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RESUMO
HENOSTROZA, M.A. Nanoemulsão catiônica contendo rifampicina para o
tratamento da tuberculose ocular: preparação e caracterização físicoquímica e microbiológica 2018. 127 f Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2018.
A tuberculose ocular afeta 1 a 2% dos pacientes com diagnóstico de tuberculose
sistêmica. O tratamento convencional consiste na administração oral dos
agentes antituberculosos. Devido às barreiras oculares, o tratamento tópico
requer dose elevada e repetidas administrações para atingir efeito terapêutico
no olho. Assim, a toxicidade, nos tratamentos convencionais, pode ser relevante.
Considerando tais limitações, o desenvolvimento de preparações que permitam
a obtenção de produtos com maior eficácia e segurança é de fundamental
importância. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivos o
desenvolvimento, a caracterização físico-química e microbiológica de
nanoemulsão contendo rifampicina (NR) revestidas empregando cloreto de
quitosana (NR-Quit) e sulfato de polimixina B (NR-Poli) com potencial aplicação
para o tratamento da tuberculose ocular por via tópica. A NR foi preparada
empregando método por homogeneização a alta pressão e apresentou diâmetro
hidrodinâmico médio (DHM), índice de polidispersão (IP), potencial zeta (PZ) e
pH entre 131,0 e 137,3 nm, entre 0,19 e 0,24, entre -31,0 e -35,4 mV e entre 5,10
e 5,26, respectivamente. A eficiência de encapsulação da rifampicina,
determinada por espectrofotometria UV-vis, foi de 82,5 % m/v. Para obtenção de
NR-Quit e NR-Poli foi empregado planejamento fatorial completo. Foi observada
alteração do PZ de NR após adição de cloreto de quitosana de -35,4 para +51,3
mV. No caso da adição de sulfato de polimixina B o PZ foi alterado de -35,4 para
+5,5 mV. Nesse sentido, a abordagem metodológica elucidou que a
concentração do cloreto de quitosana e sulfato de polimixina B influenciou
significativamente no potencial zeta da NR-Quit e da NR-Poli. Além disso, foi
observada a relação linear entre a concentração dos agentes catiônicos
empregados e o potencial zeta da NR-Quit e NR-Poli. Essas preparações, no
estudo de estabilidade, mostraram aspecto visual, DHM, IP e PZ inalterados por
período maior que 90 dias. Também, os valores de pH, viscosidade e
osmolalidade foram ajustados entre 4,07 e 4,55, 1,03 e 1,08 cP, 209,7 e 213,4
mOsm/Kg, respectivamente. A atividade antimicrobiana realizada frente ao
Mycobacterium tuberculosis H37Rv da NR, NR-Quit, NR-Poli e solução padrão
de rifampicina, determinada pela concentração mínima inibitória (CMI), revelou
CMI igual 0,125 μg/mL para todas as preparações. Tal resultado demonstrou que
os processos de obtenção da nanoemulsão e do revestimento não alteraram a
eficácia antimicrobiana da rifampicina. O presente trabalho permitiu o
desenvolvimento de preparações inovadoras para o tratamento da tuberculose
ocular, por via tópica, com potencial maior eficácia e segurança.
Palavras-chave: rifampicina, nanoemulsão catiônica, tuberculose ocular,
quitosana, polimixina
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ABSTRACT
HENOSTROZA, M.A. Rifampicin cationic nanoemulsion for treatment of
ocular tuberculosis: preparation, physical-chemical and microbiological
characterization. 2018. 127 f Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade
de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Ocular tuberculosis affects 1 to 2% of the patients diagnosed with systemic
tuberculosis. The conventional treatment is the oral administration of the antituberculosis agents. Due to eye barriers, topical treatment requires high dose and
repeated administrations to achieve a therapeutic effect on the eye. Thus, toxicity
is a major concern in these conventional treatments. Considering these
limitations, development of preparations that enable products with higher efficacy
and safety is of fundamental importance. In this sense, the present work aimed
preparation, physicochemical properties evaluation and microbiological
characterization of the rifampicin nanoemulsion (RN) coated using chitosan
chloride (RN-Chit) and polymyxin B sulfate (RN-Poly) with potential application
for topical treatment of ocular tuberculosis. The RN was prepared by highpressure homogenization and present droplet mean size (DMS), polydispersity
index (PdI), zeta potential and pH between 131.0 and 137.3 nm, between 0.19
and 0.24, between -31.0 and -35.4 mV and between 5.10 and 5.26, respectively.
The encapsulation efficiency of rifampicin determined of using
spectrophotometric UV-vis method was 82.5% w/v. For preparations RN-Chit and
RN-Poly factorial experimental design was employed.
The change in the zeta
potential of RN-Chit was observed after the addition of chitosan chloride, from 35.4 to +51.3 mV. In the other case, an addition of polymyxin B sulfate changed
the PZ from -35.4 to +5.5 mV. Therefore, the methodological approach elucidated
that the concentration of chitosan chloride and polymyxin B sulfate significantly
influenced the zeta potential of RN-Chit and RN-Poly. Furthermore, the linear
relationship between the concentration of cationic agents employed and the zeta
potential of RN-Chit and RN-Poly was observed. These preparations, in the
stability study, showed visual appearance, DMS, PdI and PZ unchanged for a
period greater than 90 days. Additionally, pH, viscosity and osmolality values
were adjusted between 4.07 and 4.55, 1.03 and 1.08 cP, 209.7 and 213.4
mOsm/kg, respectively. The antimicrobial activity against Mycobacterium
tuberculosis H37Rv of RN, RN-Chit, RN-Poly and the standard solution of
rifampicin, determined by the minimum inhibitory concentration (MIC), showed
MIC of 0.125 μg/mL for all preparations. This result demonstrated that the
processes of nanoemulsion preparation and coating did not affect the
antimicrobial efficacy of rifampicin. The present work allowed the development of
innovative preparations for the treatment of topical ocular tuberculosis with
potential high efficacy and safety.
Keywords: rifampicin, cationic nanoemulsion, ocular tuberculosis, rifampicin,
polymyxin
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INTRODUÇÃO
O mercado mundial de produtos farmacêuticos prevê atingir vendas de

cerca de 1,5 trilhão de dólares, em 2021. Nesse mesmo ano, espera-se que o
Estado Unidos mantenha a liderança do mercado de medicamentos, a nível
global, com 40% desse total. Os países emergentes conquistarão, segundo
essas previsões, 25% e a Europa, 12%. O Brasil situa-se entre os 10 maiores
mercados e perspectiva alcançar a 5° posição em 2021 (INTERFAMA, 2017).
O mercado total de produtos oftalmológicos foi avaliado em 24,4 bilhões de
dólares, em 2016. Espera-se que esse mercado alcance os 34,3 bilhões até
2025, com taxa de crescimento anual composta de 4% desde 2017
(TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2017). Esse mercado apresenta
crescimento acelerado devido ao incremento de doenças oculares como
glaucoma, olho seco e desordens retinais (doenças da retina). A mudança no
estilo de vida, a melhora na infraestrutura médica, as mudanças tecnológicas e
o envelhecimento da população justificam esse crescimento (TRANSPARENCY
MARKET RESEARCH, 2017; MARIOTTI, 2010).
As infecções oculares causadoras de perda visual foram reduzidas
significativamente nos últimos 20 anos, embora o aumento de práticas cirúrgicas
e o uso de lentes de contato tenham produzido maior número de infeções
oculares. O tratamento inadequado das infecções pode levar a perda irreversível
da visão (LOPEZ-CERERO et al, 2009). Entre as infecções, a tuberculose ocular,
doença negligenciada segundo o Ministério da Saúde (2016), não está incluída
como alvo nesse mercado que cresce aceleradamente. Essa doença não gera
lucratividade para a indústria farmacêutica e, portanto, não há interesse na
pesquisa e no desenvolvimento desses medicamentos visando aprimorar sua
terapêutica. Entretanto, a tuberculose ocular é problema de Saúde Pública que
atinge principalmente a população de baixa renda, aquela mais vulnerável.
A incidência da tuberculose ocular é inexata, porém sabe-se que sua
ocorrência alcança entre 1 e 2% dos casos de tuberculose sistêmica. Essa
infecção pode afetar o segmento anterior ou posterior do olho, acometendo
diversos tecidos oculares principalmente a úvea, a esclera, a retina e o epitélio
pigmentar da retina (PORTELINHA et al., 2013; AREJ et al., 2016).

As

intervenções medicamentosas para o combate às infecções oculares estão
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estabelecidas nos guias internacionais de países como Canadá (Public Health
Agency of Canada), Estados Unidos (Center for Disease Control and Prevention)
e Reino Unido (United Kingdom National Guideline). Entretanto, esses guias não
mencionam as intervenções para o tratamento de infecção ocular causada pelo
micro-organismo Mycobacterium tuberculosis. Desse modo, o tratamento da
tuberculose ocular é realizado segundo definido na terapia para o tratamento de
tuberculose pulmonar. Esse tratamento inclui a administração oral de quatro
antibióticos (rifampicina, isonizida, pirazinamida e etambutol), por período de 6 a
9 meses (WHO, Guideline Tuberculosis treatment, 2010; AREJ et al., 2016;
FIGUEIRA, 2016; SOUISSI et al., 2017). Eventualmente, pode-se administrar
topicamente anti-inflamatórios do tipo corticoesteroides (SOUISSI et al., 2017).
As formulações tópicas convencionais utilizadas na terapia ocular como
colírios, suspensões e pomadas apresentam limitada biodisponibilidade dos
fármacos em função dos mecanismos de proteção do olho, das suas barreiras
biológicas, metabólicas e fisiológicas. As barreiras biológicas incluem o filme
lacrimal, o epitélio córneano, a retina, o saco conjuntival, além das barreiras
hemato-retiniana e hemato-aquosa. A barreira metabólica compreende a ação
das enzimas citocromo P450 presentes nos tecidos oculares. Fator adicional que
pode limitar a biodisponibilidade de fármacos administrados via ocular refere-se
à absorção sistêmica desses no tecido altamente vascularizado da conjuntiva
ou, ainda, via duto lacrimal. Tal fato apresenta potencial para ocasionar efeitos
adversos

sistêmicos

potencialmente

graves

(CHOLKAR

et

al,

2013;

BARANOWSKI, 2014; KASHYAP, SRINATH, 2016).
Tendo em vista superar essas limitações, as nanoemulsões têm sido
consideradas como sistema de liberação promissor para uso oftálmico. Esse
sistema lipidico nanoestrturado tem potencial para aumentar a eficácia
terapêutica do produto minimizando seus efeitos adversos (JUDEFEIND A.; DE
VILLIERS M. M., 2009; JAISWAL et al., 2015). Também, permite aumentar a
biodisponibilidade de substâncias lipofílicas aumentando sua residência no local
de aplicação (FENGPING; CHENGUANG, 2013). Quanto à estabilidade das
nanoemulsões, o tamanho de partícula reduzido provoca significativa redução
dos fenômenos de coalescência, floculação ou sedimentação durante o
armazenamento (AKO-ADOUNVO et al., 2014). Adicionalmente, esses sistemas
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podem apresentar baixa viscosidade, boa aparência e versatilidade, permitindo
assim obter formulações com diferente comportamento reológico, propriedades
que representam benefícios biofísicos e sensoriais às preparações oftálmicas
(DAULL; LALLEMAND; GARRIGUE, 2014; KASHYAP, SRINATH, 2016).
Exemplo de nanoemulsão de sucesso no mercado refere-se ao Restasis®.
Em 2003, a empresa Allergan (USA) lançou esse produto, a primeira
nanoemulsão aniônica (ciclosporina 0,5 mg/mL), aprovada pela FDA (Food and
Drug Administration) para o tratamento de olho seco (FDA, 2003). Após uma
década, em 2013, esse produto alcançou vendas de aproximadamente 1 bilhão
de dólares sendo o único com venda sob prescrição médica, para o tratamento
de síndrome de olho seco, nos Estados Unidos (ALLERGAN, 2013).
Com relação à nanoemulsão catiônica, a primeira foi lançada em 2008, o
Cationorm® (Santen, Japão), para intervenção do olho seco moderado;
comercializada inicialmente na Europa e posteriormente nos Estados Unidos sob
o nome de Retaine® (DAULL; LALLEMAND; GARRIGUE, 2014). Esse produto
foi desenvolvido utilizando a plataforma tecnológica Novasob®, a qual explora
as cargas negativas da superfície ocular (OUSLER III et al., 2015). Em 2015, a
plataforma Novasorb® permitiu o lançamento no mercado europeu do produto
Ikervis® (1 mg/mL, ciclosporina A), a segunda nanoemulsão catiônica, para o
tratamento de ceratite severa. O produto mostrou ser bem tolerado, eficaz na
recuperação da córnea danificada e reduziu a inflamação na superfície ocular. O
tratamento incluiu apenas 1 (uma) aplicação ao dia (LEONARDI et al, 2016).
Portanto, considerando o cenário mundial apresentado, torna-se
interessante e inovador o desenvolvimento de nanoemulsões catiônicas
contendo antibiótico semissintético rifampicina para o tratamento da tuberculose
ocular. Assim, busca-se contribuir para a terapêutica dessa doença por meio do
desenvolvimento de produto com potencial maior eficácia e segurança, visando
beneficiar a população mais vulnerável.
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CONCLUSÃO
Considerando os resultados obtidos, o presente trabalho permitiu o

desenvolvimento de nanoemulsões catiônicas contendo rifampicina com
potencial aplicação contra o tratamento da tuberculose ocular por via tópica; com
viabilidade para serem empregados segundo a necessidade do paciente.
Com referência ao método por homogeneização a alta pressão, concluiuse que sua aplicação resultou na obtenção de nanoemulsão contendo
rifampicina (NR) com adequadas características físico-químicas. Essas
nanoemulsões apresentaram diâmetro hidrodinâmico médio entre 131,0 e 137,3
nm, índice de polidispersão entre 0,19 e 0,24, potencial zeta entre -31,0 e -35,4
mV.
No que se refere ao método analítico desenvolvido para quantificação de
rifampicina, por espectrofotometria UV-vis, esse apresentou características de
desempenho (linearidade, especificidade, limite de quantificação e detecção,
exatidão e precisão) adequados. Adicionalmente, o método revelou eficiência de
encapsulação da rifampicina igual a 82,5% m/v.
Quanto às nanoemulsões contendo rifampicina, após adição de cloreto de
quitosana (NR-Quit), os resultados revelaram a alteração do potencial zeta de 35,4 para +51,3 mV. Portanto, conclui-se que o método empregado permitiu a
obtenção de nanoemulsão catiônica contendo rifampicina. Nesse sentido, a
abordagem metodológica do processo de revestimento elucidou que a
concentração de cloreto de quitosana, adicionada a nanoemulsão, influenciou
significativamente no valor de potencial zeta.
Com referência a nanoemulsão contendo rifampicina após adição de
sulfato de polimixina B, os resultados mostraram a mudança do potencial zeta
de -35,4 para +5,5 mV. Dessa maneira, conclui-se que o método empregado
possibilitou a obtenção de nanoemulsão catiônica contendo rifampicina e sulfato
de polimixina B, antimicrobianos hidrofóbico e hidrofílico, respectivamente.
Assim, a abordagem estatística revelou que a concentração do polipeptídeo
catiônico e o tempo de agitação influenciaram significativamente no valor de
potencial zeta das NR. Também, apresentaram valores de pH, viscosidade e
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osmolalidade entre 4,33 e 4,07, 1,03 e 1,07 cP, 209,7 e 213,4 mOsmol/kg,
respectivamente.
A relação linear observada entre a concentração dos agentes catiônicos
empregados (cloreto de quitosana e sulfato de polimixina B) e o potencial zeta
permitiu concluir que é possível a manipulação das características da
nanoemulsão contendo rifampicina, de acordo com o uso pretendido.
As nanoemulsões catiônicas desenvolvidas (NR-Quit e NR-poli)
apresentaram estabilidade quanto ao aspecto visual e às características físicoquímicas (DHM, IP e PZ), no intervalo de 4 meses (120 dias). Também,
apresentaram valores de pH, viscosidade e osmolalidade entre 4,07 e 4,55, 1,03
e 1,08 cP, 209,7 e 213,4 mOsm/kg, respectivamente.
A avaliação da atividade antimicrobiana das preparações NR, NR-Poli,
NR-Quit foi confirmada frente a solução padrão de rifampicina. Em função desse
resultado pode-se concluir que o método de preparo e os componentes
empregados na obtenção da nanoemulsão catiônica não alteraram a atividade
antimicrobiana da rifampicina frente ao Mycobacterium tuberculosis H37Rv.
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