uma camada fluida fina também cha-
mada de filme lacrimal pré-corneal. O filme la-
crimal apresenta uma espessura de cerca de
3–10 µm e a quantidade de volume residente é
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de cerca de 7 µL e pH entre 7,14 e 7,82. O filme
lacrimal pré-corneal consiste de uma camada li-
pídica superficial, uma camada aquosa central e
uma camada mucosa interna. A camada lipídica
é composta principalmente de ésteres esteróis,
triacilgliceróis e fosfolipídeos, esteróis livres e
ácidos graxos livres. Os lipídeos desempenham
um importante papel na redução da taxa de
evaporação de um modo que a osmolalidade la-
crimal normal pode ser mantida quando o fluxo
lacrimal é muito baixo 14.

A glândula lacrimal e os acessórios da glân-
dula contribuem para a formação da camada
aquosa, que contém sais orgânicos, glicose e
uréia bem como retinol, ácido ascórbico, imu-
noglobulinas, lisozima, lactoferrina e glicoproteí-
nas 14.

A camada mucosa está intimamente associa-
da com o glicocálix das células epiteliais cor-
neais/conjuntivais. Apresenta sensibilidade à hi-
dratação e forma uma camada gelatinosa com
propriedades reológicas viscoelásticas. A muci-
na, componente primário da camada mucosa, é
uma glicoproteína de alto peso molecular com
subunidades contendo uma proteína central
com aproximadamente 800 aminoácidos, dos
quais cerca de duzentos estão ligados lateral-
mente a cadeias de polissacarídeos. A proteína
central apresenta seqüências repetidas principal-
mente de serina, treonina e prolina. As cadeias
laterais de polissacarídeos usualmente terminam
em fucose ou ácido siálico, a glicoproteína é
carregada negativamente em pH fisiológico, po-
dendo interagir com substâncias catiônicas 17. 

ABSORÇÃO DE FÁRMACOS ATRAVÉS DA
CÓRNEA

A extensão da absorção de fármacos oftálmi-
cos é severamente limitada pelas propriedades
fisiológicas do olho, como já descrito anterior-
mente. O epitélio corneal é o principal fator pa-
ra a limitação da absorção ocular de princípios
ativos. Porém, as propriedades físico-químicas
dos princípios ativos como a solubilidade, cará-
ter lipofílico, tamanho de partícula (no caso de
colírios suspensão), carga e grau de ionização,
afetam a rota e a taxa de penetração na córnea
15,12.

A barreira que limita a penetração ocular de
fármacos altamente hidrofílicos é o epitélio cor-
neal lipofílico, enquanto que para aqueles muito
lipofílicos a barreira mais importante para a pe-
netração é o estroma hidrofílico 10,3.

Os fármacos atravessam o epitélio corneal
por mecanismo transcelular ou paracelular.

Aqueles com características lipofílicas passam
mais facilmente pela via transcelular. Os hidrofí-
licos atravessam primariamente através da via
paracelular, a qual envolve difusão alterada ou
passiva entre os espaços intracelulares. Para
muitos fármacos aplicados topicamente, a difu-
são passiva aumenta o seu gradiente de concen-
tração, seja pela via transcelular ou paracelular,
sendo o principal mecanismo de permeação
através da córnea 3,18. 

TERAPIA TÓPICA OCULAR
O tratamento das patologias oftálmicas con-

siste principalmente na aplicação tópica de colí-
rios aquosos sobre a superfície ocular, tanto na
forma de soluções verdadeiras, para fármacos
hidrossolúveis, com na forma de suspensões no
caso de fármacos pouco solúveis. De maneira
geral, estas formas farmacêuticas convencionais
necessitam de instilações freqüentes e altas do-
ses de fármaco. Por outro lado, apresentam co-
mo vantagens o custo favorável, a simplicidade
no desenvolvimento e produção da formulação,
bem como a boa aceitação pelos usuários. Con-
tudo, uma grande desvantagem da aplicação tó-
pica de colírios é a rápida eliminação do fárma-
co da superfície corneal causada pelos mecanis-
mos de proteção do olho 15,19.

Com o objetivo de se prolongar o tempo de
residência pré-corneal dos fármacos e conse-
qüentemente a biodisponibilidade destes, agen-
tes viscosificantes vêm sendo adicionados às so-
luções aquosas para aumentar a viscosidade da
preparação e elevar a sua eficácia terapêutica,
formando os hidrogéis 14,20. Os polímeros utili-
zados na formação dos hidrogéis apresentam
peso molecular elevado, destacando-se os deri-
vados semi-sintéticos da celulose, o álcool poli-
vinílico, polissacarídeos naturais como quitosa-
na, dextrano, goma xantana e polímeros sintéti-
cos como os derivados do ácido poliacrílico.
Além disso, sistemas bioadesivos, que incluem
polímeros capazes de interagir com os compo-
nentes do muco ocular, como o ácido hialurôni-
co e o ácido poli-acrílico, são utilizados para au-
mentar o tempo e a intensidade de contato en-
tre o medicamento e a superfície corneal 15.

No início da década de 80 dispositivos sóli-
dos de liberação controlada de fármacos foram
desenvolvidos, funcionando como sistemas re-
servatório dos fármacos, objetivando incremen-
tar a permanência do fármaco na área pré-cor-
neal. Tais sistemas como Ocusert®, NODS –
New Ophtalmic Delivery System, entre outros,
mostraram-se precisos na dosificação e capazes
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de reduzir a absorção sistêmica dos fármacos,
com a conseqüente diminuição da incidência de
efeitos colaterais 21. Esses sistemas permanecem
disponíveis no mercado atualmente, porém
apresentam como principal desvantagem o des-
conforto manifestado pelos pacientes devido à
presença de um objeto sólido na área pré-cor-
neal 22. 

SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS
APLICADOS À TERAPIA TÓPICA OCULAR

Um sistema ideal para a liberação ocular de
fármacos não deve prejudicar a visão do pacien-
te ou causar irritação aos tecidos oculares e de-
ve ainda obedecer a um regime terapêutico de
uma ou duas aplicações diárias 15. Os benefícios
para o paciente são a diminuição na freqüência
de instilações, baixa toxicidade e diminuição da
incidência de efeitos colaterais. 

Com base nas limitações que envolvem a
aplicação tópica de formulações convencionais
na superfície ocular, diversos estudos visando o
desenvolvimento de sistemas que melhorem a
biodisponibilidade e duração da ação terapêuti-
ca dos fármacos oftálmicos, bem como propor-
cionem uma diminuição dos efeitos adversos
decorrentes de uma absorção sistêmica indeseja-
da, vêm sendo conduzidos15. Estes estudos vi-
sam, como objetivo central, a obtenção de siste-
mas capazes de promover a liberação do fárma-
co no seu sítio de ação de forma controlada e
contínua e, ao mesmo tempo, aumentar a absor-
ção dos fármacos através da córnea e diminuir a
perda pré-corneal dos mesmos 12.

Desta forma, uma das estratégias farmacotéc-
nicas que vem apresentando interessantes resul-
tados no sentido de obter sistemas mais eficien-
tes para a liberação controlada de preparações
oftálmicas é a bioadesividade, que tem potencial
para aumentar o tempo de contato com a cór-
nea, levando à melhora da absorção do fármaco
no local 23.

O controle da liberação de fármacos em sí-
tios de ação específicos, através da utilização de
vetores capazes de permitir a otimização da ve-
locidade de cedência e do regime de dosagem
das substâncias, também vem sendo alvo de in-
tensa pesquisa nos últimos anos 24. Dentre os
vetores propostos para esta via de administração
destacam-se os sistemas coloidais, dentre os
quais destacamos as nanopartículas, em especial
as nanopartículas poliméricas.

NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS
As nanopartículas poliméricas são sistemas

que se caracterizam por seu grau elevado de

inovação e versatilidade. Estes sistemas consis-
tem de partículas coloidais e apresentam uma
variação de tamanho entre 10 e 1000 nm e po-
dem apresentar-se na forma de nanoesferas, es-
truturas matriciais sólidas elaboradas a partir de
um polímero biodegradável ou na forma de na-
nocápsulas, que consistem em nanogotículas de
óleo envoltas por uma cobertura polimérica. São
obtidas a partir de materiais macromoleculares
nos quais o princípio ativo encontra-se associa-
do, encapsulado ou adsorvido. Em função da
distinta composição interna, os sistemas coloi-
dais permitem a inclusão, em sua estrutura, de
fármacos com características físico-químicas
bem diferenciadas, desde moléculas altamente
hidrofílicas e polares a fármacos hidrofóbicos 25.
O principal objetivo destas formas de tamanho
reduzido é a obtenção de uma ação prolongada,
ou controlada, do fármaco incorporado ou en-
capsulado. Além disso, esses sistemas podem
oferecer vantagens por proteger ou separar o
seu conteúdo ou ainda retardar a liberação do
fármaco 26-29. 

As nanopartículas podem ser obtidas através
de métodos mecânicos ou físico-químicos. O
mecanismo de obtenção das partículas represen-
ta um fator crucial para as suas características fí-
sico-químicas como tamanho, distribuição e
morfologia, o que, em contrapartida, determina
o comportamento destas em relação à encapsu-
lação e liberação do fármaco 30. As técnicas de
preparação de nanopartículas podem ser dividi-
das em diferentes categorias, dentre elas a poli-
merização de monômeros, dispersão de políme-
ros pré-formados e coacervação ou gelificação
iônica 31.

Inicialmente as nanopartículas foram elabo-
radas segundo um método de polimerização de-
senvolvido por Birrenbach e Speiser 32, porém a
lenta velocidade de degradação destes sistemas
desmotivou os pesquisadores. A partir disso, fo-
ram propostos os métodos de preparação de na-
nopartículas usando polímeros pré-formados,
como os poliésteres, entre eles, a poli-ε-capro-
lactona (PECL), poli-ácido lático (PLA) e copolí-
meros como o poli-ácido-lático-co-glicólico
(PLAGA). Estes métodos baseiam-se na forma-
ção de emulsão de uma solução orgânica de
polímero em uma fase aquosa ou na precipita-
ção espontânea do polímero sem nenhum pro-
cesso de emulsificação 10.

A técnica de nanoprecipitação ou nanodepo-
sição do polímero pré-formado consiste na pre-
cipitação do polímero após a adição de uma so-
lução orgânica do mesmo em um não solvente
como a água. A utilização de solventes orgâni-
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cos hidromiscíveis, tais como a acetona e o eta-
nol, conduz à difusão rápida e espontânea do
mesmo na água, gerando uma turbulência inter-
facial que resulta na formação espontânea e
imediata de nanopartículas 33. A adição de um
óleo à solução orgânica do polímero resulta na
formação de nanocápsulas, devido à deposição
do polímero na interface entre o óleo e a água
da emulsão formada. As partículas formadas por
este método apresentam um tamanho de partí-
cula reduzido. Esta metodologia permite a en-
capsulação de substâncias hidrofóbicas median-
te a sua prévia dissolução na fase orgânica da
formulação 10,27.

Para a nanoencapsulação dos fármacos que
apresentam caráter hidrofílico, o método físico-
químico da dupla emulsão apresenta-se como o
mais adequado 34. Este método é conceitual-
mente simples, consistindo na preparação de
uma emulsão primária a/o, através da sonicação
de um pequeno volume de água contendo o
fármaco e um solvente orgânico contendo o po-
límero. Esta emulsão constitui a fase interna da
segunda emulsão, também preparada por soni-
cação, cuja fase externa é uma solução aquosa
de tensoativo 35.

A preparação das formulações de nanopartí-
culas por este método requer a presença de um
agente emulsificante para estabilizar a fase dis-
persa em uma emulsão múltipla (a/o/a) 36. O
agente emulsionante, neste caso, é requerido
para prevenir a agregação e a coalescência das
partículas. De acordo com Watts e colaborado-
res 37, os tensoativos mais utilizados na prepara-
ção de sistemas nanoestruturados são a gelatina,
o álcool polivinílico e a metilcelulose, o polisor-
bato 80, oleato de sódio, dodecil sulfato, colato
de sódio, polaxâmeros, entre outros. 

APLICAÇÃO OCULAR DE NANOPARTÍCULAS
POLIMÉRICAS

A capacidade dos sistemas nanoparticulares
em promover a penetração ocular de fármacos
tem sido extensivamente descrita na literatura.
Os primeiros estudiosos a avaliar estes sistemas
como formas de aplicação tópica ocular foram
Wood et al. 38. Esses autores utilizaram nanopar-
tículas de polihexilcianoacrilato marcadas radio-
ativamente e observaram tanto a capacidade de
adesão das partículas à superfície corneal e con-
juntival como a biodegradabilidade do polímero
no filme lacrimal. Esses resultados demonstra-
ram que esse sistema poderia promover uma
melhora na biodisponibilidade ocular de fárma-
cos. Por outro lado, Losa et al. observaram que

os níveis de amicacina em córnea e humor
aquoso são maiores quando este fármaco é ad-
ministrado associado a nanopartículas de polial-
quilcianoacrilato 40. Estes resultados foram atri-
buídos ao caráter bioadesivo das partículas, que
resulta em um contato mais íntimo e prolonga-
do com o epitélio corneal.

Com base nestes resultados, constatou-se o
interesse de que o polímero utilizado na prepa-
ração das nanoestruturas apresente proprieda-
des mucoadesivas, promovendo um íntimo con-
tato com a camada mucosa. Polímeros bioadesi-
vos são capazes de interagir com a mucina por
pontes de hidrogênio, interações eletrostáticas
ou interações hidrofóbicas. Assim, as caracterís-
ticas do polímero empregado na obtenção das
nanopartículas são cruciais para que essas estru-
turas adquiram propriedades mucoadesivas 39.
Nesse sentido, a poli-?-caprolactona comporta
propriedades interessantes para aplicação na
mucosa ocular, como biocompatibilidade e bio-
degradabilidade. Este polímero apresenta solu-
bilidade em solventes apolares como acetona,
acetato de etila e acetonitrila 10.

Nanopartículas obtidas a partir do poliéster
poli-ε-caprolactona (PECL) vêm sendo estuda-
das como um sistema de liberação tópica ocular
de fármacos, demonstrando resultados interes-
santes como a diminuição significativa dos efei-
tos sistêmicos indesejáveis associados à terapia
com betabloqueadores, mantendo-se a resposta
terapêutica 40; interação preferencial com a cór-
nea em relação à conjuntiva; e aumento signifi-
cativo da concentração de indometacina em cór-
nea comparada com uma solução comercial-
mente disponível utilizada como referência 41. 

Estudos direcionados a elucidar o mecanis-
mo de interação de sistemas nanoestruturados
elaborados a base de PECL foram realizados por
Calvo et al. utilizando coelhos como modelo
animal 10. Estes autores observaram, através de
microscopia confocal de fluorescência, sistemas
contendo o marcador fluorescente rodamina 6G
atravessam o epitélio corneal por um mecanis-
mo de transporte transcelular. Além disso, foi
observada uma interação preferencial destas
partículas com a córnea em relação à conjunti-
va, corroborando os resultados in vivo obtidos
por Losa et al. 40 com respeito à redução dos
efeitos cardiovasculares do metipranolol incor-
porado em nanopartículas, e, sobretudo, confe-
rindo a estes sistemas a qualidade de transporta-
dores de fármacos ao interior do globo ocular.

A capacidade da poli-?-caprolactona em libe-
rar o fármaco gradualmente foi demonstrada
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através da permanência da nanopartículas de
PECL agregadas no saco conjuntival, após insti-
lação, liberando o fármaco gradualmente. Este
fenômeno foi observado quando a redução da
pressão intraocular em coelhos glaucomatosos
foi constatada após a administração de nanoes-
feras contendo betaxolol elaboradas a partir de
PECL, em comparação às esferas de polialquil-
cianoacrilato e poli(D,L-latico-co-glicólico) 57.

A habilidade das nanopartículas de atraves-
sar o epitélio corneal está relacionada ao seu ta-
manho nanométrico, sendo que partículas com
diâmetro médio inferior a 1000 nm são mais
susceptíveis de serem transportadas através da
mucosa ocular 22. Nesse sentido, um estudo an-
teriormente realizado por Calvo et al. 41 investi-
gou a administração ocular de indometacina en-
capsulada em diferentes sistemas coloidais (na-
nocápsulas, nanopartículas e nanoemulsões)
quando comparados à solução comercial de re-
ferência e às micropartículas contendo o fárma-
co. Na comparação com a solução comercial os
níveis de fármaco detectados na córnea foram
significativamente maiores para os sistemas co-
loidais. Contudo, quando micropartículas de in-
dometacina (tamanho entre 3 a 6 µm) foram ad-
ministradas, foi observado um aumento na con-
centração do fármaco na córnea em relação ao
controle, porém, quantidades inferiores de fár-
maco foram detectadas em comparação aos sis-
temas coloidais.

Os resultados obtidos com estes sistemas,
como a capacidade de transportar fármacos atra-
vés da córnea e boa tolerância pelos tecidos
oculares, podem ser considerados excelentes no
que se refere à biodisponibilidade ocular, no
entanto, mesmo conseguindo reduzir a dose ne-
cessária para alcançar o efeito terapêutico dese-
jado, esses sistemas não permitiram reduzir a
freqüência das instilações.

OTIMIZAÇÃO DA BIODISPONIBILIDADE
OCULAR DE FÁRMACOS: MODIFICAÇÃO DA
CARGA DE SUPERFÍCIE DAS NANOPARTÍCU-
LAS 

Recentemente, com o objetivo de incrementar
a capacidade de permanência dos sistemas nano-
particulares na área pré-corneal, o recobrimento
com polímeros mucoadesivos vem sendo pro-
posto. De acordo com Lehr et al. 46, os polímeros
catiônicos apresentam boas propriedades mucoa-
desivas, devido à sua capacidade de desenvolver
forças de atração molecular por interações ele-
trostáticas com as cargas negativas do muco. 

Neste sentido, o biopolímero quitosana (CS)
apresenta-se como um material polimérico inte-
ressante para formulações oftálmicas por exibir
diversas propriedades biológicas favoráveis co-
mo biodegradabilidade, ausência de toxicidade
42 e mucoadesividade 43. Além disso, apresenta
propriedades antimicrobianas e cicatrizantes e
um comportamento pseudoplástico e viscoelás-
tico 44,45. As propriedades mucoadesivas da qui-
tosana são determinadas pela formação de liga-
ções químicas secundárias como pontes de hi-
drogênio ou interações iônicas entre as cargas
positivas dos grupos amina da quitosana e as
cargas negativas dos resíduos de ácido siálico
das mucinas, dependendo do pH do meio, sen-
do o desempenho mucoadesivo da quitosana
significativamente maior em pH neutro ou leve-
mente alcalino, como no filme lacrimal 14, 42,45. 

Calvo et al. 47 observaram que nanocápsulas
de poli-?-caprolactona recobertas com quitosana
aumentaram significativamente a biodisponibili-
dade ocular da indometacina comparada à for-
ma não encapsulada e também às nanocápsulas
recobertas com poli-L-lisina, cujas cargas super-
ficiais também são positivas. Esses achados su-
gerem que não somente as cargas positivas, mas
a natureza específica da quitosana foi responsá-
vel pela melhora da biodisponibilidade do fár-
maco. 

A capacidade de liberação ocular de fárma-
cos da quitosana foi avaliada por Felt et al. 42 ao
comparar o tempo de residência pré-corneal de
um gel de quitosana contendo tobramicina com
a solução comercial de referência. Esse estudo
foi realizado in vivo, utilizando córneas de coe-
lhos albinos. Os resultados demonstraram um
aumento de pelo menos três vezes no tempo de
permanência pré-corneal do gel quando compa-
rado com o controle. Nesse estudo, foi realizado
ainda um teste de irritação ocular, utilizando of-
talmoscopia confocal de varredura a laser com-
binada com a fixação de fluoresceína corneal,
demonstrando claramente a excelente tolerância
do biopolímero após a administração sobre a
superfície corneal. 

Campos et al. 24 avaliaram a associação de ci-
closporina A em nanopartículas de quitosana e
seu potencial para a liberação do fármaco nos
tecidos oculares in vivo, utilizando coelhos como
modelo animal. Os resultados desse estudo de-
monstraram que as nanopartículas de quitosana
apresentaram resultados superiores ao controle e
que estas representam um veículo interessante
na aplicação de fármacos com potencial para o
tratamento de patologias extra-oculares.
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Um estudo ex-vivo realizado por Réus 49

comparou a retenção corneal do 5-fluorouracil
presente em uma solução aquosa do fármaco,
em nanopartículas de poli-ε-caprolactona e em
nanopartículas de poli-ε-caprolactona recobertas
com quitosana. No estudo foram utilizadas cór-
neas de porco, empregando célula de difusão.
Os resultados deste estudo demonstraram que
as nanopartículas recobertas com quitosana
apresentaram uma maior capacidade de reten-
ção corneal do que a solução de fármaco livre e
a formulação de nanopartículas de poli-ε-capro-
lactona não recobertas. Desta forma, concluiu-se
que a modificação das características de superfí-
cie das nanopartículas permitiu a essa formula-
ção alcançar uma maior interação com a córnea,
e conseqüentemente, apresentar uma maior ca-
pacidade de retenção no tecido corneal.

Além do recobrimento das nanopartículas
com o biopolímero quitosana, várias publica-
ções destacam o recobrimento das partículas
com cadeias de polietilenoglicol (PEG), um polí-
mero hidrossolúvel, não imunogênico e não tó-
xico. A incorporação do PEG aos sistemas pode
ser efetivada por meio de adsorção física ou li-
gações covalentes na superfície das partículas 50-

54 e conduz à obtenção de nanopartículas de re-
vestimento hidrofílico, de menor reconhecimen-
to pelos macrófagos. Em relação à via ocular,
Campos et al. 55 ao estudar comparativamente
nanocápsulas elaboradas com poli-ε-caprolacto-
na (PECL) contendo o marcador fluorescente ro-
damina 6G como molécula modelo, com dife-
rentes tipos de revestimento, comprovaram a
notável influência das características de superfí-
cie sobre a interação com a córnea. O estudo in
vivo em coelhos demonstrou que as nanoesferas
penetram no epitélio corneal por um mecanis-
mo transcelular e a taxa de penetração foi de-
pendente da composição da camada externa
das partículas. O polietilenoglicol melhorou a
passagem das nanocápsulas através do epitélio
intacto, no entanto, a quitosana favoreceu a re-
tenção das partículas na camada superficial do
epitélio.

Da mesma forma, Giannavola et al. 56 desen-
volveram nanoesferas de PLA e PLA-PEG para a
administração tópica ocular do agente antiviral
aciclovir, com o intuito de avaliar a tolerância
ocular dos sistemas, bem como seu perfil farma-
cocinético. Os resultados demonstraram boa to-
lerância ocular dos sistemas, além da capacida-
de de promover uma liberação controlada do
fármaco e aumentar consideravelmente os níveis
de aciclovir no humor aquoso quando compara-

dos a uma solução do fármaco livre. As nanoes-
feras revestidas com PEG obtiveram os melhores
resultados de aumento dos níveis de aciclovir
em humor aquoso. 

CONCLUSÃO
Diante do exposto, do ponto de vista biofar-

macêutico, as suspensões de nanopartículas
apresentam um potencial interessante como sis-
temas de liberação de fármacos na superfície
ocular. Os resultados provenientes dos diferen-
tes estudos citados, especialmente com as for-
mulações com as características de membrana
modificadas, apontam para novas perspectivas
no campo da terapia tópica ocular de patologias
oculares. 
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