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RESUMO 

HENOSTROZA, M.A. Nanoemulsão catiônica contendo rifampicina para o 
tratamento da tuberculose ocular: preparação e caracterização físico-
química 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 anti-

tuberculosis 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 high-pressure 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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1 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 
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intervenções medicamentosas para o combate às infecções oculares estão 

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 
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redução dos fenômenos de coalescência, floculação ou sedimentação durante 

o armazenamento (AKO-ADOUNVO et al., 2014). Adicionalmente, esses 

sistemas 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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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 Anatomia e fisiologia ocular 

O olho, órgão da visão, tem cerca de 2,5 cm de diâmetro, 2,3 cm de 

altura e, aproximadamente, 2,54 cm de largura. Esse órgão apresenta suave 

projeção na sua parte frontal e compreende três camadas concêntricas: a 

externa, a túnica média e a íntima. A camada externa é constituída pela 

esclera, tecido altamente resistente, que se projeta para a frente do olho, 

formando um tecido transparente, a córnea. A camada média, denominada 

úvea ou trato uveal, é principalmente formada por tecido ricamente 

vascularizado e pigmentado. Essa camada é constituída de três partes: a íris, 

na parte anterior, a coroide, na parte posterior, e, entre essas partes, o corpo 

ciliar (FORRESTER et al., 2008). A retina, camada interna, consiste em uma 

membrana nervosa altamente especializada, atrás da qual está o receptor 

visual que se atrofia na frente do corpo ciliar (Figura 1).  

  

Figura 1 - Estrutura do olho (adaptado de NAKHLBAND; BARAR, 2011). 

 

 

Quanto ao aspecto fisiológico, o olho pode ser dividido clinicamente em 

três partes: área pré-corneal, segmento anterior e o segmento posterior. O 

filme lacrimal é o principal componente da área pré-corneal. O segmento 

anterior inclui a córnea, a conjuntiva, o corpo ciliar, a íris, o humor aquoso 

(câmaras anteriores) e a lente. O segmento posterior refere-se às estruturas do 
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olho localizadas atrás das lentes: a coroide, a retina e a câmara vítrea (Figura2) 

(DENNISTON; MURRAY, 2010). 

Figura 2 – Corte transversal do olho ressaltando área pre-corneal, segmento 
anterior e segmento posterior (adaptado de NAKHLBAND; BARAR, 2011). 

 

 

O olho também pode ser dividido em três espaços ou câmaras: anterior, 

posterior e vítrea. A câmara anterior é ligada, na parte frontal, pela córnea e por 

uma porção da esclera. Em sua parte posterior, essa câmara é ligada pela 

superfície externa da íris, uma área variável da superfície anterior das lentes e 

parte do corpo ciliar. A câmara posterior é limitada pela íris e pelas lentes. 

Ambas as câmaras, preenchidas com fluído, são separadas pela íris. A câmara 

vítrea é preenchida por material amorfo e gelatinoso, proveniente do corpo 

vítreo (DENNISTON; MURRAY, 2010).  

A uniformidade da superfície ocular é mantida pela presença do filme 

lacrimal que recobre a conjuntiva e a córnea. O filme lacrimal é formado pela 

lágrima a qual é secretada pelas glândulas lacrimais. A viscosidade da lágrima 

é entre 1,05 e 5,97 cP e o máximo volume armazenado no fundo do saco 

conjuntival é de 30µL (ALDRICH et al., 2013). O volume médio do filme lacrimal 

é de 6,2 ± 2 μL com espessura média de 7 - 8μm, variável em função da 

evaporação. O filme lacrimal (Figura 3) apresenta três camadas (externa, 

média e interna) e é constituído de líquido tamponado (pH 7,4) que contém 

eletrólitos, 1543 proteínas identificadas até o momento (lisoenzima, albumina e 

glicoproteína, como a mucina) (ZHOU et al., 2012) e mais de 600 espécies de 

lipídios de 17 classes (LAM et al., 2014).  

Área pré-

corneal Segmento 
posterior 

Segmento anterior 
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Figura 3 – Diagrama do filme lacrimal com as mucinas associadas a membrana.  

A primeira camada, a externa, está constituída principalmente por 

lipídios secretados pelas glândulas meibomianas localizadas na placa tarsal da 

pálpebra superior. A sua composição bioquímica de lipídios mostra mistura 

complexa de ésteres de colesterol, triaceliglicerol, colesterol livre, ácidos 

graxos livres, fosfolípidios, ésteres e diésteres de cera (GREEN-CHURCH et 

al., 2011). Essa camada tem como funções retardar a evaporação da camada 

aquosa do filme lacrimal, diminuir sua tensão superficial e lubrificar as 

pálpebras quando essas deslizam sobre a superfície do bulbo ocular 

(CWIKLIK, 2016).  

A camada média (aquosa) é secretada pelas glândulas lacrimais.  Essa 

camada está formada por numerosas proteínas solúveis como lisozima, 

lactoferrina, lipocalina, imunoglobulinas (IgA), proteína tensoativa D, fator trefoil 

e mucinas (BALASUBRAMANIAN; PYE; WILLCOX, 2012). Também estão 

presentes sais contendo íons de sódio, cloreto, potássio, bicarbonato, 

magnésio e cálcio. Esses sais equilibram primariamente a concentração de 

soluto na lágrima expressada em osmolaridade cujo valor encontra-se entre 

302 - 316 mOsm/L (PODVIN et al., 2015). Adicionalmente, contém fosfolipídios, 

de natureza anfipática, que promove a interação entre os componentes polares 

e apolares do filme lacrimal (LAM et al., 2014).  Essa camada é a maior fonte 
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de oxigenação do epitélio corneano, tem ação antibacteriana, elimina 

irregularidades mínimas da superfície da córnea e remove as partículas.  

A camada interna, além de mucina, contém água, sais, proteínas e 

hidratos de carbono e tem a função de converter a superfície hidrofóbica do 

epitélio corneano em superfície hidrofílica, permitindo a hidratação dos tecidos. 

Essa conversão é decorrente de sua adesão ao glicocalix (matriz extracelular 

contendo glicolipídios, esfingolipídios, glicoproteínas e proteoglicanos) com 

função de proteção celular (BRON et al., 2004).  

As mucinas são glicoproteínas de elevado peso molecular, que 

desempenham papéis essenciais como componentes de membranas mucosas 

da superfície do epitélio e das barreiras fisiológicas. Estruturalmente, as 

mucinas contêm aminoácido central constituído por repetições em sequência 

principalmente de serina e de treonina (GUZMAN-ARANGUEZ; ARGUESO, 

2010). Além disso, a mucina apresenta molécula de ácido siálico e de íons 

sulfato, em pH neutro. 

As mucinas na superfície ocular são altamente O-glicosiladas 

representando mais de 66% dos O-glicanos presentes na lágrima. A presença 

de múltiplas cadeias oligosacarídicas contribui nas suas funções particulares. 

Portanto, a variação na glicosilação de mucinas em tecidos produz vários tipos 

de mucinas, com diferentes capacidades funcionais (GUZMAN-ARANQUEZ; 

ARQUESO, 2010). 

Na superfície ocular, as mucinas podem ser categorizadas em 

secretadas e associadas às membranas.  As mucinas secretadas podem ser 

divididas em mucinas formadoras de gel (localizadas mais próximas as células 

apicais da conjuntiva) e mucinas solúveis (localizadas mais próximas à camada 

lipídica do filme lacrimal) (HOLLAND et al., 2015). As mucinas formadoras de 

gel (MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6, MUC19) são proteínas de alto peso 

molecular, aproximadamente de 40 milhões de Daltons.  

A MUC5AC é a mucina secretada com maior prevalência na lágrima, 

possui menor massa molar comparada as outras o que evita formação de muco 

viscoso no olho. Essa é sintetizada pelas células da camada superficial do 

epitélio conjuntivo denominadas caliciformes (células goblet). As mucinas 

secretadas na superfície ocular tem diferentes funções fisiológicas como a 
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manutenção da superfície ocular saudável e a remoção de detritos 

desnecessários, substâncias alergênicas e micro-organimos (HOLLAND et al., 

2015). 

A estrutura das mucinas permite sua capacidade de ancorar-se às 

superfícies das células e associar-se às lectinas, a fim de originar camada 

cobrindo a superfície ocular conhecida como o glicocálix, que apresenta 

espessura entre 200 e 500 nm, no filme lacrimal (ARQGUESO et al., 2009; MA, 

J.; RUBIN, B.K.; VOYNOW, J.A., 2017 ). As mucinas associadas à membrana 

presentes na superfície ocular são MUC1, MUC4 e MUC16. Além disso, a 

MUC5 e a MUC20 formam parte da superfície ocular embora suas funções 

ainda não tenham sido totalmente compreendidas.  

A MUC1 é aquela amplamente expressada na superfície apical da 

camada epitelial da conjuntiva e da córnea. Age como barreira contra os 

patógenos (ABLAMOWSKI; NICHOLS, 2016). A MUC4 está presente 

principalmente na superfície do epitélio conjuntival. As funções no olho ainda 

são desconhecidas. A MUC16 está presente na superfície apical da camada 

epitelial da conjuntiva e da córnea, assim como, no epitélio do duto lacrimal. 

Em infecções por Streptococus pneumonia, a MUC16 é removida do epitélio 

corneano pela metalotransferase, enzima secretada pelo micro-organismo 

(GOVINDARAJAN et al., 2010).   

Considerando suas características, a mucina pode desempenhar papel 

importante na biodisponibilidade ocular de acordo com a magnitude do seu 

comportamento como barreira ou retenção local (RUPONEN; URTTI, 2015). A 

interação eletrostática entre as cargas opostas da mucina e preparação 

catiônica pode permitir a manutenção de concentração adequada do fármaco, 

no local de ação. 

 

  Barreiras oftálmicas na terapia farmacológica 

 

Os produtos oftálmicos estão disponíveis principalmente na forma de 

soluções, de suspensões e de pomadas as quais são administradas 

topicamente. Entre outras vias de administração apresentam-se a via oral, 

parenteral, intravítrea, injeção periocular ou implantes (CHOLKAR et al, 2013). 
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As formulações tópicas convencionais apresentam limitada 

biodisponibilidade dos fármacos em função das barreiras biológicas estática e 

dinâmica (CHOLKAR et al, 2013; BARANOWSKI, 2014). Essas barreiras 

podem ser classificadas segundo a sua localização anatômica e a função que 

desempenham. De modo geral, essas barreiras são classificadas como 

barreiras do segmento anterior e do segmento posterior do olho. 

 As barreiras estáticas do segmento anterior do olho, conforme 

mencionado anteriormente, incluem a córnea, a conjuntiva, a íris-corpo ciliar, a 

barreira hemato-aquosa e as bombas de efluxo. As barreiras dinâmicas estão 

constituídas pela drenagem lacrimal e pela circulação linfática conjuntival e 

fluxo sanguíneo (MITRA et al., 2012). Essas barreiras limitam a eficácia 

terapêutica das preparações oftálmicas. 

Os produtos utilizados na terapia oftálmica são principalmente aplicados 

por via tópica, dentro do saco conjuntival inferior. Entretanto, a maior 

quantidade do produto instilado no olho (aproximadamente 90%) é perdida 

como resultado da barreira pre-corneal e da drenagem lacrimal, no duto 

nasolacrimal. Adicionalmente, outros fatores que contribuem para a redução da 

concentração do fármaco na superfície do olho são: diluição do fármaco na 

lágrima pela rápida secreção das glândulas lacrimais (entre 0,5 e 2,2 µL/min) e 

a taxa de renovação lacrimal (15-30% por minuto). Essa taxa de renovação 

lacrimal refere-se à perda do fármaco entre 15 a 30 segundos após aplicação, 

causando redução significativa do tempo residência na superfície ocular, baixa 

absorção e limitada biodisponibilidade do fármaco. Estima-se que somente 

fração reduzida (˂5%) da dose aplicada alcance o tecido intraocular.  

O humor aquoso, também considerado barreira, consiste de fluído 

aquoso claro, constituído de 98% de água e 2% de eletrólitos, que ocupa as 

câmaras anterior e posterior entre a superfície posterior da córnea e a anterior 

da lente. Esse fluído é secretado pelo corpo ciliar na câmara posterior (cerca 

de 5 mL por dia) em sentido oposto ao do ingresso do produto aplicado 

topicamente (DENNISTON; MURRAY, 2010).  Assim, as preparações tópicas 

que atravessam a barreira epitelial da córnea anterior podem ser ainda 

limitadas pelo fluxo do humor aquoso sendo drenadas para fora através da 

malha trabecular, no canal do Schlemm (CHOLKAR et al, 2013). 
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A córnea apresenta múltiplas camadas que atuam como barreiras 

mecânicas frente a substâncias exógenas, principalmente o endotélio.  O 

endotélio consiste de uma única camada de células hexagonais, que regula a 

desidratação da córnea empregando bomba de sódio e potássio. Esse 

mecanismo é essencial para regular a hidratação do estroma e, como 

consequência, manter a transparência da córnea. Nesse sentido, o transporte 

ativo de íons permite a passagem de água do estroma para o aquoso, 

permanecendo, assim, a córnea, como um tecido hipo-hidratado. Em função de 

sua complexidade, a córnea constitui importante barreira para a penetração de 

fármacos lipofílicos e hidrofílicos (HOLLAND et al., 2013). 

O tecido conjuntival atua como membrana de permeabilidade aos 

medicamentos aplicados topicamente. Embora a conjuntiva seja altamente 

vascularizada, a penetração de fármacos provenientes da área pré-corneana 

para a parte mais interna do olho, através dessa membrana, é geralmente 

negligenciável. Porém, essa estrutura tem grande relevância no que se refere aos 

efeitos adversos, em função de servir como a principal rota de penetração de 

fármacos administrados no olho, para o sistema circulatório (BARAR; OMIDI, 

2013).  

A barreira hemato-aquosa constitui barreira seletivamente permeável, 

formada pela camada pigmentar do epitélio ciliar e do endotélio dos vasos 

sanguíneos da íris. As junções complexas exibidas nessas células impedem a 

passagem inespecífica de solutos entre o segmento anterior e posterior do 

olho. Além disso, mantêm a transparência e composição química dos fluidos 

oculares (BARAR; OMIDI, 2013). 

No caso de administração via sistêmica, a passagem de fármacos 

hidrofílicos da circulação para o humor aquoso é limitada pela barreira hemato-

aquosa e hemato-retiniana . Embora os fármacos possam alcançar o espaço 

extravascular coroidal, o acesso à retina é impedido pelo epitélio pigmentado e 

pelo endotélio. As barreiras hemato-retiniana e hemato-aquosa protegem o 

olho da entrada de compostos estranhos. Esse mecanismo fisiológico de 

defesa limita o acesso de fármacos administrados via sistêmica na retina e no 

humor vítreo, por meio do sistema circulatório (HORNOF; TOROPAINEN; 



11 
 

 
 

 

URTTI, 2005; URTTI, 2006; NGUYEN; MEYYAPPAN; YIU, 2010; TODA et al., 

2011; CAMPBELL; HUMPHRIES, 2012). 

 Tuberculose ocular: epidemiologia e patogenia  

A tuberculose (TB) é uma doença multissistêmica que tem como agente 

etiológico ao Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria, na maioria dos casos, 

se aloja nos pulmões, embora possa acometer outros órgãos como os olhos, a 

pele e os ossos, destruindo-os gradativamente (ALBERT; RAVEN, 2016; 

URZUA et al., 2017). Em geral, entre 5 e 15% do total de pessoas infectadas 

(entre 2 e 3 bilhões) desenvolverão TB durante sua vida. Em 2015, 10,4 

milhões de pessoas adoeceram de tuberculose, desses, 5,9 milhões ou 56% 

foram homens; 3,5 milhões ou 34%, mulheres e 1,0 milhão (10%), crianças. 

Total de 1,8 milhões de pessoas morreram por causa da doença (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2016).  

No entanto, a probabilidade de desenvolver TB é maior entre as pessoas 

infectadas pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Em 2015, a 

proporção de pacientes com TB acometidos por HIV, em tratamento com 

antirretrovirais, foi de 78%, totalizando 1,2 milhões de pacientes nessas 

condições. Foram registradas 0,4 milhões de mortes nesse período (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2016). A TB encontra-se na nona posição (1,37 

milhões de mortes) na lista das 10 principais causas de morte, a nível global, 

no período entre 2000 e 2015. Nesse mesmo período, as mortes por diabetes, 

Alzeimer, diarreia e acidentes de carro foram, 1,6, 1,5, 1,4 e 1,3 milhões, 

respectivamente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

O Brasil pertence ao grupo dos 20 países com maior índice de TB 

baseados no número absoluto de casos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2016). Entre os anos de 2006 e 2015 houve redução de 20,2% na incidência de 

casos de TB no Brasil. A redução foi de 38,7 casos/100 mil habitantes em 2006 

para 30,9 casos/100 mil habitantes em 2015. Da mesma maneira, a taxa de 

mortalidade foi reduzida de 15,4% (2,6 óbitos em 100 mil habitantes em 2004 

para 2,2 óbitos em 100 mil habitantes 2014). Quanto ao número de novos 

casos registrados no país, em 2015 alcançou-se a redução de 12,5%, 

registrando-se 63.189 novos casos quando comparado aos 72.213 casos, em 

2006 (BRASIL, 2016).  
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A tuberculose ocular trata-se de infecção causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis no olho, no segmento anterior e ou posterior (AMERICAN 

SOCIETY OPHTALMOLOGY, 2014; SOUISSI; DAVID; BERAL, 2017). Define-

se como tuberculose ocular primária quando o olho é a primeira porta de 

ingresso da bactéria no organismo, o foco de infecção inicial. No caso de 

infecção secundária, o agente infeccioso dissemina-se até o olho por via 

hematogênica (BISWAS, 2009). A TB ocular pode também ser o resultado de 

reação imunológica de hipersensibilidade retardada na ausência do agente 

infeccioso dentro do olho (GUPTA et al., 2016). Além disso, a TB ocular pode 

não estar associada a evidência clínica de tuberculose pulmonar. Considera-se 

que 60% dos pacientes com evidência de TB extrapulmonar pode não ter 

diagnóstico de TB pulmonar (SHARMA; THAPA; LAVAJU, 2011).  

Essa infecção apresenta-se com maior frequência em países onde a 

tuberculose é endêmica. A Índia apresenta índice entre 0,4 e 9,8%, a China 

4,0%, o Japão 7,0%, a Tailândia 2,2% e as Filipinas 6,8% de prevalência de 

tuberculose ocular (AMERICAN ACADEMYC OF OPHATALMOLOGY, 2014). 

Entretanto, países como Estados Unidos, Reino Unido e os que formam parte 

da União Europeia, a tuberculose ocular é incomum, mas representa 

manifestação importante da doença com carga global significativa, devido ao 

elevado número de imigrantes provenientes da Índia e África Subsariana 

(SANGHVI et al., 2011; RYAN, 2017). 

A tuberculose ocular pode ser intra-ocular ou pode envolver as 

estruturas externas, como mencionado anteriormente. Entre os casos mais 

comuns da tuberculose intraocular estão as uveites (anterior e posterior) e 

menos frequentes, as infecções que afetam a retina, a pálpebra, a esclera, 

córnea, a orbita, a glândula lacrimal, a conjuntiva (RATHINAM, 2016). A 

incidência de uveíte tuberculosa (diagnóstico presumido) depende, em grande 

parte, dos fatores de risco individuais e da carga tuberculosa da região 

(FIGUEIRA et al., 2017). A apresentação clínica mais comum refere-se à uveíte 

posterior (42%), seguida de uveíte anterior (36%), panuveíte (11%) e uveíte 

intermediária (11%) (PRANCHATN et al., 2013). Estudos prospectivos de 

pacientes com tuberculose pulmonar internadas em sanatório de Espanha 
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revelaram que 60% dos pacientes com tuberculose pulmonar, co-infectados 

com HIV, apresentaram sintomas de tuberculose ocular (RATHINAM, 2016). 

O Mycobacterium tuberculosis se propaga através do ar, por meio de 

gotículas contendo os bacilos expelidos por doente com tuberculose pulmonar 

ao tossir, espirrar ou falar. Após atingir o hospedeiro, os macrófagos formam a 

primeira barreira a interagir com o bacilo. A fagocitose e destruição dos bacilos 

é parcial. Os macrófagos, incapazes de conter a infecção, produzem citocinas 

que estimulam a migração de células do sistema imunológico (linfócito T, 

monócitos, neutófilos) (HINCHEY et al., 2007) levando a formação do 

granuloma tuberculoso. Com o desenvolvimento da imunidade celular, o centro 

do granuloma sofre processo de necrose. Essas células necróticas 

representam ambiente para a replicação bacteriana, uma vez que são ricas em 

nutrientes e apresentam imunidade celular-autónoma gravemente afetada 

(LERNER et al., 2017) decorrendo na destruição gradativa do tecido infectado, 

se a infecção não for tratada adequadamente.  

A uveíte anterior é caracterizada por precipitados granulomatosos 

ceráticos (células inflamatórias e macrófagos), granulomas da íris e sinéquia 

posterior (aderência da íris ao cristalino) de base ampla. A catarata constituí 

complicação comum. A uveíte anterior tuberculosa não tratada pode resultar 

em atrofia do globo ocular e o cegueira (RATHINAM, 2016, ALBERT; RAVEN, 

2016). A uveíte posterior é a manifestação mais comum comprometendo a 

coroide. Esse tecido possui elevada vascularização e alta concentração de 

oxigênio gerando ambiente favorável para a disseminação do  micro-

organismo. A infecção coroidal  poder ser unilateral ou bilateral, com presença 

de granulomas e multiplas lesões ( CAMPOS et al., 2011). 

 

 Terapias medicamentosas para o tratamento da tuberculose ocular 

A abordagem do tratamento de tuberculose ocular é geralmente aquela 

utilizada para a tuberculose extrapulmonar (PARCHAND et al., 2013, GUPTA 

et al., 2016; URZUA et al., 2017). O tratamento inclui terapia intensiva de 

duração entre  1 e 3 meses com a combinação de três ou mais fármacos de 

primeira linha: a isoniazida, a rifampicina, o etambutol, a estreptomicina e a 

pirazinamida. Na fase seguinte do tratamento, utiliza-se somente a isoniazida e 



14 
 

 
 

 

a rifampicina por período entre 6 e12 meses.  Adicionalmente podem ser 

utilizados os agentes de “segunda linha”, que incluem os fármacos 

moxifloxacino, levofloxacino e ofloxacino. (BIWAS, 2009; PRANCHAT et al., 

2013).  

No caso de tuberculose multiresistente (TB-MDR) e tuberculose 

extremadamente resistente (TB-XDR) é recomendado o uso de fármacos das 

seguintes gerações, por um período de 18-24 dias: a etionamida, o ácido 

aminosalicílico, a ciclosserina, a amicacina, a canamicina, a capreomicina, 

imipenem e a linezolida (BISWAS et al., 2009). Pacientes em tratamento 

devem ser monitorados constantemente para avaliar os efeitos adversos, 

principalmente, a hepatoxicidade causada pelos fármacos. O uso de doses 

baixas de corticoesteroides via oral (1mg/kg/dia) é também recomendado 

durante o tratamento antituberculose por período de 4 a 6 semanas (ROSEN et 

al 1990; SOUISSI et al., 2017). De maneira adicional, a terapia tópica para a 

uveíte anterior tuberculosa consiste em colírios de betametasona 0,1% e 

colírios cicloplegicos e ou midriáticos (PRACHAT et al., 2013). 

A rifampicina (Figura 4) apesar de ser fármaco relativamente antigo, 

ainda continua sendo de primeira escolha no tratamento da TB, geralmente 

associado a outro fármaco antibacteriano, conforme proposto pela Organização 

Mundial da Saùde (OMS, 2015). Esse fármaco é um antibiótico semissintético 

obtido a partir da rifampicina B 3-(4-metil-1-piperaziniliminometil), constituído 

por complexo macrocíclico produzido pelo Streptomyces mediterranei. Possui 

ação bactericida de amplo espectro. De forma especifica atua na inibição da 

atividade da enzima RNA polimerase DNA, dependente da formação de 

complexo estável com a enzima. Entretanto, essa enzima não é inibida em 

mamíferos. Esse antibiótico age em micro-organismos intra e extracelulares e 

em bacilos em processo de divisão ou em estado latente (BACHI et al., 1998; 

BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2006; ZHANG, 2005).  

A rifampicina para ser administrado por via oral está disponível no 

mercado sob a forma de comprimidos de 300 mg (Lafepe-Laboratório 

Farmacêutico Pernambuco e Fundação para o Remédio Popular-FURP), 

cápsulas de gelatina de 300 mg (Rifaldin®, Sanofi-Aventis Farmacêutica) e 

suspensão contendo 20 mg/mL de rifampicina (Fundação para o remédio 
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popular-FURP). Para administração intravenosa encontra-se o Rifaldin®      

((600 mg), Sanofi-Aventis Farmacêutica) que contem pó liofilizado e deve ser 

administrado após reconstituição.  

Figura 4 - Estrutura molecular da rifampicina (massa molar: 822,94 g/mol) 
(BURTON, et al., 2006) 

 

Com relação às suas características físico-químicas, a rifampicina se 

apresenta como pó cristalino, de cor castanho-avermelhada, possui elevada 

massa molar de 822,94 g/mol e características anfóteras (“zwitterion”) 

relacionadas ao pKa de 1,7 pertencente ao grupo 4-hidroxila e pKa de 7,9, 

relacionado ao nitrogênio do grupo piperazina. Quando em solução aquosa seu 

ponto isoelétrico é igual a 4,8 (ALVES, 2007). Como decorrência de sua baixa 

solubilidade em água (1,5 mg/mL) e elevada permeabilidade, a rifampicina foi 

classificada como fármaco classe II, segundo o Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (SCB) (GALLO; RADAELLI, 1976).  

A rifampicina apresenta concentração mínima inibitória (CMI) frente ao 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv de 0,4 µg/mL (RASTOGI et.al., 1996) e de 

CMI menor ou igual 0,5μg/mL, para o Mycobacterium tuberculosis susceptíveis 

a rifampicina (SUO et al., 1988). Para cepas resistentes a CMI pode exceder a 

256 μg/mL (ZHANG et al, 2014). 

Baus e Dus, em 2010, revelaram a falha do tratamento antituberculose 

em paciente de 38 anos de idade diagnosticado com uveíte intermediária e em 

paciente de 32 anos, com presença de granulomas na coroide. Além disso, os 

casos estudados mostraram o aparecimento de novas lesões ou piora das 

lesões existentes no olho, após o início do tratamento antituberculose via oral. 
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Sanghvi e colaboradores (2011) mostraram que nos pacientes com 

uveíte e TB pulmonar latente é recomendado terapia medicamentosa durante 6 

meses, embora tal procedimento não garanta a cura da uveíte. Esse estudo 

sugere iniciar com tratamento antiberculose, com suspeita de uveite, em 

regiões endêmicas, mesmo quando o agente etiológico não tenha sido 

comprovado. Porém, o pesquisador  alerta sobre o risco de toxicidade hepática 

e disfunção renal causada pelo tratamento.  

 Nanoemulsão para uso oftálmico 

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 barreiras físico-

químicas, metabólicas e fisiológicas (CHOLKAR et al, 2013; BARANOWSKI, 

2014; KASHYAP, SRINATH, 2016). Deve-se considerar ainda a limitada área 

superficial e a baixa permeabilidade da córnea (BARANOWSKI et al., 2014). 

Tendo em vista superar essas limitações, a nanoemulsão (NE) tem sido 

considerada como sistema de liberação promissor para uso oftálmico 

(JAISWAL et al., 2015). A nanoemulsão atua como carreador de fármacos 

possibilitando a melhoria da sua farmacocinética e farmacodinâmica por 

diversas vias de administração como a via tópica ocular. Tais melhorias 

referem-se às vantagens tais como liberação modificada do fármaco, maior 

eficácia, efeitos adversos reduzidos, e a melhor proteção do fármaco contra 

processos enzimáticos ou oxidativos (YUKUYAMA et al., 2017).  

Apesar das evidentes vantagens desse sistema, a busca sistemática 

no banco de dados de resumos e citações (Scopus) empregando as palavras-

chaves nanoemulsion, drug delivery e ocular therapy revelou número de 

publicações inferior a 70 entre 2007 e 2017 (Figuras 5 e 6).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanghvi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21293496


17 
 

 
 

 

Figura 5 – Evolução de publicações referentes à nanoemulsão para aplicação 

ocular entre 2007 a 2017.  (Fonte: Scopus.com) 

Figura 6 – Número de publicações por países referentes à nanoemulsão para 

aplicação ocular entre 2007 a 2017.   

 

O lançamento de nanoemulsões no mercado interrompe ciclo de quase 

meio século, praticamente sem inovação nas preparações para tratamento de 

doenças oculares (Tabela 1). Assim, a nanoemulsão se apresenta como 

tendência na terapia oftálmica, principalmente aquelas de natureza catiônica. 
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Tabela 1 – Nanoemulsões (NE) para aplicação ocular comercializadas em 

diversos países.  

A nanoemulsão pode ser definida como sistema de dispersão coloidal 

cineticamente estável de dois líquidos imiscíveis e está constituída 

principalmente por lipídio, tensoativo e água. Esse sistema nanoestruturado 

pode ser óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O) segundo tipo de 

tensoativo empregado na preparação (GANTA, et al 2014; GUPTA et al., 

2016). Além disso, elas podem ser classificadas em diferentes tipos de carga 

de acordo com a característica de tensoativo empregado (não-iônica, catiônica 

ou aniônica) (YUKUYAMA et al., 2016).  

 Nanoemulsões não-iônicas para uso oftálmico 

 

Em 2003, a empresa Allergan (USA) lançou o produto Restasis®, a 

primeira nanoemulsão aniônica de ciclosporina (0,5 mg/mL), aprovada para o 

tratamento de olho seco (FOOD DRUG ADMINISTRATION, 2003). Nos 

primeiros três meses do 2017, o Restasis® gerou renda total de 308 milhões de 

dólares podendo superar a cifra 1 bilhão de dólares em vendas nesse ano. A 

Nome do 
produto 

Empresa Fármaco NE Indicação Região Ano 

Refresh® 

Endura 
Allergan - 

 
não-

iônica 
Lubrificante 

Estados 
Unidos, 

Canada e 33 
países. 

2003 

Restasis® Allergan 
Ciclosporina 
(0.5 mg/mL) 

 
não-

iônica 

Síndrome do 
olho seco 

(Supressão da 
produção da 

lagrima) 

Estados 
Unidos, 

Canada e 33 
países 

2003 

Lacrinmu
ne® 

 

Bausch & 
Lomb, Inc. 

Ciclosporina 
(0.5 mg/mL) 

 
não-

iônica 

Síndrome do 
olho seco 

Argentina 
 

2006 

Cationorm 
® 

Santen 
Pharmace

utical 
- catiônica 

Síndrome do 
olho seco 

Estado 
Unidos, 
União 

Europeia e 
Japão 

2008 

Durezol™ 
Sirion 

therapeutic
s 

Difluprednate 
(0,05% m/m) 

não-
iônica 

Inflamação e dor 
ocular pós-
operatória 

Estados 
Unidos 

2008 

Soothe XP 
Bausch & 
Lomb, Inc. 

- 
não-

iônica 
Lubrificante 

Estados 
Unidos 

2011 

Ikervis® 
Santen 

Pharmace
utical 

Ciclosporina (1 
mg/mL) 

 
catiônica 

Síndrome do 
olho seco 

(Ceratite Severa) 

União 
Europeia e 

Japão 
2015 
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patente expirou em maio de 2014 e, em junho de 2013, a FDA lançou um guia 

para o registro de nanoemulsão oftálmica genérica de ciclosporina. Entretanto, 

Allergan alega que as patentes têm validade até 2024.  

Em outubro de 2017, a corte Tribunal dos Estados Unidos para o Distrito 

Oriental de Texas invalidou os argumentos presentados para proteção da 

patente de Restasis®. Essa decisão favorece o lançamento de produtos 

genéricos do Restasis®, embora ainda nenhum produto dessa natureza se 

encontra em aprovação  pela FDA até o final do ano 2017.  

O produto Restasis®, nanoemulsão aniônica oftálmica óleo em água 

(O/A) livre de conservante, preparado por homogeneização a alta pressão, é 

constituído por 0,5 mg/mL de ciclosporina A, 1,25% m/m de óleo de rícino (fase 

oleosa), 1% m/m polissorbato 80 (tensoativo não-iônico), 0,05% m/m de 

carbômero 1342 (agente estabilizante), hidróxido de sódio (ajuste de pH) e 

água purificada (US20050059583). Apresenta pH entre 6,5 e 8,0 e 

osmolalidade entre 230 e 320 mOsm/kg. O produto é comercializado em 

flaconetes de dose única de 0,4 mL, esterilizada por filtração e sua 

administração pode ser efetuada apenas 2 vezes ao dia, sob prescrição 

médica. Os colírios convencionais, em geral, são administrados 4 a 5 vezes ao 

dia.  

A síndrome do olho seco é uma doença multifatorial que afeta milhões 

de pessoas no mundo. O uso de ciclosporina 0,05%, por via tópica, no 

tratamento dessa doença mostrou efeitos positivos e consistentes. Em 

contraste com o uso sistêmico da ciclosporina, a aplicação tópica teve poucos 

efeitos colaterais, pois apenas pequenas quantidades do fármaco penetraram 

na corrente sanguínea após a administração oftálmica tópica (SCHULTZ, 

2014).  Estudo clínico realizado por Kim e colaboradores (2017) compararam o 

ClaciereTM  e o Restasis® na produção de lágrima em pacientes com olho seco 

moderado. O ClaciereTM (Huons Company, Coreia do Sul),  nanoemulsão de 

ciclosporina (0,05% m/mL) com aspecto translúcido, apresenta tamanho igual a 

50 nm e se encontra na Fase III de estudo clínico. Esses autores observaram 

melhorias na produção de lágrimas semelhantes para os dois tratamentos. 

Entretanto, o ClaciereTM não aumentou o risco de eventos adversos quando 
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comparado ao  Restasis®. Porém, tais resultados não foram discutidos no 

artigo. 

As nanoemulsões não-iônicas oftálmicas para a liberação de fármacos 

de baixa solubilidade em água e seus atributos estão apresentados na Tabela 

2. A carga positiva ou negativa das nanopartículas da nanoemulsão O/A é 

estimada pela determinação do potencial zeta expressada em mV e o seu 

tamanho expressado em nanômetros (nm). 

 

Tabela 2 - Nanoemulsões não-iônicas com potencial  aplicação ocular.  

DRMI: Degeneração macular relacionado à idade,  DHM: diâmetro hidrodinâmico médio; IP: 

indice de polidispersão, PZ: potencial zeta. 

 Nanoemulsões catiônicas para uso oftálmico 

 As nanoemulsões catiônicas apresentam especial relevância para 

aplicação oftálmica. Tal relevância refere-se ao aumento do tempo de retenção 

do produto na superfície ocular. Essa ocorre em função da interação 

eletrostática entre as cargas positivas da nanoemulsão e as cargas opostas, 

presentes no filme lacrimal (Figura 7) (OUSLER III et al., 2015; LI et al., 2016; 

ABLAMOWICZ; NICHOLS, 2016) . Essas nanoemulsões podem ser obtidas 

mediante o emprego de diversos agentes como os lipídios catiônicos (BRUXEL 

et al., 2011; HAGIGIT et al., 2008); tensoativos catiônicos (DAULL; 

Fármaco 
Tratamento / 

Aplicação 
Lipídio(s) 

Tensoativo 
(s) 

DHM 
(nm) 

IP 
PZ 

(mV) 
Referência 

Cloridrato 
de 

Dorzolami- 
da 

Antiglaucoma 

Isopropil 
miristato 

Miglyol 812 
 

Cremophor 
EL, 

Polisorbato 80 
Triacetin 

12,5 ± 0,7 - - 

AMMAR et 
al., 2009 
AMMAR 

2010 

Fluconazol Antifúngico 
Capmul 
MCM 

Polisorbato 80 
 

19,09 ±   
1,93 

0,15±  
0,06 

−36,64 
± 1,32 

PATHAK, 
CHHABRA, 
PATHAK, 

2013 

- 
 

Lubrificante 

Óleo de 
ricino 
Óleo 

mineral 

Polisorbato 80 
Span 60 

237 ± 20 
0,14± 
0,04 

-11,2 ± 
1,00 

KATZER et 
al., 2014 

Luteína DRMI 
Isopropil 
miristato 

Polisorbato 80 
Triacetin 

12,0 ± 
0,1 

0,07± 
0,02 

- 
LIM et al., 

2016 

Acetazola- 
mida 

Antiglaucoma 
Óleo de 

amendoim 

Polisorbato 80 
cremophor EL 

transcutol 

13,46 ±  
0,2 

0,26±
 0,03 

− 4,49 
± 1,48 

MORSI et 
al., 2017 
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LALLEMAND; GARRIGUE, 2014; LALLEMAND et al., 2012); polímeros 

sintéticos, semissintéticos, biodegradáveis e biocompatíveis (TABUJEW; 

PENEVA, 2014) ou pelo emprego de polipeptídios catiônicos (LI et al., 2016).  

Figura 7 – Esquema da interação eletrostática entre a nanaoemulsão 
catiônica e cargas negativas presentes no filme lacrimal. 

 

 Preparações oftálmicas empregando lipídio catiônico 

 A estearilamina, entre os lipídios catiônicos, é aquele mais utilizado 

especialmente para a preparação de lipossomas catiônicos (AGARWAL et al., 

2014) ou emulsões catiônicas. No entanto, essa amina primária é muito reativa 

em relação a outros componentes ou fármacos presentes no produto e não foi 

aprovada para uso oftálmico pelos órgãos reguladores. Adicionalmente, os 

lipossomas catiônicos contendo estearilamina (10,0 m/m) provocaram hemólise 

em hemácias de coelho (YOSHIHARA; NAKAE, 1986).  

 A oleilamina, lipídio catiônico, também foi utilizado no preparo de 

emulsões oftálmicas. Porém, esse agente catiônico apresenta desvantagem 

com referência à sua estabilidade devido à sua função de amina primária e à 

presença de cadeia alifática insaturada. No que se refere à toxicidade 

subcrônica, realizado em coelhos, o ensaio demonstrou que emulsão catiônica 

contendo 3,0 mg/mL de estearilamina foi segura e bem tolerada após repetidas 

administrações oculares tópicas (KLANG et al., 1994). Além disso, estudo de 

tolerância em olhos de coelho demonstrou que emulsão oftálmica 

de oleilamina a 1 mg/mL, administrada oito vezes por dia, durante 28 dias, foi 

relativamente bem tolerada (RABINOVICH-GUILAT et al., 2004). 
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 Entretanto, entre os lipídios catiônicos interessantes, por serem 

biodegradáveis e bem tolerados, estão o DOTAP (1,2-dioleoil-3-trimetil amônio 

propano) e o DOPE (1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina). Essas são 

moléculas anfifílicas com uma cadeia de ácido graxo e um grupo polar com 

carga catiônica, empregadas preferencialmente na preparação de 

nanoemulsões catiônicas para serem usados na terapia gênica (ADN ou 

mRNA) (TEIXEIRA et al., 2017). Essa nanoestrutura também é utilizada no 

desenvolvimento de vacinas inovadoras atuando como vetores não virais. Brito 

e colaboradores (2014) desenvolveram com sucesso nanoemulsão catiônica 

para o transporte de vacinas de mRNA auto-amplificadora empregando DOTAP 

(0,4% m/m). As nanoemulsões catiônicas provaram ser abordagem 

interessante por sua capacidade de proteger e fornecer eficientemente ácidos 

nucleicos para diversas aplicações terapêuticas.  

 Hagigit e colaboradores (2010) observaram que a nanoemulsão 

catiônica preparada empregando DOTAP aumentou a penetração de 

oligonucleótidos antisentido após instilações oculares tópicas ou injeção 

intravítrea. Adicionalmente, estudo in vivo em ratos mostrou diminuição 

significativa da neovascularização vitreal quando tratadas com nanomeulsão 

catiônica transportando oligonucleótidos antisentido direcionados ao VEGF-R2 

(fator de crescimento endotelial vascular). Essa preparação apresentou 

diâmetro hidrodinâmico médio igual a 95 ± 2 nm, potencial zeta igual a 

56 ± 2,6 mV e pH igual a 7,4 (HAGIGIT et al., 2012).  

 Esses agentes catiônicos mencionados anteriormente, apesar de 

mostrarem potencial na preparação de nanoemulsões catiônicas para o 

transporte de fármacos, não se encontram listados na farmacopeia dos 

Estados Unidos ou da União Europeia. Além disso, a ausência de toxicidade 

tolerável na superfície ocular ainda não foi adequadamente evidenciada e 

esses não são empregados em produtos farmacêuticos comercializados.  

 Preparações oftálmicas empregando tensoativo catiônico 

Em 2008, a Santen (Japão) lançou o Cationorm®, a primeira 

nanoemulsão catiônica, indicada para o tratamento do olho seco moderado; 

comercializada inicialmente na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos 
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como Retaine® (DAULL; LALLEMAND; GARRIGUE, 2014). Esse produto foi 

desenvolvido utilizando a plataforma tecnológica Novasorb® visando a 

exploração das cargas negativas da superfície ocular (OUSLER et al., 2015). A 

plataforma tecnológica patenteada foi criada na Universidade Hebraica de 

Jerusalém pelo professor Simon Benita e desenvolvida pela empresa 

farmacêutica francesa Novagali Pharma, a partir de 2003, SANTEN SAS.  

O Catinorm® apresenta na sua fase oleosa triglicerídeos de cadeia 

média, cloreto de cetalcônio (tensoativo catiônico), tiloxapol (tensoativo não 

iônico, álcool alquil aril poliéter) e, na sua fase aquosa, poloxamer 188 

(tensoativo não-iônico), glicerol (agente isotonizante), hidróxido de sódio (ajuste 

de pH) e água para injeção. Essa preparação catiônica é obtida por 

homogeneização a alta pressão e apresenta as seguintes características: 

diâmetro hidrodinâmico médio entre 150 e 300 nm, potencial zeta de +20 a +40 

mV,  pH entre 5,5 e 7,0 e osmolalidade entre 180 e 300 mOsm/kg (DAULL; 

LALLEMAND; GARRIGUE, 2014). 

Em 2015, a plataforma Novasorb® permitiu o lançamento no mercado 

Europeu de outro produto, o Ikervis® (1 mg/mL, ciclosporina A). Essa foi a 

segunda nanoemulsão catiônica, indicada para o tratamento de ceratite severa. 

O produto mostrou ser bem tolerado, eficaz na recuperação da córnea 

danificada e reduziu a inflamação da superfície ocular. O tratamento inclui 

apenas 1 (uma) aplicação ao dia (LEONARDI et al, 2016). O Catioprost® (0,05 

mg/mL de latanoprost) ainda se encontra na Fase II dos estudos clínicos. Esse 

colírio será indicado para o tratamento de glaucoma e hipertensão ocular 

(SANTEN PHARMACEUTICAL, 2017). 

O efeito do Cationorm® no processo de cicatrização da córnea foi 

avaliado por meio da comparação desse produto aos produtos oftálmicos 

comercializados Optive® e Vismed Multi® empregando modelo ex vivo. Os 

resultados revelaram que os produtos Optive® e Vismed Multi® permitiram a 

cicatrização da córnea em 48 horas.  A erosão das córneas tratadas com o 

produto Cationorm® aumentou significativamente de 12,20 mm para 51,89 mm, 

no terceiro dia do estudo. Os autores concluíram que esse produto apresentou 

significativa toxicidade e atribuíram esse resultado ao agente tensoativo 

catiônico cloreto de cetalcônio, presente em sua formulação. Além disso, a 
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formação de filme, decorrente da propriedade eletrostática do produto, pode 

impedir a migração de células e sua adesão no processo de cicatrização da 

lesão (PINHEIRO et al., 2015). 

Entretanto, Daull e colaboradores (2016) demostraram efeitos similares 

na cicatrização da córnea do Cationorm® e do Vismed®. Esses investigadores 

avaliaram a cicatrização epitelial da córnea dos produtos Cationorm®, Vismed®, 

Systane Balance®, Optive® e solução de cloreto de benzalcônio empregando 

microscopia confocal in vivo. Os resultados mostraram que Cationorm® e 

Vismed® apresentaram melhores sinais clínicos na cicatrização completa da 

córnea previamente danificada por raspagem, após 5 dias de tratamento. Além 

disso, observaram o aumento em 40% na contagem de células globets 

(responsáveis pela síntese de mucina) presentes na conjuntiva quando 

tratados com Cationorm®. No caso do ensaio empregando cloreto de 

benzalcônio, esse reduziu em 37,5% a contagem dessas células. O Systane 

Balance®, o Optive® e o Vismed® não tiveram efeito na contagem. Embora, 

essas diferenças não tenham sido evidenciadas estatisticamente, os autores 

concluíram que o Cationorm®, além de sua boa tolerabilidade e efeito anti-

inflamatório direto, também pode possuir propriedades vantajosas que ajudem 

a proteger a superfície ocular. 

A tolerância, a eficácia e a segurança do produto Cationorm® (Retaine®, 

nos Estados Unidos) foi comprovada no tratamento da síndrome de olho seco 

moderado associada a queratite ou queratoconjuntivitis por meio de estudo 

clínico realizado por Robert e colaboradores (2016). Nesse estudo, Cationorm® 

e solução salina de hialuronato (0,18% m/m) (Vismed®) revelaram ser seguros 

e eficazes, porém, o Cationorm® teve maior efeito na redução dos sintomas da 

doença durante o período de estudo (3 meses).  

O estudo da eficácia in vivo, empregando camundongos, da 

nanoemulsão catiônica contendo ciclosporina A (1,0 mg/mL), o Ikervis®, para o 

tratamento do olho seco severo com alterações na córnea revelou a indução 3 

vezes maior da produção de lágrima quando comparada ao grupo tratado com 

1% m/m de prednisolona (potente glucocorticoide); e o efeito de restauração da 

integridade da córnea foi 2 vezes maior quando comparada ao anti-
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inflamatório. Adicionalmente, esse produto estabilizou mecanicamente o filme 

lacrimal mostrando-se efetiva no tratamento do olho seco (DAULL et al., 2016). 

Outro estudo in vitro e in vivo avaliou a interação entre o Cationorm® e   

a camada lipídica do filme lacrimal. Os resultados mostraram a capacidade da 

nanoemulsão catiônica em se associar com a camada lipídica amentando sua 

espessura e elasticidade, sem produzir alteração da sua estrutura. Esse 

fenômeno pode compensar à deficiência moderada de lipídios favorecendo a 

estabilidade da camada lipídica com decorrente estabilização uniforme da 

camada aquosa filme lacrimal. Esse fenômeno evitaria a dessecação e o dano 

do epitélio corneano (GEORGIEV et al., 2017). 

 Preparações oftálmicas empregando polímero catiônico: 

quitosana 

A superfície das nanopartículas pode ser funcionalizada empregando 

polímeros catiônicos como, por exemplo, a quitosana. As vantagens dessa 

abordagem referem-se à melhoria da estabilidade física, à maior permeação do 

fármaco associado à nanopartícula, à maior mucoadesividade e, como 

consequência, à maior eficácia do fármaco (Li et al., 2013; Gallarate et al., 

2013; Li et al., 2016). A quitosana, heteropolímero policatiônico, consiste de 

polissacarídeo obtido pela desacetilação da quitina (copolímero de β-(1→4)-D-

glucosamina e β-(1→4)-N-acetil-D-glucosamina) (Figura 8). Esse polímero 

catiônico pode ser caracteizado pelo grau de desacetilação e ou massa molar. 

A presença de grupo amina é responsável por sua característica catiônica em 

soluções ácidas e por sua afinidade por íons metálicos.  

Figura 8 – Estrutura química da quitosana (massa molar: 1526.464 g/mol) 

 

 

Fonte: Imagem do banco de dados Chemicalize.com. 
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A quitosana geralmente apresenta estrutura cristalina rígida devido as 

ligações hidrogênio entre as suas moléculas, e essa cristalinidade está 

fortemente determinada pela origem da quitina e pelo processo empregado 

para obtenção da quitosana (DASH et al., 2011). Considerando a solubilidade 

da quitosana, essa é influenciada por vários parâmetros como o grau de 

desacetilação, o pH do sistema, tipo de ácido empregado em sua obtenção e 

peso molecular. A quitosana pode ser diluída em solução aquosa ácida e no 

solvente dimetilsulfóxido. Quando o pH do sistema é menor que o pKa (6,3 -

6,7), a quitosana é solúvel em água. O ácido acético, ácido fórmico, ácido 

láctico, ácido glicólico, ácido maleico e ácido glicólico podem formar sais 

solúveis (JAIN et al., 2013). Em contraste, quando o sistema apresenta pH 

maior que o pka da quitosana, essa é insolúvel. Além disso, o valor de pka é 

determinado pelo grau de desacetilação que influencia indiretamente na 

solubilidade da quitosana; o aumento da solubilidade é possível quando o valor 

do grau de desacetilação é elevado (CHO et al., 2000). Adicionalmente, a 

solubilidade possivelmente é influenciada pela distribuição dos grupos acetila 

que afetam a interação entre moléculas. Em geral, a quitosana de baixo peso 

molecular é mais solúvel que aquela que possui alto peso molecular (DASH et 

al., 2011).   

A quitosana comercial apresenta, geralmente, grau de desacetilação 

entre 70 e 95%, com massa molar na faixa de 104 e 106 g/mol. A quitosana 

considerada de baixa massa molar apresenta valor entre 500 e 800 kDa e a de 

elevada massa molar, valor aproximado a 1400 kDa. Essa quitosana está na 

forma de base livre ou em diferentes formas de sal. Os sais de cloridrato, 

glutamato e lactato são os mais comuns. Com referência à sua apresentação, 

essa pode ser em dispersões, flocos secos e pós finos que são inodoros, 

brancos ou levemente amarelados, que variam de peso molecular em uma 

ampla faixa. Em função desse, variam em grau de desacetilação e viscosidade 

(RINAUDO, 2006). 

As preparações contendo quitosana não precisam de adição de solvente 

orgânico durante a preparação, uma vez que a quitosana é solúvel em 

soluções de ácido fraco. Também, não provoca reações alérgicas ou rejeição 

devido ao seu caráter biocompatível, pois essa se decompõe lentamente em 
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amino açúcar. Esse pode ser absorvido completamente pelo corpo humano 

(AGNIHOTRI; MALLIKARJUNA; AMINABHAVI, 2004). Adicionalmente, a 

quitosana poder ser submetido a diferentes processos de esterilização tais 

como radiação ionizante, calor seco, calor úmido sob pressão e métodos 

químicos (Rogers et al, 2012; Galante et al., 2016). Considerando tais 

vantagens, a quitosana tem potencial aplicação em medicamentos para uso 

oftálmico. Além disso, diferentes estudos confirmam sua biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, estabilidade, mucoadesividade, permeabilidade, atividade 

antibacteriana e toxicidade reduzida (KEAN et al., 2010; DE LA FUENTE et al., 

2010, RODRIGUES et al., 2012; THORAT et al., 2014; SILVA et al., 2017, BAN 

et al., 2017). 

Gallarate e colaboradores (2013) desenvolveram nanoemulsão contendo 

timolol revestida com cloreto de quitosana para aplicação oftálmica. A 

nanoemulsão foi preparada empregando timolol (0,043% m/m), isopropil 

miristato (5% m/m), Lipoid 80 (1% m/m) polissorbato 80 (1,5% m/m), EDTA 

(0,1% m/m), cloreto de benzalcônio (0,02% m/m), glicerol (2,5% m/m) e  

quitosana (0,5% m/m). Essa preparação mostrou tamanho médio, potencial 

zeta, pH, osmolaridade e viscosidade igual a 73,5 ± 1,1 nm, +18,2 mV, 5,0 ± 

0,1, 0,345 ± 0,027 Osm/L e  1,70 ± 0,01 cP, respectivamente. A adição de 

quitosana (polímero mucoadesivo catiônico) permitiu aumentar a permeação do 

timolol provavelmente devido à interação da quitosana com as células epiteliais 

da córnea aumentando o tempo de residência do produto na região pré-

corneal.  

Seyfoddin e colaboradores (2016) avaliaram a mucoadesividade de 

carreador lipídico nanoestruturado contendo aciclovir revestido com quitosana 

entre 0,1 e 0,5% m/v de concentração empregando modelo ex vivo. Esses 

autores observaram quando a concentração de quitosana aumentou de 0,1 a 

0,5% m/v, o tempo de residência da córnea também aumentou 

significativamente (p<0,05) devido às interações das partículas carregadas 

positivamente com as cargas negativas da mucina presentes nas células 

epiteliais. As preparações revestidas com 0,5% m/v de quitosana mostraram 

penetração máxima da córnea com coeficiente de permeabilidade aparente 
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igual a 14,74. A permeabilidade aumentou em 1,5 vezes quando comparado à 

suspensão de aciclovir.  

É importante destacar que o aumento do tempo de residência na área 

pré-corneal assim como, a penetração do fármaco através da córnea são de 

grande benefício na terapia oftálmica. Vários derivados de quitosana como N-

acetil quitosana e N-(2-hidroxi)-propil-3- trimetilamônio quitosana foram 

sintetizados não somente objetivando melhorar a mucoadesão, mas também 

para aumentar a penetração dos fármacos e peptideos através da mucosa, 

permitindo abrir as junções entre as células epiteliais ou por via intracelular 

(CHIVANGKUL et al., 2014; Li et al, 2016). 

Sobhani e colaboradores (2017) avaliaram a atividade antibacteriana das 

nanopartículas de quitosana contendo ciprofloxacina frente a Escherichia coli 

(Gram-negativos) e Staphylococcus aureus (Gram-positivos). A nanopartícula 

otimizada apresentou diâmetro hidrodinâmico médio igual a 13,32 nm, índice 

de polidispersividade igual 0,05. A atividade antimicrobiana desse sistema, pelo 

método da concentração mínima inibitória (CMI), revelou 50% menor quando 

comparado à solução aquosa de ciprofloxacino frente aos micro-organismos 

testados. Além disso, as nanopartículas mostraram aumento da penetração do 

fármaco na célula bacteriana permitindo o aumento da sua atividade 

antibacteriana.  

Ameeduzzafar e colaboradores (2017) desenvolveram nanopartículas de 

quitosana associada ao fármaco lovefloxacino (LFX), antibiótico empregado no 

tratamento da conjuntivite bacteriana, pelo método de gelificação iônica. A 

preparação otimizada foi composta pela relação fármaco:polímero (1:1) e 

apresentou diâmetro hidrodinâmico médio, índice de polidispersão e potencial 

zeta igual a 161,9 nm, 0,32 e +30 mV, respectivamente. O exame 

histopatológico em córnea de cabra e o teste HETCAM (Hens Egg              

Test-Chorion Allantoic Membrane) mostraram que a formulação desenvolvida 

era segura e não irritante.  A atividade antimicrobiana frente a Pseudomonas 

aeruginosa revelou halo de inibição  para solução aquosa de levofloxacino de 

2,4 e 1,4 cm após 12 horas e 24 horas, respectivamente; enquanto, as 

nanopartículas de quitosana contendo levofloxacino mostraram halo de inibição 

igual a 4,8  e 5,8 cm após 12 e 24 horas, respectivamente. Esse resultado 
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revelou que a preparação desenvolvida apresenta maior (aproximadamente 4 

vezes) e prolongada atividade antimicrobiana frente a  Pseudomonas 

aeruginosa. Adicionalmente, o estudo de eliminação do fármaco mostrou que 

as nanopartículas de quitosana apresentaram maior tempo de residência na 

superfície ocular.   

O antifúngico anfotericina B (utilizado para o tratamento de ceratite) foi 

veiculado em carreador lipídico nanoestrturado revestido com quitosana (CLN-

AmB-Quit). A preparação otimizada apresentou valores de 185,4 nm, 0,20 e 

+27 mV para diâmetro hidrodinâmico médio, índice de polidispersão e potencial 

zeta, respectivamente. A avaliação da concentração de anoftericina B no 

humor aquoso in vivo (coelhos) revelou que a concentração do CLN-AmB-Quit 

foi cerca de duas vezes maior em comparação ao CLN-AmB e quatro vezes 

maior quando comparado ao colírio contendo AmB livre. Assim, os autores 

concluíram que AmB-CH-NLC apresentou maior  tempo de residência na 

superfície ocular  favorecendo o aumento da concentração do fármaco no 

humor aquoso (FU et al., 2016).  

A quitosana nos Estados Unidos é aprovada para uso nos dipositivos 

médicos de Classe I, conforme mencionado pela Food Drug Administration 

(FDA) (DOOLEY et al., 2013). No caso da European Medicines Agency (EMA), 

além dos dipositivos médicos, também é permitido o uso da quitosana como 

excipiente em vacinas e em preparações para aplicação nasal. Mas, o emprego 

em produtos nasais deve apresentar informação suficiente acerca das 

propriedades químicas e toxicidade (DORNISH et al., 2012).  

O produto Lacrimera® (Croma Pharma GmbH, Áustria), primeiro produto 

contendo derivado de quitosana, foi licenciado em 2015 para sua 

comercialização no mercado europeu como dispositivo médico para o 

tratamento de olho seco. Essa estratégia inovadora “Thiomer-Technologie” 

patenteada refere-se à introdução de grupos tiol de N-acetilcisteina na 

quitosana a fim de potencializar sua propriedade mucoadesiva.  Esse colírio 

apresenta na sua composição 0,1% m/m de polímero tiolado em solução 

fisiologicamente tamponada, com pH levemente ácido (Croma Pharma, 2016). 

Considerando tal cenário, a aprovação do emprego de quitosana em 
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preparações oftálmicas pela FDA e pela ANVISA poderá ser viabilizada em 

futuro próximo. 

 

Tabela 3 – Nanoestruturas catiônicas empregando quitosana com potencial  aplicação 
ocular. NP: Nanopartícula 

Nanoestru-
tura 

Composição Fármaco 
Tamanho 

(nm) 
Potencial 
Zeta (mV) 

Resultados / 
Perspectivas 

Referência 

 
NP 

catiônicas 

Quitosana, 
tripolifosfato 

Ciclosporina 293 + 37 

Efeito 
terapêutico a 

menor 
contração de 

fármaco. 

DE 
CAMPOS; 
SÁNCHEZ; 
ALONSO, 

2001. 

NP 
catiônica 

Quitosana, 
carbopol 

Pilocarpina 294 +55,78 

Liberação lento, 
penetração na 
córnea e no 

epitélio 
conjuntivo  in 

vivo. 
 

KAO et al., 
2006. 

NP 
catiônica 

Quitosana, poli 
(ácido acrílico) 

Pilocarpina 92 + 25,5 

Liberação 
sustentada, sem 
inflamação após 

exposição. 

LIN et al., 
2007. 

NP 
catiônica 

Quitosana, 
tripolifosfato, 

ácido 
hialurónico, 
maleato de 

Timodol e 
dorzolamina. 

319,5 – 
767,7 

 

+ 15,4 - 
+ 33,3 

Melhora da 
farmacocinética 
dos fármacos e 

da 
mucoadesividad

e Absorção 
sistémica 
reduzida. 

WADHWA  
et al., 2010 

NP 
catiônica 

Quitosana, 
tripolifosfato de 

sódio 
Aciclovir 298 - 708 +41 - +43 

A cinética de 
liberação do 

fármaco 
diminuiu com o 

aumento do 
peso molecular. 

KARTHIK et 
al., 2011 

NP 
catiônica 

Quitosana 
tiolada com com 

alginato de 
sódio. 

- 
 

265, 7 
 

+ 49,2 

A maior 
potencial zeta, 

maior a 
mucoadesividad

e 

ZHU et al., 
2012. 

NP 
catiônica 

Quitosana e 
sulfato de 
dextrana 

aniônico,   PEG 
400 

Vermelho de 
Nilo* 

Rodamina* 
400 + 40 

Sistema 
prolongado na 
superfície de 

córneas in vivo., 
manutenção 

integra frente as 
lisozimas. 

 

CHAIYASA; 
SRINIVASTI

YABOO; 
NCHAI, et 
al., 2013. 
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Tabela 4 - Nanoestruturas catiônicas  empregando quitosana com potencial  

aplicação ocular. 

 

 

 

 

Nanoestru-
tura 

Composição Fármaco 
Tamanho 

(nm) 

Potencia
l Zeta 
(mV) 

Resultados / 
Perspectivas 

Refêrencia 

NP 
catiônica 

Sal de 
hidrolcloreto 
de quitosana, 
hidrossolúvel, 
tripolifosfato, 

hidroxipropilm
etilcelulose 

Diclofenaco 
de sódio 

350,1 + 32,0 

Liberação 
modificada       
(in vitro), 

penetração 
rápida na córnea 
do fármaco (ex 

vivo) 

EL-SOUSI  
et al., 2013. 

Microemul 
-são 

revestida 
catiônica 

Quitosana, 
Tween ® 80 

Polietilenoglico
l 

Miristato de 
isopropila 

Dexametaso
na 

100,9 +23.4  

Menor potencial 
zeta. 

Liberação 
controlada e 

menor 
mucoadesividad

e 
 

KESAVAN 
et al., 2013. 

NP 
catiônica 

N-trimetil-
quitosano, 

tripolifosfato 
de sódio 

Diclofenaco 
de sódio 

130–190 +4  - +9 

Testes de 
irritação ocular 

mostraram 
segurança para 

uso 
oftalmológico.  

Melhorou a 
biodisponibilidad
e de fármaco in 

vivo. 

ASASUTJA
RIT et al., 

2015. 

Carreador 
lipídico  

N-
acetilcisteína-

quitosana 
Curcumina* 88,60 +22.50 

Liberação 
efetivamente 
controlada, 

permeabilidade 
ao fármaco e a 

retenção da 
córnea, sem 

toxicidade nem 
irritação nos 

tecidos oculares 
externos in vivo. 

LI et al., 
2016. 

Carreador 
lipídico  

Quitosana, 
poloxâmero 

188, compritol 
888 ATO, 

lecitina, óleo 
de soja. 

 

Anfotericina 
B 

185,4 +27,5 

Penetração 
sucedida na 
córnea, sem 

irritação e 
biodisponibilidad
e melhorada in 

vivo. 

FU et al., 
2017. 
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 Preparações oftálmicas empregando peptídio catiônico com ação 

antimicrobiana: sulfato de polimixina 

 O emprego do polipeptídio catiônico com atividade antimicrobiana, 

sulfato de polimixina B, para a obtenção de nanoestruturas catiônicas é uma 

estratégia inovadora desenvolvida pelo grupo de pesquisa da prof. Dra. Nádia 

Bou-Chacra, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 

Paulo, Brasil. Essa inovação permitiu a obtenção da patente intitulada: 

“Processo de obtenção de vesículas anfifílicas positivamente carregadas, 

vesículas anfifílicas positivamente carregadas suas composições farmacêuticas 

e/ou cosméticas e seus usos” e PI 0904083-8. Essa invenção trata da 

associação do sulfato de polimixina B, na camada duplo-polimérica 

(quitosana+poli-Ɛ-caprolactona) utilizando complexo pré-formado de quitosana-

polimixina B. Esse complexo foi adicionado, sob agitação às nanocapsulas 

contendo acetato de dexametasona. A nanoestrutura otimizada foi constituída 

de 0,5% m/v de quitosana, 6.000 UI/mL de sulfato de polimixina B 

apresentando diâmetro hidrodinâmico médio cerca de 390 nm e potencial zeta 

de +22,80 mV. 

 As polimixinas são tensoativos catiônicos, de natureza peptídica de 

caráter básico, com massas moleculares de aproximadamente 1.000 Da. Sua 

estrutura química básica apresenta heptapeptídeo cíclico e cadeia lateral 

tripetídea. O hexapeptídeo cíclico intramolecular está ligado entre o grupo 

amino da cadeia lateral no resíduo do L-α-γ-ácido diaminobutírico na posição 4 

e o grupo carbóxilo do resíduo C-terminal L-Tr (L-treonina) na posição 10. 

Ademais, apresenta outras características estruturais notáveis como a 

presença de 5 resíduos de L-α-γ-ácido diaminobutírico, que torna a molécula 

policatiônica a pH fisiológico (7,4); resíduos hidrofóbicos na posição 6 

(fenilalanina) e 7 (leucina); e um grupo acila do ácido graxo que pode ser ácido 

metiloctanoico (polimixina B1) ou ácido isooctanoico (polimixina B2) (Figura 9) 

(VELKOV et al., 2010, 2013, YU et al., 2014). 
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Figura 9 – Estrutura química da polimixina B. 

 

  

 

 

 

Fonte: Imagem do banco de dados Chemicalize.com 

  A presença de grupos lipofílico e hidrofílicos torna as polimixinas 

em moléculas anfipáticas. Desse modo, esses antibióticos atuam como 

tensoativos, desorganizando a membrana celular dos micro-organismos. O 

sulfato de polimixina B, mistura de polimixinas B1 e B2, apresenta espectro de 

ação contra a maioria das bactérias Gram-negativas, incluindo a Pseudomonas 

aeruginosa quem é causante da endoftalmite (BRUTON; LAZO; PARKER, 

2006). A endoftalmite é uma infecção, extremamente grave, que ocorre na 

cavidade ocular e tecido intra-ocular, capaz de levar à cegueira. Constitui uma 

das complicações mais graves e de pior resultado funcional entre as afecções 

oftalmológicas (SCHIRMBEK et al., 2000). Em 2006 e 2016 ocorreram surtos 

de infeção por Pseudomonas aeruginosa após cirurgias massivas de catarata 

nos Municípios de Boa Vista-Roraima e São Bernardo do Campo. Essas 

infecções causaram a perda do olho da maioria dos pacientes submetidos a 

cirurgia (BRASIL, 2006; BOEHM, 2016).  

  Em 2011, Chacra preparou carreadores lipídicos nanoestruturados 

contendo acetato de dexametasona (0,01% m/m) e sulfato de polimixina B 

(agente catiônico) com potencial aplicação oftálmica, obtido por 

homogeneização a alta pressão. Nesse estudo, a fase oleosa esteve 

constituída por triésteres de glicerol dos ácidos cáprico e caprílico (4% m/m), 

palmitato de cetila (6% m/m) e fosfatidilcolina (0,6% m/m) e a fase aquosa 

esteve composta por tensoativos não iônicos (Polissorbato 80 (1,5% m/m) e 

Pluronic® F68 (1,50 % m/m)) e água ultrapura (86,4% m/m). Esses carreadores 

apresentaram diâmetro hidrodinâmico médio entre 220,9 e 230,9 nm, índice de 

polidispersão menor do que 0,20 e potencial zeta entre -45,4 e -47,6 mV.  Após 
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adição de sulfato de polimixina B (11.000 UI/mL), os resultados mostraram a 

alteração do potencial zeta dos carreadores de -45,4 para +3,59 mV. Esses 

carreadores apresentaram valores de pH, viscosidade e osmolaridade de 6,2- 

6,6, 3,06 ± 0,01 mPas, 300 ± 1 mOsm/kg, respectivamente. A avaliação da 

estabilidade também mostrou que as partículas contendo acetato de 

dexametasona e sulfato de polimixina B mantiveram os valores de potencial zeta 

estáveis à temperatura de 5 °C, por período de 56 dias.  

 No entanto, a modificação superficial da nanoemulsão a fim de aumentar 

seu potencial zeta pode ser feita pela a mistura do polipeptídio e os sais 

quaternário de amônio conforme realizados por Li e colaboradores (2016).  

Esses pesquisadores desenvolveram com sucesso, nanoemulsão catiônica 

contendo acetato de dexametasona (Dex) e sulfato de polimixina B para o 

tratamento de infeções oftálmicas, empregando método de homogeneização a 

alta pressão. A preparação otimizada foi composta por 0,05% m/m de Dex, 

15% m/m de fase lipídica (Eutanol G: Lipoid S 100 = 70%: 30%), 2% m/m de 

Tween 80, 0,1% m/m de polimixina B, 0,01% m/m de cloreto de cetilpiridínio e 

2,6% m/m de glicerol (ajuste da osmolaridade).  A nanoemulsão apresentou 

características fisico-químicas de diâmetro hidrodinâmico, indice de 

polidispersão e potencial zeta igual a 302 mn, 0,23 e -17,2 mV, 

respectivamente. Nesse sistema nanoestruturado, os agentes catiônicos 

(sulfato de polimixina B e o cloreto de cetilpiridínio) foram adionados à 

nanoemulsão sob agitação constante a 200 rpm. As nanopartículas da 

nanoemulsão revestida apresentram valores de 321 nm, 0,23, e +11,2 mV para 

diâmetro hidrodinâmico médio, indice de polidispersão e potencial zeta, 

respectivamente.  Além disso, os valores da osmolalidade, do pH e  da 

viscosidade foram iguais a  374 mOsm/kg, 5,31 e 2,45 cP a 37 °C, 

respectivamente. O teste in vitro demonstrou a eficácia da mucoadesão por 

interação eletrostática entre a nanoemulsão catiônica e a mucina carregada 

negativamente, que cobre a superfície da córnea. Assim, essas caraterísticas 

mostraram-se compatíveis para a administração ocular.  
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3 OBJETIVO 

 Objetivo geral 

Preparação de nanoemulsão catiônica contendo o antibiótico rifampicina 

para o tratamento de tuberculose ocular, caracterização físico-química e 

avaliação da atividade antimicrobiana in vitro. 

 Objetivo específico 

 Preparação da nanaoemulsão contendo rifampicina 

 Avaliação da solubilidade da rifampicina em diferentes lipídios líquidos; 

 Desenvolvimento e validação de método analítico UV-vis para 

quantificação de rifampicina; 

 Preparação da nanoemulsão por homogeneização a alta pressão; 

 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio e índice de 

polidispersão das preparações; 

 Determinação do potencial zeta e pH das preparações;  

 Avaliação da eficiência de encapsulação; 

 Avaliação de estabilidade físico-química; 

 Revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina 

 Revestimento empregando cloreto de quitosana (agente catiônico); 

 Revestimento empregando sulfato de polimixina B (agente catiônico); 

 Revestimento empregando sais de amônio quaternário (agente 

catiônico); 

 Determinação do potencial zeta das preparações 

 Avaliação da estabilidade físico-química das preparações  

 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio e índice de 

polidispersão das preparações; 

 Determinação do potencial zeta das preparações e pH;  

 Avaliação da eficácia antimicrobiana in vitro frente ao 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv das preparações  

 Ensaio de viabilidade celular empregando o teste MTT 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 Material 

 Matérias-primas, solventes e reagentes grau analítico 

 Rifampicina, (lote 3026321), Sandoz Private LTD. Cedida de pela 

Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” (FURP) 

 Cloreto de quitosana (PROTASAN UP CL 114®), NovaMatrix 

 Sulfato de polimixina B micronizado, Biotika®; Potência: 8.106 UI/mg 

 Ácido oleico, Sigma-Aldrich 

 Água ultrapura Milli-Q,  

 Caprilato de propilenoglicol (Sefsol 218®), Nikkol© 

 Diester de propilenoglicol (Mygliol 840®), PIC© 

 Dimetilsulfoxido (DMSO), Sigma-Aldrich 

 Gliceril tricaprilato e tricaprato (Captex 300 EP/NF®), ABITEC 

 Manitol, Sigma- Aldrich 

 Miristato de isopropila (Cromadol IPM), Croda  

 Monooleato de polioxietileno sorbitano (Polissorbato 80), Sigma-Aldrich 

 Óleo de algodão (Super Refined Cottonseed NF-LQ-MH), Croda 

 Óleo de amêndoas (Almond oil N.F), Welch, Holme & Clark 

 Óleo de castor (Super Refined Sessame NF-LQ-MH), Croda 

 Óleo de girassol (Super Refined sunflower USP-LQ-MH), Croda 

 Óleo de milho (Super Refined Corn NF-LQ®), Croda  

 Óleo de oliva (Super Refined Olive-LQ-MH), Croda 

 Óleo de sésamo (Super Refined Sesame NF-LQ-MH), Croda  

 Óleo de soja (Super Refined Soybean USP NP-LQ), Croda  

 Óleo mineral, Sigma- Aldrich 

 Palmitato de isopropila (Cromadol IPP), Croda 

 Poloxamer 188 (Kolliphor® P 188), BASF 

 Sal de tetrazolio (MTT), Sigma-Aldrich 

 Triglicérides do ácido cáprico e caprílico (Cromadol GTC-C), Croda 

 Meios de cultura, células e microrganismos 

 Mycobacterium tuberculosis H37Rv (ATCC 21294). Coleção de cultura 

do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico e 
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Farmacogenômica, Prof. Dr. Mario Hirata, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo 

 Meio de cultura Middlebrook 7H9, Sigma Aldrich 

 Aparelhos, equipamentos e acessórios 

 Agitador magnético de 5 posições RO5 Power, IKA® 

 Agitador magnético RTC basic IKAMAG, IKA® 

 Agitador mecânico T25 Ultra-Turrax, IKA® 

 Agitador orbital TE 4080, Tecnal, Brasil 

 Analisador de tamanho de partículas, índice de polidispersão e 

potencial zeta Zetasizer Nano ZS90, Malvern  

 Balança analítica AUY Series, Shimadzu 

 Banho ultrassônico USC-1400A, Unique 

 Centrifuga 524 R, Eppendorf 

 Chapa de aquecimento RTC basic IKAMAG, IKA® 

 Condutivímetro CG2000, GEHAKA 

 Espectrofotômetro de microplacas PowerWave HT, Bioteck® 

 Espectrofotômetro Evolution series 201, Thermo Fischer Scientific® 

 Homogeneizador de alta pressão Nano DeBEE, BEE Internacional 

 Micropipetas monocanal - Eppendorf® (10-200 µL, 100,0-1000,0 µL e 

1,0-10,0 mL). 

 Microplacas de 96 poços, Kasvi 

 Microscópio óptico SMZ/165 Series, Motic®  

 Osmômetro de pressão de vapor 5520 VAPRO® 

 pHmetro MP 220, Mettler Toledo® 

 Purificador de água, Milli-RO 35 TS, Millipore 

 Termômetro digital, Incoterm® 

 Ultrafiltro Amicon® Ultra-0.5 10 KDa, Millipore 

 Viscosímetro LVDV-I Prime, Brookfield  
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 MÉTODOS 

 Determinação da solubilidade de rifampicina em lipídios líquidos 

A solubilidade da rifampicina nos lipídios líquidos foi determinada pelo 

método de saturação adaptado Kasongo e colaboradores (2011). Quantidade 

igual a 10,0 mg de rifampicina foi transferida para béquer de 20,0 mL contendo 

1,0 g de lipídio líquido. A mistura foi colocada em banho de aquecimento a 75 

±5°C e 200 rpm de agitação durante 30 min.  Finalizado o tempo, foi efetuada 

inspeção visual e inspeção por meio de microscopia óptica (Motic SMZ/165 

Series, Motic®, China) tendo em vista detectar a presença ou não de cristais de 

rifampicina no lipídio. A solubilidade do fármaco no lipídio foi determinada pela 

sua maior concentração em que não foi observada partículas em suspensão.  

 Desenvolvimento de método analítico por espectrofotometria 
Ultravioleta-visível (UV-vis) para quantificação de rifampicina 

A quantificação de rifampicina foi realizada pelo método de 

espectroscopia UV-vis adaptado de Mehta e colaboradores (2007). No 

desenvolvimento e na validação do método analítico foram empregados o 

espectrofotômetro UV-vis (Evolution series 201, Thermo Scientific Inc. Estados 

Unidos) no feixe de radiação de 200-600 nm e cubetas de quartzo de passo 

ótico de 10 mm. Os parâmetros de desempenho do método foram a 

especificidade, a linearidade, a precisão (intra-ensaio e inter-ensaio), a 

exatidão e a robustez; conforme estabelecidas pela RDC 166/2017 da ANVISA 

(Brasil, 2017) método analítico para quantificação da rifampicina.  

 Preparo das soluções padrão de rifampicina 

Foi preparada a solução padrão de 100,0 µg/mL de rifampicina 

empregando 5 mL de metanol e água ultrapura Milli-Q (volume total 100,0 mL) 

permanecendo essa solução em banho ultrassônico USC-1400A (Unique, 

Brasil) até completa solubilização do fármaco. A curva analítica do método UV-

vis para quantificacção de rifampicina foi construída a partir de diluições da 

solução padrão.  
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 Determinação da absorbância máxima 

O espectro de absorção da rifampicina (50,0 µg/mL) foi determinado por 

espectrofotometria UV-vis empregando varredura no feixe entre 200 e 600 nm. 

A solução foi preparada em água ultrapura Milli-Q.  

 Especificidade 

A especificidade do método analítico espectrofotométrico UV-vis foi 

avaliada por meio da varredura na faixa entre 200 e 600 nm de 1,0 mL 

nanoemulsão isenta de rifampicina tratada com 5,0 mL de metanol e aforada 

no volumen de 100,0 mL com água ultrapura. Tal abordagem permitiu garantir 

que o método analítico não sofra interferências do excipiente ou do solvente na 

quantificação do fármaco.  

 Linearidade 

A linearidade mede a variação da tendência para diferentes valores de 

referência na faixa de concentração de interesse (BRASIL, 2017). A curva foi 

construída empregando 7 concentrações de rifampicina:  1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 

10,0 e 12,0 µg/mL.  

A Tabela 5 apresenta o esquema de diluições utilizado. A curva analítica 

foi preparada em triplicata, em 7 níveis de concentrações. As absorbâncias 

médias (três determinações para cada diluição) foram plotadas no eixo da 

ordenada e as concentrações (μg/mL) no eixo da abscissa.   

Tabela 5 – Concentração das amostras de rifampicina obtidas por diluição da solução 
padrão de 100 µg/mL utilizadas para construir a curva de calibração. 

Amostra Alíquota de solução 
padrão (µL) 

Volume 
final 

Concentração 
final (µg/mL) 

1 100,0 10,0 1,0 

2 200,0 10,0 2,0 

3 400,0 10,0 4,0 

4 600,0 10,0 6,0 

5 800,0 10,0 8,0  

6 1000,0 10,0 10,0 

7 1200,0 10,0 12,0 

 



40 
 

 
 

 

Foi determinada a curva analítica, a equação da reta empregando o 

modelo de regressão linear (método dos mínimos quadrados), assim como seu 

correspondente coeficiente de correlação linear (r2). Da mesma forma, foram 

determinados o desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação dos pontos das 

absorbâncias para cada nível de concentração da curva de linearidade descrito 

na norma vigente RDC N° 166/2017 (BRASIL, 2017). 

 Limite de quantificação (LQ) e de detecção (LD)  

O LQ e LD foram obtidos por meio de cálculos baseados na curva de 

calibração utilizando as Equações 1 e 2, respectivamente. 

𝑳𝑫 = 3,3 ×
𝝈

𝑰𝑪
 

𝑳𝑸 = 10 ×
𝝈

𝑰𝑪
 

Onde:  
σ: Desvio padrão do coeficiente linear da equação;  
IC: Inclinação da curva analítica (slope). 

 Intervalo 

Representa a faixa entre os limites de quantificação superior e inferior de 

determinado método analítico. Essa característica foi derivada da linearidade e 

foi confirmada mediante a exatidão, a precisão e a linearidade da amostra na 

faixa entre 1 e 12 µg/mL. 

 Precisão Intra-ensaio e Inter-ensaio 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em série 

de medidas de amostragem múltipla de uma mesma amostra. Foi avaliada a 

precisão intra-ensaio (mesmo dia) e inter-ensaio (dias diferentes) a partir de 

análise de três concentrações: 1, 6 e 12 µg/mL de rifampicina, em triplicata, em 

períodos alternados (manhã, tarde e noite). O critério de aceitação do 

coeficiente de variação (CV%) ser definido de acordo com a metodologia 

empregada, a concentração do analito na amostra, o tipo de matriz e a 

finalidade do método. 

 

(1) 

(2) 
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 Os resultados foram expressos por meio da imprecisão dada pelo 

coeficiente de variação das absorbâncias, a partir da equação 3: 

 

𝑪𝑽% =
𝑫𝑷

𝑪𝑴𝑫
× 100 

Onde:   

CV%: Desvio padrão relativo 

 DPa: desvio padrão médio obtido por médio da curva analítica  

CMD: concentração média determinada 

 Exatidão 

Representa a proximidade dos resultados obtidos pelo método analítico 

estabelecido em relação ao valor verdadeiro (BRASIL, 2017). Foi determinado 

por recuperação de padrão pela análise de amostras controle, sendo 

necessário inicialmente determinar a especificidade, a linearidade e, ainda, as 

concentrações se encontrem dentro do intervalo do método. A exatidão do 

método é expressa pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente conforme a 

equação 4:     

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂çã𝒐 =
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂çã𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍

 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂çã𝒐 𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 Robustez  

Mede a capacidade do método em resistir a pequenas e deliberadas 

variações dos parâmetros analíticos, indicando a confiança que o método tem 

durante o uso diário. Essa foi verificada pela mudança do comprimento de onda 

máximo da rifampicina e a variação dos operadores durante os ensaios. A 

concentração usada foi de 6 μg/mL de rifampicina. A avaliação da robustez foi 

realizada pela análise dos coeficientes de variação (CV%) entre as médias 

obtidas.  

(3) 

(4) 
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 Quantificação da rifampicina solúvel em lipídios líquidos por 
método espectrofotométrico UV-vis 

A quantificação da rifampicina solúvel nos lipídios líquidos foi 

determinada empregando método desenvolvido e validado conforme item 4.2.2. 

Para a análise, foram selecionados os lipídios que solubilizaram quantidade 

maior que 10 mg/g de rifampicina no ensaio preliminar do item 4.2.1. Foi 

transferida para frasco de vidro contendo 1,0 g de lipídio líquido quantidade 

maior de rifampicina solubilizada que aquela observada no item 4.2.1. A 

mistura foi submetida a agitação constante por 24 horas, sob aquecimento a 30 

°C e velocidade de agitação 200 rpm (Agitador orbital TE 4080, Tecnal, Brasil). 

Após essa etapa, as amostras foram centrifugadas a 7,826 x g por 30 min 

(Centrifugue 524 R, Eppendorf, Alemanha). Alíquota de 100,0 µL do 

sobrenadante foi transferida para balão volumétrico de 10,0 mL, adicionou-se 

1,0 mL de metanol e completou-se com água. A concentração de rifampicina 

nos lipídios selecionados foi determinada em triplicata.  

 Preparação da nanoemulsão empregando homogeneização a alta 

pressão 

Foram preparados 100,0 g de nanoemulsão conforme composição 

apresentada na Tabela 6. A fase oleosa (rifampicina e ácido oleico) e fase 

aquosa (tensoativo e água ultrapura Milli-Q) foram aquecidas separadamente 

em banho 75,0±5,0 °C, sob agitação empregando agitador RTC basic (IKA®, 

Ika Works, Inc. Alemanha) a 200 rpm, até completa dissolução da rifampicina e 

dispersão dos tensoativos. A fase aquosa foi dispersa na fase oleosa sob 

agitação magnética a 800 rpm por 1 min. A mistura foi submetida a elevado 

cisalhamento empregando equipamento T25 Ultra-Turrax® (IKA®, Ika Works, 

Inc. Alemanha) a 10.000 rpm, por 5 min; após essa etapa, a   mistura formada 

foi transferida para homogeneizador a alta pressão do tipo pistão-orifício (Nano 

DeBEE, BEE International, Inc. Estados Unidos) utilizando pressão de 10.000 

Psi e 5 ciclos sucessivos. 
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Tabela 6 - Composição da nanoemulsão contendo rifampicina 0,1% m/m de 
rifampicina 
 

Fórmulas 

Composição % (m/m) 

Rifampicina 
Ácido 

oleico 

Polissorbato  

80 

Poloxamer 

188 

F1B - 1,0 0,7 - 

F1 0,1 1,0 0,7 - 

F2B - 1,0 0,8 - 

F2 01 1,0 0,8 - 

F3B - 1,0 0,9 - 

F3 0,1 1,0 0,9 - 

F4B - 1,0 - 0,7 

F4 0,1 1,0 - 0,7 

F5B - 1,0 - 0,8 

F5 0,1 1,0 - 0,8 

F6B - 1,0 - 0,9 

F6 0,1 1,0 - 0,9 

 

 Caraterização físico-química da nanoemulsão contendo rifampicina 

(0,1% m/m)  

 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e índice 

de polidispersão (IP) 

O diâmetro hidrodinâmico médio de partícula (Z-ave) e índice de 

polidispersão (IP) foram determinadas pelo método de espalhamento de luz 

dinâmica (DLS) no equipamento Nano ZS90 (Malvern Instruments, Malvern, 

Reino Unido). Esse método determina o DHM em função das flutuações da 

intensidade de luz laser espalhada quando insedida no sistema emulsionado. O 

IP obteve-se como a medida da largura da distribuição do DHM. A fim de 

estabelecer as condições adequadas para as leituras de DHM e IP 

estabeleceu-se as seguintes diluições consecutivas da nanoemulsão em água 

ultrapura Milli-Q 1:10; 1:20; 1:50; 1:100 e 1:200. As leituras foram efetuadas em 
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triplicata utilizando ângulo de 90° e cubeta de poliestireno de 1 cm de passo 

ótico. 

 Determinação do potencial zeta (PZ) 

O potencial zeta foi determinado empregando-se equipamento Zetasizer 

Nano ZS90 (Malvern Instruments, Malvern, Reino Unido). Nesse equipamento, 

a mobilidade eletroforética e convertida em potencial zeta empregando a 

equação de Henry (equação 5).  

UE =
2𝜀 𝑧 𝑓(𝜅𝑎)

3η
 

Onde ε a constante dielétrica e η a viscosidade do solvente na 

temperatura de 25 °C, UE a mobilidade eletroforética, z o potencial zeta, e f(κa) 

a função de Henry. A força do campo aplicado foi de 20 V/cm. Para avaliar as 

condições de leitura do PZ foi construído gráfico de condutividade em função 

do potencial zeta. A condutividade foi testada na faixa entre 13 e 101 µS/cm 

empregando solução de NaCl 0,9% (m/v).  

 Determinação do pH 

A determinação do valor de pH das formulações foi feita em pHmetro 

(MP 220, Mettler Toledo® Inc. Estados Unidos) previamente calibrado com 

padrão ácido (pH: 4,00) e básico (pH: 7,00), utilizando eletrodo de imersão 

direta a 20,0 ± 5,0° C. 

 Condutividade 

A condutividade foi determinada empregando condutivímetro (CG2000, 

Gehaka, Brasil) pela imersão direta de eletrodo nas formulações. O 

condutivímetro foi previamente calibrado com solução padrão de condutividade 

de 1423 µS/cm. 

 Avaliação da eficiência de encapsulação 

A avaliação de eficiência de encapsulação foi medida de forma indireta. 

As concentrações de rifampicina total e rifampicina no filtrado foram calculadas 

utilizando-se a equação da reta referente à curva analítica, conforme item 

4.2.2. 

(5) 
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 Preparo da amostra para determinação da concentração do 

fármaco total 

Alíquota de 1,0 mL de nanoemulsão contendo rifampicina (1,0 mg/mL) 

foi transferida para balão volumétrico de 100 mL, resultando em concentração 

final teórica de 10,0 µg/mL de rifampicina. Em seguida, foi adicionado 5,0 mL 

de metanol. A solução foi submetida a banho ultrassônico USC-1400A (Unique, 

Brasil) por 10 min, e completou-se o volume com água ultrapura Milli-Q. A 

leitura dessa solução foi realizada em triplicata no espectrofotômetro UV-vis 

(Evolution series 201, Thermo Scientific Inc. Estados Unidos) a 473 nm. 

 Preparo da amostra para determinação da concentração do 

fármaco no filtrado (fármaco livre) 

Alíquota de 0,5 mL de nanoemulsão foi transferida para ultrafiltro    

Amicon® Ultra-0.5 10 KDa (Millipore, Alemanha) e foram submetidas a 

centrifugação a 5,008 x g por 30 min (Centrifugue 524 R, Eppendorf, 

Alemanha). Esse procedimento foi repetido considerando a quantidade (mL) 

necessária para a leitura das amostras no espectrofotômetro UV-vis (Evolution 

series 201, Thermo Scientific Inc. Estados Unidos). As medições foram 

realizadas em triplicata a 473 nm.   

 Determinação da eficiência de encapsulação 

A eficiência de encapsulação (EE%) foi determinada indiretamente pela 

diferença entre a concentração total do fármaco e sua concentração livre, no 

filtrado, conforme Equação 6.  

𝐄𝐄% =  
𝐐𝐓 − 𝐐𝐋 

𝐐𝐓
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

Onde:  

QT: quantidade total do fármaco em mg/mL  

QL: quantidade livre do fármaco em mg/mL  

 

  

(6) 
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 Avaliação da estabilidade físico-química  

As nanoemulsões foram armazenadas à temperatura de 20 ± 5°C em 

frascos de vidro borosilicato protegidos da luz. A estabilidade foi efetuada no 

período de 90 dias em intervalos de 1,7,15, 30, 60, e 90 dias. As análises foram 

realizadas em triplicata. As seguintes características foram avaliadas: aspecto 

visual, DHM, IP, PZ e pH. A eficiência de encapsulação foi efetuada no 

intervalo de tempo imediatamente após a preparação e após 90 dias. 

 Revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina empregando 

cloreto de quitosana 

O revestimento empregando biopolímero catiônico foi efetuado utilizando 

cloreto de quitosana (Protasan UP CL 114) massa molar de 50.000 – 150.000 

g/mol e grau de desacetilação maior que 90%. Otimizou-se o modelo 

empregando abordagem estatística (planejamento de experimentos). As 

variáveis independentes foram: concentração de cloreto de quitosana (% m/m), 

tempo de incubação (min) e velocidade de agitação (rpm). As varáveis 

dependentes ou respostas foram o DHM, o IP e o PZ. A Tabela 7 apresenta a 

matriz de planejamento de experimento (projeto fatorial 23: dois níveis, mínimo 

e máximo, três variáveis independentes e três pontos centrais, totalizando 11 

ensaios). Os níveis mínimo e máximo das variáveis independentes para a 

concentração de cloreto de quitosana foram 0,1 e 0,5 % (m/m); para o tempo 

de incubação (min) foram 30 e 120 min e, para a velocidade de agitação, 100 e 

300 rpm. A matriz e a análise estatística foram efetuadas empregando o 

software Minitab versão 17 (Minitab Inc., Pennsylvania, EUA). 
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Tabela 7 – Matriz de ensaios para otimização do revestimento da nanoemulsão 
empregando cloreto de quitosana. 

 

F Ordem 

 

Ponto 

central 

Quitosana 

%(m/m) 

Tempo 

(min) 

Velocidade 

(rpm) 

1 8 1 0,5 120 300 

2 2 1 0,5 30 100 

3 11 0 0,3 75 200 

4 1 1 0,1 30 100 

5 10 0 0,3 75 200 

6 9 0 0,3 75 200 

7 4 1 0,5 120 100 

8 7 1 0,1 120 300 

9 6 1 0,5 30 300 

10 3 1 0,1 120 100 

11 5 1 0,1 30 300 

 Preparo da solução de cloreto de quitosana 2,0% m/m 

Foi preparado solução a 2,0 % m/m de cloreto de quitosana por meio da 

transferência de 2,0 g de cloreto de quitosana (solúvel em água) e 98,0 g de 

água ultrapura Milli-Q para béquer de 100,0 mL. A mistura foi submetida a 

agitação magnética a 200 rpm, por 12 horas, até completa solubilização do 

cloreto de quitosana. Alíquotas dessa solução foram utilizadas para o 

revestimento da nanoemulsão visando a obtenção de fórmulas conforme 

Tabela 3. 

 Preparo da nanoemulsão revestida com cloreto de quitosana 

Foram transferidas alíquotas da solução padrão de cloreto de quitosana 

(2,0% m/m) e nanoemulsão contendo rifampicina (0,1% m/m) em béqueres de 

20,0 mL, tendo em vista a obtenção de fórmulas conforme Tabela 3 com 

volume final de 5,0 mL. 

As preparações 4, 8, 11 e 10 de concentração de cloreto de quitosana 

igual a 0,1% m/m foram preparadas por meio da transferência de 0,250 g de 

solução padrão de cloreto de quitosana (2,0% m/m) para béquer contendo 4,75 

g de nanoemulsão de rifampicina. Para a obtenção das preparações 3, 5 e 6, 
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concentração 0,3% m/m de cloreto de quitosana, empregou-se 0,750 g de 

solução padrão de cloreto de quitosana (2,0% m/m) e 4,25 g de nanoemulsão 

contendo rifampicina. Da mesma forma, as preparações 1, 2, 7 e 9 de 

concentração 0,5% m/m de cloreto de quitosana foram obtidas por meio da 

transferência de 1,25 g de solução padrão de cloreto de quitosana (2,0% m/m) 

e 3,75 g de nanoemulsão contendo rifampicina. O período de incubação e 

velocidade de agitação foram conforme aqueles descritos na   Tabela 3, 

empregando-se barra magnética e agitador magnético RO5 Power (IKA®, Ika 

Works, Inc. Alemanha). 

 Caracterização físico-química  

4.2.8.3.1 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e índice 

de polidispersão (IP) 

Essas determinações foram efetuadas conforme item 4,2,5.1. 

4.2.8.3.2 Avaliação do potencial zeta (PZ) 

As avaliações foram realizadas conforme o item 4.2.5.2. 

4.2.8.3.3 Determinação do pH e condutividade 

Essas determinações foram efetuadas conforme item 4.2.5.3 e 4.2.5.4. 

 Verificação do modelo matemático 

   A verificação do modelo matemático foi efetuada pela comparação 

entre os valores de potencial zeta teóricos das nanoemulsões obtidos por meio 

do modelo, e práticos, observados por meio da análise conforme item 4.2.8.3.2. 

 Revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina empregando 
sulfato de polimixina B 

O revestimento da nanoemulsão foi realizado empregando polipeptídio 

catiônico, o sulfato de polimixina B (potência: 8.106 UI/mg). A otimização dessa 

etapa foi realizada empregando abordagem estatística (planejamento de 

experimentos) tendo em vista determinar a influência das seguintes variáveis 

independentes: concentração de sulfato de polimixina B (UI/mL), tempo de 

incubação (horas) e velocidade de agitação (rpm), nas respostas: diâmetro 

hidrodinâmico médio (DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (PZ) 

da nanoemulsão. A Tabela 8 apresenta a matriz de planejamento de 
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experimento (projeto fatorial 23: dois níveis, mínimo e máximo, três variáveis 

independentes e três pontos centrais, totalizando 11 ensaios) com os níveis 

mínimo e máximo de sulfato de polimixina B, respectivamente de 5.000 e 

10.000 UI/mL; níveis mínimo e máximo de tempo de incubação, 4 e 6 h, 

respectivamente, níveis mínimo e máximo de velocidade de agitação igual a 

100 e 300 rpm. Essa matriz e a análise estatística foram efetuadas 

empregando o software Minitab versão 17 (Minitab Inc., State College, 

Pennsylvania, EUA).  

Tabela 8 – Matriz de ensaios para otimização do revestimento da nanoemulsão 
com sulfato de polimixina B. 

 

 Preparo da solução de sulfato de polimixina B  

Foi preparado solução-estoque de sulfato de polimixina B (50.000 UI/mL) 

por meio da transferência de 61,68 mg (potência do sulfato de polimixina B:  

8.106 UI/mg para balão volumétrico de 10,0 mL, sendo o volume completado 

com água ultrapura Milli-Q. 

F 
Ordem 

 

Ponto 

central 

Polimixina B 

(UI/mL) 

Tempo 

(horas) 

Velocidade 

(rpm) 

1 5 1 5000 2 300 

2 9 0 7500 4 200 

3 1 1 5000 2 100 

4 10 0 7500 4 200 

5 4 1 10000 6 100 

6 11 0 7500 4 200 

7 3 1 5000 6 100 

8 6 1 10000 2 300 

9 8 1 10000 6 300 

10 7 1 5000 6 300 

11 2 1 10000 2 100 
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 Preparo da nanoemulsão revestida com sulfato de polimixina B 

Foram transferidas alíquotas da solução-estoque de sulfato de polimixina 

B (50.000 UI/mL) e nanoemulsão contendo rifampicina em béqueres de 20,0 

mL, tendo em vista a obtenção das preparações conforme Tabela 2, com 

volume final de 5,0 mL. 

As preparações 1, 3, 7 e 10 com concentração de sulfato de polimixina B 

igual a 5.000 UI/mL foram obtidas pela adição de 0,5 mL da solução-estoque 

de sulfato de polimixina B (50.000 UI/mL) em 4,5 mL da nanoemulsão contendo 

rifampicina.  Para as preparações 2, 4 e 6 com concentração de sulfato de 

polimixina B igual a 7.500 UI/mL, utilizou-se 0,75 mL da solução-estoque de 

sulfato de polimixina B (50.000 UI/mL) e 4,25 mL de nanoemulsão contendo 

rifampicina. Do mesmo modo, as preparações 5, 8, 9 e 11 obtiveram-se por 

meio da transferência de 1,0 mL da solução-estoque de sulfato de polimixina B 

(50.000 UI/mL) e 4,0 mL de nanoemulsão contendo rifampicina para 

concentração final de 10.000 UI/mL. O período e velocidade de agitação foram 

conforme aqueles descritos na   Tabela 2, empregando-se barra magnética e 

agitador magnético RO5 Power (IKA®, Ika Works, Inc. Alemanha). 

 Caracterização físico-química  

4.2.9.3.1 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e índice 

de polidispersão (IP) 

Essas determinações foram efetuadas conforme item 4,2,5.1. 

4.2.9.3.2 Determinação do potencial zeta (PZ) 

As avaliações foram realizadas conforme o item 4.2.5.2. 

4.2.9.3.3 Determinação do pH e condutividade 

Essas determinações foram efetuadas conforme item 4.2.5.3 e. 

 Verificação do modelo matemático 

A verificação do modelo matemático foi efetuada pela comparação 

entre os valores de potencial zeta teóricos das nanoemulsões obtidos por meio 

do modelo, e práticos, observados por meio da análise conforme item 4.2.5.2. 
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 Adição de sais de amônio quaternário 

Os sais de amônio quaternário adicionados às nanoemulsões contendo 

rifampicina foram cloreto de benzalcônio, cloreto de cetilpiridínio e cloreto de 

cetalcônio nas concentrações de 0,01 e 0.02 % m/m, sob periodo de incubação 

de 30 min e velocidade de agitação a 200 rpm. 

 Caracterização físico-química  

4.2.10.1.1 Determinação do diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e 

índice de polidispersão (IP) 

Essas determinações foram efetuadas conforme item 4.2,5.1. 

4.2.10.1.2 Determinação do potencial zeta (PZ) 

As avaliações foram realizadas conforme o item 4.2.5.2. 

4.2.10.1.3 Determinação do pH e condutividade 

Essas determinações foram efetuadas conforme item 4.2.5.3 e 4.2.5.4. 

 Osmolalidade 

A osmolaridade da nanoemulsão foi determinada por meio da depressão 

de vapor da água usando osmômetro de vapor de pressão 5520 (Vapro®, 

Wescor, Estados Unidos). O ponto de condensação é um indicador da pressão 

de vapor. Quanto maior a osmolaridade de um líquido, menor é seu ponto de 

condensação. A osmolaridade foi ajustada empregando glicerol. No presente 

estudo, 100,0 µL da amostra foi diretamente colocado no disco de amostra do 

equipamento. As medições foram realizadas em triplicata. 

 Viscosidade aparente 

A viscosidade da nanoemulsão foi determinada utilizando viscosímetro 

rotacional LVDV-I Prime (Brookfield®, Estados Unidos). O equipamento 

determina o torque necessário para girar o elemento cônico (spindle).  O 

spindle é movimentado por meio de uma mola calibrada. A faixa de medida de 

viscosidade é determinada pela velocidade angular de rotação do spindle, pelo 

seu tamanho e formato, pelo formato do recipiente contendo a amostra e o 

spindle rotacional, e pela escala de torque calibrada. Na análise foi empregado 

spindle S00, velocidade 50 rpm e 16 mL de amostra.  
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As amostras foram ajustadas para o equilíbrio antes de cada medição na 

temperatura de 20,0 ± 0,5 °C, em triplicata. 

 Avaliação da estabilidade físico-químico das preparações 
revestidas e otimizadas 
 

As nanoemulsões revestidas foram armazenadas à temperatura de 20 ± 

5°C em frascos de vidro borosilicato protegidos da luz. A estabilidade foi 

efetuada no período de 90 dias em intervalos de 1, 7,15, 30, 60, 60, e 90 dias. 

As análises foram realizadas em triplicata. As seguintes características foram 

avaliadas: aspecto visual, DHM, IP, PZ e pH.  

 Avalição da eficácia antimicrobiana in vitro do Mycobaterium 
tuberculosis pelo método da Concentração Mínima Inibitória (CMI) 

 

Foi utilizada cepa padrão, Mycobacterium tuberculosis H37Rv, semeada, em 

triplicata em microplacas de 96 poços (TPP®), divididos em doze colunas e oito 

fileiras, empregando 106 UFC / poço (50 µL) suspendidos em meio Middlebrook 

7H9 (Figura 10). Em seguida, foram transferidos nas microplacas 50 µL de 

nanoemulsão de rifampicina (16 µg/mL) para obter uma concentração final de 8 

µg/mL de rifampicina na primeira fileira da microplaca. Após diluições seriadas, 

as concentrações de rifampicina nas placas foram 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 

0,065 µg/mL. Empregou-se como controle positivo a solução estoque de 

rifampicina (20 µg/mL) preparada com água ultrapura e 0,1% v/v de 

dimeltilsufóxido (DMSO). Entretanto, o meio Middlebrook 7H9 foi utilizado, 

isoladamente, como controle negativo. As microplacas foram incubadas por 5 

dias a 37 °C e 5% de CO2. Após esse período, o sal de tetrazólio (3- [4,5-

dimetiltiazol-2-il] -2,5-diphenyltetrazole) a 5 mg/mL (concentração final) foi 

adicionado às culturas e essas, incubadas por 3 horas. Em seguida, 100 µL de 

tampão de lise (20% p/v de SDS / 50% de DMF - dimetilformamida em água 

destilada) foi adicionado e as culturas foram incubadas durante à noite à 37 °C 

em 5% de CO2. As leituras das placas foram realizadas empregando 

espectrofotômetro de microplacas UV-vis (PowerWave HT, BioTek® Inc. 

Estados Unidos) no comprimento de onda de 570 nm. 
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Figura 10 – Esquema da execução experimental para avaliação da eficácia 
antimicrobiana do Mycobacterium tuberculosis.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R: Solução padrão de rifampicina, 

NR: nanoemulsão contendo 0,1% m/m de 

rifampicina, NR-Poli II: NR revestida com 

sulfato de polimixina B (10.000 UI/mL), NR-Quit 

II: NR revestida com cloreto de quitosana (0,4% 

m/m). 

 

Legenda: NB: nanoemulsão sem rifampicina, 

NB-Poli II: nanoemulsão sem rifampicina 

revestida com sulfato de polimixina B (10.000 

UI/mL), NB-Quit II: nanoemulsão sem 

rifampicina revestida com cloreto de 

quitosana (0,4% m/m).  

 

0,8 

0,4 

0,2 

0,1 

0,5 

0,25 

0,125 

0,06 

0,8 

0,4 

0,2 

0,1 

0,5 

0,25 

0,125 

0,06 

Middlebrook NB NB-Poli NB-Quit R NR NR-Poli NR-Quit 



54 
 

 
 

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Avaliação preliminar da solubilidade de rifampicina em lipídios 

líquidos 

A determinação da solubilidade do fármaco em diferentes lipídios líquidos 

é de fundamental importância para a seleção da fase oleosa, na etapa de 

desenvolvimento de sistemas nanoestruturados lipídicos para uso oftálmico. Os 

lipídios normalmente empregados em preparações oftálmicas são os óleos 

vegetais e os triglicérides de cadeia curta e média em função de sua reduzida 

toxicidade (LALLEMAND et al., 2012).  

A Tabela 9 apresenta os resultados do teste de solubilidade preliminar da 

rifampicina em diferentes lipídios líquidos. Os lipídios que solubilizaram maior 

quantidade do fármaco foram: ácido oleico (200 mg/g), gliceril 

tricaprilato/tricaprato (60 mg/g), óleo de amêndoas (50 mg/g) e triglicérides dos 

ácidos cáprico e caprílico (20 mg/g). Os demais lipídios, indicados na Tabela 9,  

solubilizaram quantidade menor que 10 mg/g de rifampicina. 

Tabela 9 - Perfil de solubilidade de rifampicina em lipídios líquidos. 

Lipídios Líquidos Solubilidade 
Quantidade 

(mg/g) 

Ácido oleico +++ = 200  

Óleo de soja - < 10  

Óleo de milho - < 10  

Óleo de rícino - < 10  

Óleo de amêndoas + = 50  

Óleo de oliva - < 10  

Óleo de algodão - < 10  

Óleo mineral - < 10  

Miristato de isopropila - < 10  

Palmitato de isopropila - < 10  

Triglicerídeos dos ácidos 

cáprico/ caprílico 

+ < 20  

Trioleato de glicerila - < 10  

Gliceril tricaprilato / tricaprato ++ = 60  

Diester de propilenoglicol - < 10  

           (-): ≤ 10mg, (+): >10 e ≤50 mg, (++): >50 e ≤100 mg e (+++): >100 mg 
 

Os resultados obtidos no presente trabalho foram similares àqueles 

relatados por Metha e colaboradores (2007). Esses autores revelaram a 
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seguinte solubilidade de rifampicina em lipídios líquidos: ácido oleico 250 mg/g; 

óleo de soja, 45 mg/g; miristato de isopropila, 10 mg/g e palmitato de isopropila, 

<10 mg/g de rifampicina. Entretanto, Ahmed e colaboradores (2008) 

determinaram os valores de solubilidade de rifampicina em caprilato de 

propilenoglicol, miristato de isopropila, palmitato de isopropila e óleo de castor 

de 124, 62, 68 e 21 mg/g de rifampicina, respectivamente.  

Adicionalmente, a solubilidade da rifampicina foi avaliada por meio de 

visualização empregando microscopia óptica. Esse método, descrito na 

literatura (PARDEIKE et al., 2011; MONTEIRO et al., 2017), permite observar a 

presença ou não de partículas e possível recristalização do fármaco no lipídio, 

no decorrer de determinado intervalo de tempo.  

As Figuras 11A, 11B, 11C e 11D apresentam as imagens das lâminas de 

microscopia óptica das partículas de rifampicina dispersas em água e ácido 

oleico em diferentes proporções. A Figura 10A mostra partículas de rifampicina 

aglomeradas e não solubilizadas no meio aquoso. Na Figura 10B e 10D não é 

possível observar qualquer cristal de rifampicina no ácido oleico. Esse 

resultado confirmou a completa solubilidade de rifampicina nesse lipídio, em 

quantidade aproximada a 200,0 mg/g. No entanto, na Figura 10C observa-se a 

presença de cristais de rifampicina mostrando que quantidade maior que 200 

mg/g de rifampicina não será solubilizada pelo ácido oleico. A quantificação da 

rifampicina nos seguintes lipídios: ácido oleico, óleo de amêndoa, Capatex 300 

EP/NF, Cromadol GTC-C, óleo de algodão, óleo de rícino e óleo de milho foi 

efetuada empregando método espectrofotométrico.  

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 

A 

C D 

B 

Figura 11 - Microscopia óptica A: rifampicina em meio aquoso.  B: mistura de 
ácido oleico (1,0 g) e rifampicina (10,0 mg). C: mistura de ácido oleico com 
excesso de rifampicina > 200 mg). D: mistura de ácido oleico (1,0 g) com 200,0 
mg de rifampicina. 
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 Desenvolvimento de método analítico por espectrofotometria 

Ultravioleta-visível (UV-vis) para quantificação de rifampicina  

 Determinação do comprimento de onda máximo 

Para a determinação da absorbância máxima utilizou-se varredura de 

solução de rifampicina de 50 μg/mL, entre 200 a 600 nm. Observou-se que o 

comprimento de onda máxima foi de 473 nm, com pico máximo de absorbância 

de 0,88, como observado na Figura 12. 

Figura 12 - Absorbância máxima da rifampicina de 50 µg/mL no intervalo de 

200-600 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Especificidade 

Os espectros obtidos para avaliação da especificidade mostram que não 

houve interferência no comprimento de onda no qual a rifampicina tem 

absorbância máxima (473 nm) (Figuras 13 e 14).  
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Comprimento de onda (nm) 

 

Figura 13 – Espectro de varredura do solvente no intervalo de comprimento de 
onda entre 200 e 600 nm. 

 

 

Figura 14 – Espectro de varredura da nanoemulsão isenta de rifampicina no 
intervalo de comprimento de onda de 200 e 600 nm. 

 

 

Os resultados revelaram que o método se mostrou específico e seletivo 

para a quantificação de rifampicina. 

 Linearidade 

A avaliação da linearidade do método foi determinada por meio da 

construção da curva analítica (concentração (μg/mL) vs absorbância). O 

método de mínimos quadrados permitiu a obtenção da equação da reta com 

sua respectiva curva analítica Figura 14.  
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Figura 15 – Curva analítica obtida na validação do método 
espectrofotométrico (UV-vis) para quantificação de rifampicina.  

 

 

O coeficiente angular, o intercepto da reta, o coeficiente de 

determinação e o coeficiente de correlação estão apresentados na Tabela 10.  

Tabela 10 – Dados estatísticos da curva analitica do método 
espectrofotométrico para quantificação de rifampicina.  

Estatística Análise da regressão 

Coeficiente angular 0,0176 

Intercepto da reta - 0,0010 

Coeficiente de determinação (r2) 0,9999 

Coeficiente de correlação (r) 0,9999 

DP 0,0018 
                        DP: Desvio padrão relativo 

Para verificar a adequação do ajuste do modelo em uma regressão, 

assim como determinar se as pressuposições de mínimos quadrados ordinários 

estão sendo atendidas foi feita a analise dos resíduos (Figura 16).  O gráfico de 

probabilidade revelou distribuição normal (resíduos próximos à reta). No gráfico 

de resíduo versus ajuste foi observado aleatoriedade na distribuição, sendo 

uniforme acima e abaixo da linha correspondente a zero, não são 

correlacionados entre sí e apresentam igual variabilidade, conferindo-se a 

homocedasticidade do teste estatístico da regressão.  

Y = 0,0176 X – 0,001 

Rifampicina (µg/mL) 
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Figura 16 – Grafico dos resíduos relativos ao ajuste de uma reta de regressão 

aos dados de absorbâncias para quantificação de rifampicina por método 

espectrofotométrico UV-vis  

 

 

 

A avaliação estatística da linearidade foi efetuada de acordo com a 

recente Resolução – RDC n° 166 de 24 de julho de 2017, publicada no DOU de 

25 de julho de 2017, vigente a partir de 12/09/2017.  De acordo com essa 

resolução os seguintes itens devem ser demonstrados: representação gráfica 

das respostas em função da concentração do analito; gráfico de dispersão dos 

resíduos, acompanhado de sua avaliação estatística; equação da reta de 

regressão de y em x, estimada pelo método dos mínimos quadrados; avaliação 

da associação linear entre as variáveis por meio do coeficientes de correlação 

(r) e de determinação (r2); e avaliação da significância do coeficiente angular. 

Além disso, a homocedasticidade dos dados deve ser investigada para a 

utilização do modelo adequado; nos testes estatísticos, deve ser utilizado nível 

de significância de 5% (α=0,05); o coeficiente de correlação deve estar acima 

de 0,990; o coeficiente angular deve ser significativamente diferente de zero.  

A análise do modelo linear da curva, r e r2 próximos a 1, indicam a 

adequação do modelo linear proposto (r>0,990). A curva de linearidade 
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permitiu calcular o limite de detecção (0,1364 µg/mL) e limite de quantificação 

(0,4545 µg/mL) de rifampicina nos lipídios líquidos. 

 Precisão 

Os resultados de precisão intra-ensaio e inter-ensaio, expressos em 

coeficientes de variação (CV%) estão apresentados na Tabela 11. A precisão 

inter-ensaio foi avaliada em dois dias diferentes e consecutivos. 

Tabela 11 – Precisão intra-ensaio e inter-ensaio do método 
analítico para quantificação de rifampicina. 

 

Meio 

 

 

Concentração (μg/mL) 

Precisão (CV%) 

Intra-ensaio Inter-ensaio 

 
Água 

Ultrapura 

1,0 3,33 2,98 

6,0 1,38 3,33 

12,0 1,25 3,19 

 
O maior valor encontrado para o coeficiente de variação foi de 3,33% 

para precisão intra-corrida e para precisão inter-ensaio.  

 Exatidão 

Os resultados da exatidão apresentados na Tabela 12. Esses foram 

calculados considerando a diferença entre a média e o valor verdadeiro aceito.  

Tabela 12 – Exatidão recuperação de padrão do método 
analítico para quantificação de rifampicina  

Concentração 
teórica (µg/mL) 

Concentração 
experimental (µg/mL) 

Recuperação 
(%) 

1,02 1,04 102,0 

1,00 1,11 111,0 

1,02 1,11 108,8 

5,87 5,91 100,7 

5,87 5,76 98,1 

5,90 5,80 98,3 

11,67 11,64 99,7 

11,46 11,40 99,5 

11,57 11,34 98,0 

 Media 101,78 

 DPR 4,56 
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O teste de exatidão mostrou recuperação próximo de 100,00% 

(101,78%) com desvio-padrão igual a 4,56%. A RDC n° 166 de 24 de julho de 

2017 preconiza no seu artigo 39 que os critérios de aceitação para a precisão e 

a exatidão devem ser definidos e justificados de acordo com os seguintes 

aspectos: objetivo do método; variabilidade intrínseca do método; concentração 

de trabalho; e concentração do analito na amostra.  

Os resultados referentes aos ensaios para a determinação da precisão e 

exatidão indicaram a adequação do método que teve como objetivo a 

determinação de rifampicina. A faixa de concentração de trabalho foi definida 

de maneira a permitir a quantificação de rifampicina na concentração entre 1 e 

12 µg/mL.  

 Robustez 

A avaliação da robustez foi determinada pela variação do comprimento 

de onda. A absorbância média e o desvio padrão obtidos para a análise do 

coeficiente de variação (%CV) estão apresentados na Tabela 13. A variação 

dessa característica na faixa de 468 a 478 nm não indicou interferência na 

resposta analítica demostrando que o método é robusto.  

Tabela 13 – Absorbâncias obtidas pelas mudanças do comprimento de onda 
para uma solução de 6,0 µg/mL. 

Meio 
 

Comprimento 
de onda 

Absorbância 
da solução ± 

DP 

Concentração 
do fármaco 

(μg/ml) 

%CV 

 
Água 

Ultrapura 

468 0,095 ± 0,001 5,502 ± 0,087 1,05 

473 0,095 ± 0,002 5,473 ± 0,090 2,11 

478 0,094± 0,002 5,492 ± 0,068 1,23 

 

 Quantificação da rifampicina solubilizada em lipídios líquidos por 

método espectrofotométrico UV-vis 

  A Figura 17 apresenta os resultados da quantificação de rifampicina 

solubilizada nos seguintes lipídios líquidos: ácido oleico, óleo de amêndoa, 

Capatex 300 EP/NF, Cromadol GTC-C, óleo de algodão, óleo de rícino e óleo 

de milho. Esses resultados mostraram que o ácido oleico e o óleo de milho 
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apresentaram, respectivamente, a maior e a menor capacidade de 

solubilização da rifampicina, com valores de 232,65 mg/g e de 12,12 mg/g.  

  Figura 17 – Concentração de rifampicina solubilizada em 1,0 grama de lipídio 

              
Fonte: Elaborado pelo autor 

Portanto, o ácido oleico apresentou solubilidade da rifampicina 155 

vezes maior que a da água (1,5 mg/mL) (Figura 17). O ácido oleico (AO) é um 

ácido graxo livre cis-insaturado (C-9) de 18 carbonos encontrado 

abundantemente na natureza (Figura 18). Esse óleo está presente no tecido 

epitelial corneano e como constituinte endógeno da pele humana. Assim, seu 

uso é vantajoso para administração tópica devido à boa biocompatibilidade 

(GAO et al., 2014). AO também pode atuar como promotor da penetração de 

bioativos ou fármacos através de várias barreiras fisiológicas, como a pele, 

cérebro e membrana mucosa (ROWAT, 2006; SZTRIHA, BETZ; 1991). 

Figura 18 - Estrutura química do ácido oleico (Massa molar: 282,46 g/mol) 

 

Com referência à utilização de ácido oleico na preparação de sistemas 

nanoestruturados, Ali e colaboradores (2014) desenvolveram adesivo 

transdérmico de nanoemulsão em gel contendo dutasterida, para o tratamento 

de hiperplasia prostática benigna. Nesse trabalho a formulação otimizada da 

nanoemulsão empregou, na fase oleosa, 5 mg de dutasteride, 3% m/m de óleo 

de eucalipto e 2% m/m de ácido oleico. A fase aquosa apresentou 30% m/m de 
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polissorbato 20 e 65% m/m de água ultrapura. As preparações revelaram 

valores de diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) igual 58,8 nm e índice de 

polidispersão (IP) igual a 0,17.  

Adicionalmente, o ácido oleico foi utilizado na preparação de 

nanoemulsões de atorvastatina para uso oral. A concentração da fase oleosa 

foi de 10% m/m e consistiu de mistura de ácido oleico e sefsol (1:1). Na fase 

aquosa foi adicionada o tensoativo, polissorbato 20 (19% m/m), além de co-

tensoativo, o  carbitol™ (19% m/m). Esse componente, dietileno glicol etil éter, 

apresenta característica solvente de ação rápida com alto ponto de ebulição e 

baixa pressão de vapor. Essa preparação apresentou DHM igual a 48,6 ± 0,9 

nm e IP de 0,232 ± 0,01(TALEGAONKAR et al., 2010).  

Sravanthi e colaboradores (2015) desenvolveram nanoemulsão para 

vacinação por via nasal empregando homogeneização a alta pressão. Nesse 

caso os autores utilizaram 5% (v/v) de ácido oleico e 0,32% (v/v) de  monoleato 

de mannide, tensoativo lipofílico, na fase oleosa. A  fase aquosa consistiu de 

1,68% v/v de polissorbato 80 (tensoativo) e solução salina tamponada de 

fosfato (PBS).  A nanoemulsão foi acrescida de adjuvante monofosforil lipídio A 

( 5-10 µg) com o objetivo de incrementar a imunogenicidade dos antígenos. Os 

valores de DHM, IP e PZ foram respectivamente < 170,0 nm,  <  0,2 e < -20 

mV, para a nanoemulsão sem o adjuvante. Para a preparação contendo 10 ug 

de adjuvante os valores de DHM e IP não foram alterados, porém o potencial 

zeta aumentou, em módulo, para -55 mV.   

Com tudo isso, o ácido oleico foi selecionado como componente da fase 

oleosa para a preparação da nanomeulsão na próxima etapa do trabalho. 

 Preparação e avaliação físico-química das preparações preliminares 

contendo rifampicina 

As preparações preliminares, nanoemulsões óleo em água (O/A), 

apresentaram fase oleosa constituída por ácido oleico e fase aquosa composta 

pelos tensoativos não-iônicos e água ultrapura. O ácido oleico foi selecionado 

por solubilizar maior quantidade de rifampicina entre os lipídios estudados, 

conforme mencionado no item anterior. Com referência aos tensoativos, esses 

foram selecionados em função de sua natureza não-iônica (polissorbato 80 e 
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poloxamer 188). A seleção apropriada do tensoativo é de fundamental 

importância no desenvolvimento de nanoemulsões, em especial, considerando 

sua toxicidade intrínseca. Em geral, os tensoativos não-iônicos apresentam 

menor toxicidade quando comparados aos tensoativos catiônicos e aniônicos 

(SINGH et al., 2017).  

O polissorbato 80 e o poloxamer 188 são aprovados pela FDA como 

ingredientes inativos para formulações injetáveis e tópicas. Além disso, os 

valores de EHL (equilíbrio hidrófilo-lipófilo) do polissorbato 80 e do poloxamer 

188 são aproximadamente de 15 e de 18-23, o que permite o desenvolvimento 

de nanoemulsões O/A. Além de apresentarem menor toxicidade, são 

geralmente menos hemolíticos e menos irritantes para a superfície ocular. 

Adicionalmente, tendem a manter valores de pH próximo ao fisiológico quando 

em solução (JIAO, 2008).  

Polissorbato 80 e  poloxamer 188, tensoativos polioxietilados, apresentam 

especial relevância por serem empregados com maior frequência nas 

preparações oftálmicas, conforme literatura e produtos do mercado 

(LEONARDI, et al., 2014; HAKKARAINEN, et al., 2016). Leonardi e 

colaboradores (2014) revelaram que no período entre 2003 e 2013 foram 

publicados 100 e 79 artigos científicos referentes à obtenção de nanoestruturas 

de base lipídica (lipossoma, carreador lipídico nanoestruturado, microemulsão, 

nanopartícula lipídica sólida, nanoemulsão), para aplicação oftálmica, 

contendo, respectivamente, os tensoativos polissorbato 80 e poloxamer 188.  

O poloxamer 188 (Kolliphor 188®) é copolímero anfifílico não-iônico 

constituído por uma cadeia central de 27 grupos de polioxipropileno 

(hidrofóbico) e em ambas as extremidades por 80 grupos de polioxietileno 

(hidrofílico). O peso molecular médio é de cerca de 8.500 kD (Figura 19).  

Figura 19 – Estrura química do poloxamer 188. n = 80 e m = 27. 
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O polissorbato 80 (Tween 80), derivado dos ésteres de sorbitano, contém 

aproximadamente 20 grupos de polioxietileno e ácido oleico (Figura 20). A 

análise desse tensoativo por cromatografia em fase reversa e por 

espectrometria de massa mostrou a presença de mistura complexa de 

espécies intermediarias poliméricas contendo grupos de polioxietileno tais 

como polioxietileno sorbitano, dioleatos de polioxietileno sorbitano, 

polioxoetileno trioleatos de sorbitano e sorbitano de polioxietileno.  Além disso, 

esse tensoativo apresenta em sua composição ácidos graxos sendo 

aproximadamente 70% de ácido oleico. Porém, podem estar presentes outros 

ácidos graxos que podem influenciar no desempenho do tensoativo (ZHANG et 

al., 2012). Assim, recomenda-se qualificar o fornecedor dessa matéria-prima e 

efetuar seu controle de qualidade, lote a lote.  

Figura 20 – Estrutura do polissorbato 80 (Massa molar: 1.310 g/mol) 

 

 

 

 

Nas preparações farmacêuticas do tipo emulsão óleo em água, o 

polissorbato 80 é empregado como único tensoativo, em concentração entre 1 

e 15%, dependendo da concentração da fase oleosa, ou em combinação com 

outros tensoativos hidrofílicos na concentração entre 1 e 10% (HANDBOOK 

EXCIPIENTES, 2009).  

 Esse tensoativo é utilizado em produtos oftálmicos comercializados como 

a nanoemulsão de ciclosporina 0,5 mg/mL (Restasis®), nanoemulsões isentas 

de fármaco (Refresh Endura®) e suspensão de sulfacetamida e prednisolona 

(Blephamide®)  (JIAO, 2008). Adicionalmente, as lágrimas artificiais oculares 

empregam o polisorbato 80 como agente lubrificante, em concentrações de até 

1%. São exemplos de uso do polissorbato 80 em preparações oculares: 

Refresh Optive Advanced®, AVITEARS®, VIVA Drops® e Viva ultra tears®, na 

concentração, respectivamente, de 0,5, 1,0 e 1,0%.    
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Em estudo empregando células de córnea humana, não foi observada 

toxicidade aguda do polissorbato 80 e do produto comercializado (Taflotan®) 

contendo esse excipiente, para o tratamento de glaucoma (HAKKARAINEN et 

al., 2016). Adicionalmente, o polissorbato 80 apresentou perfil de tolerabilidade 

adequado para ser usado em sistemas naoestruturados com aplicação ocular 

(LEONARDI et al., 2014).  

Considerando a revisão da literatura e a ampla aplicação dos tensoativos 

não-iônicos em preparações oftálmicas, foram desenvolvidas 12 nanoemulsões 

preliminares empregando o polissorbato 80 e o poloxamer 188, por método de 

homogeneização a alta pressão. Manteve-se constante a concentração de 

rifampicina (0,1 % m/m) e de ácido oleico (1,0 % m/m). As variáveis foram o 

tipo e a concentração dos tensoativo, conforme apresentado na Tabela 14.  

Tabela 14 - Composição das preparações preliminares contendo rifampicina 

F1B, F2B, F3B, F4B, F5B e F6B: Preparações sem rifampicina; F1, F2, F3, F4, F5 e F6: 
Preparações contendo rifampicina. 

 

A homogeneização a alta pressão é uma das tecnologias empregadas 

com maior frequência na obtenção de nanoemulsões de baixa e média 

viscosidade. Nesse processo, as nanopartículas são produzidas por meio da 

passagem da macroemulsão (O/A) por uma estreita abertura do 

homogeneizador, sob alta pressão, onde a preparação é submetida a 

Fórmulas 
Composição % (m/m) 

Rifampicina 
Ácido 
oleico 

Polissorbato 
80 

Poloxamer  
            188 

F1B - 1,0 0,7 - 

F1 0,1 1,0 0,7 - 

F2B - 1,0 0,8 - 

F2 01 1,0 0,8 - 

F3B - 1,0 0,9 - 

F3 0,1 1,0 0,9 - 

F4B - 1,0 - 0,7 

F4 0,1 1,0 - 0,7 

F5B - 1,0 - 0,8 

F5 0,1 1,0 - 0,8 

F6B - 1,0 - 0,9 

F6 0,1 1,0 - 0,9 
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cisalhamento extremo, força de cavitação e colisão com o cabeçote do 

equipamento (Figura 21) (KOROLEVA; YURTOV, 2012; GUPTA et al., 2016).   

A cavitação refere-se à fenômeno físico no qual o líquido é submetido à 

elevada pressão. Essa elevada pressão estática, no local, com valor abaixo da 

pressão de vapor do líquido, produz a formação de bolhas de vapor nesse 

corpo líquido. Quando essas bolhas são conduzidas pelo fluxo, através de 

orifício estreito, para local de pressão mais elevada que a pressão de vapor, 

ocorre a implosão dessas bolhas com a condensação de vapor e retorno à fase 

líquida. Essas implosões resultam em elevada tensão local que provoca a 

quebra e o rompimento das partículas gerando novas partículas com tamanhos 

menores. Além disso, quando o fluxo em alta pressão entra na câmara de 

interação, ocorre colisão e elevado cisalhamento. Tal fenômeno favorece a 

adsorção interfacial do tensoativo resultando em partículas em escala 

nanométrica (DONSÌ; SESSA; FERRARI, 2011). 

Figura 21 - Esquema simplificado da geometria da câmara de 

homogeneização do NanoDebee.  

 

 

 

 

 

                                             

 

             

 

Assim, quanto maior a quantidade de energia aplicada ao processo, 

menor é o tamanho das partículas e quanto mais uniformemente essa energia 

é aplicada, mais estreita é a distribuição do tamanho dessas partículas 

(SERRA et al., 2007). No entanto, é necessário considerar que o tamanho das 

partículas aumenta abruptamente quando a fração da fase interna ou a 

viscosidade do sistema emulsionado é elevada (KOROLEVA; YURTOV, 2012). 

O processo de homogeneização é normalmente repetido várias vezes, 

em geral de 3 a 5 vezes (número de passagens) até obtenção do tamanho 
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(diâmetro hidrodinâmico médio) constante das partículas, por meio do controle 

da pressão e tempo, com relativa facilidade (GUPTA et al., 2016).  

Até o momento, a homogeneização a alta pressão parece ser o método 

mais adequado de aplicação industrial para a obtenção de nanoemulsões, 

devido à facilidade de operação, escalabilidade, reprodutibilidade e alto 

rendimento. A desvantagem refere-se ao elevado investimento inicial. 

A Tabela 15 apresenta os valores de diâmetro hidrodinâmico médio 

(DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (mV), no intervalo de 

tempo de 3 meses das nanoemulsões preliminares contendo rifampicina 

preparadas conforme Tabela 15.  

 

Tabela 15 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), indice de polidispersão (IP) 
e potencial zeta (mV) das nanoemulsões 0,1% m/m de rifampicina após 24 
horas de preparo. 

*pH das preparações: 5,1 a 5,3. ** Ausência de separação de fase; condições do teste:   

20±5°C; medições, acondicionamento em frascos e vidro de borosilicato âmbar. 

 

Fórmulas DHM (nm) IP PZ* (mV) 

Estabilidade 

máxima 

(dias)** 

F1B 132,1 ± 1,1 0,24 ± 0,01 -42,3 ± 1,5 60 

F1 146,0 ± 1,3 0,23 ± 0,01 -30,1 ± 2,5 60 

F2B 121,6 ± 1,2 0,24 ± 0,01 -40,2 ± 1,3 60 

F2 142,1 ± 2,1 0,26 ± 0,01 -33,1 ± 2,5 60 

F3B 114,8 ± 1,6 0,24 ± 0,04 -42,1 ± 0,8 ≥ 90 

F3 133,1 ± 1,1 0,20 ± 0,01 -38,3 ± 1,5 ≥ 90 

F4B 249,5 ± 4,6 0,02 ± 0,02 -40,5 ± 1,8 <7 

F4 298,5 ± 2,7 0,04 ± 0,03  -27,6 ± 1,4 <7 

F5B 239,6 ± 2,1 0,05 ± 0,04 -38,7 ± 0,4 <7 

F5 289,2 ± 3,5 0,05 ± 0,03 -30,3 ± 1,2 <7 

F6B 235,5 ± 2,8  0,02 ± 0,01 -37,7 ± 1,2 <15 

F6 283,8 ± 6,7 0,06 ± 0,02 -25,5 ± 0,3 <15 
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A determinação do DHM das partículas foi efetuada empregando 

tecnologia de espalhamento de luz dinâmica (ELD ou DLS, por suas siglas em 

inglês "Dynamic light Scattering”), também denominada espalhamento de luz 

quasi elástico (QELS) ou espectroscopia de correlação de fótons (PCS). Essa 

técnica é não invasiva e bem estabelecida para a medição do tamanho e 

avaliação da distribuição das partículas de sistemas emulsionados (Malvern, 

2017). A técnica de DLS consiste na projeção de luz de laser na amostra e 

medição das flutuações da luz espalhada em determinado ângulo. Essa 

flutuação ocorrerá com maior velocidade na presença de dispersões contendo 

partículas na faixa submicrônica. O movimento Browniano (aleatório) das 

partículas em suspensão faz com que a luz laser seja espalhada com 

intensidades diferentes. A análise dessas flutuações de intensidade resulta na 

velocidade do movimento Browniano e assim, o tamanho de partícula é 

calculado usando a relação Stokes-Einstein (equação 7):  

 

𝐷𝑒𝑓 = 𝑘𝐵𝑇/3𝜋𝜂𝐷𝑇      

 
  Sendo kB a constante de Boltzmann, T a temperatura, DT o coeficiente 

de difusão translacional da partícula e 𝜂 a viscosidade do solvente. Dessa 

maneira, é possível observar a relação entre a velocidade de flutuação da luz 

espalhada e o coeficiente de difusão das partículas. Essa característica, por 

sua vez, é dependente do tamanho e da forma da partícula, assim como, da 

temperatura e da viscosidade do meio (THODE, MÜLLER; KRESSE, 2000).  

No caso do índice de polidispersão (IP), essa medida adimensional 

refere-se à largura da distribuição do tamanho de partícula e compreende 

valores entre 0 e 1. Valores de IP entre 0,03 e 0,06 indicam distribuição 

monodispersa de tamanho de partículas, enquanto que valores entre 0,10 e 

0,20 podem ser atribuídos à distribuição estreita. Media distribuição 

normalmente apresenta IP entre 0,25 e 0,50. O IP> 0,5 indica ampla 

distribuição de tamanho de partícula (DAS; NG; TAN, 2012).  

O potencial zeta consiste de propriedade física exibida por qualquer 

partícula dispersa em meio aquoso. Essa característica elétrica influencia a 

distribuição dos íons ao redor da região interfacial.  Os contra-íons ligam-se 

fortemente na região interfacial formando a camada de Stern. Essa camada 

(7) 



71 
 

 
 

 

induz a formação de camada denominada difusa, formada de íons de carga 

oposta. Essas camadas unidas movem-se como se fossem parte da partícula, 

que estão em movimento Browniano. O potencial zeta é o potencial elétrico no 

plano hidrodinâmico de cisalhamento e é medido pela mobilidade eletroforética 

das partículas, após aplicação de diferença de potencial elétrico no meio. 

Assim, as partículas movem-se em direção ao eletrodo de carga oposta, em 

velocidade proporcional à sua carga (Figura 22) (KASZUBA et al., 2010).  

 

Figura 22 - Representação esquemática do potencial zeta 

 

Essa característica permite otimizar formulações, prever interações e 

otimizar revestimentos de partículas. Adicionalmente, o potencial zeta pode 

auxiliar na previsão de estabilidade a longo prazo. Em geral, partículas com 

potenciais zeta iguais a 30 mV, em módulo, são consideradas estáveis. Fatores 

como o pH, a condutividade e a força iônica do meio e a concentração dos 

componentes da formulação podem influenciar o seu valor (KASZUBA et al., 

2010).  

As preparações contendo poloxamer 188 (F4B, F4, F5B, F5, F6B e F6), 

mostraram valores para o DHM entre 239,6 ± 2,1 e 298,5 ± 2,7 nm e índice de 

polidispersão entre 0,02 ± 0,01 e 0,06 ± 0,02 (Tabela 15). Essas preparações 

apresentaram separação de fase em intervalo de tempo igual a 7 dias. Tal 

resultado também foi observado por Thakkar e colaboradores (2015). Esses 
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cisalhamento 
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pesquisadores relataram separação de fase das nanoemulsões contendo 

itraconazol preparadas com o tensoativo poloxamer 188, nas concentrações de 

1,2 e 3% m/m.  A preparação contendo 1% m/m separou de fase após 5 dias 

de preparo e as outras, após 15 dias. 

Os valores de DHM das preparações obtidas empregando-se o 

polissorbato 80 (F1B, F1, F2B, F2, F3B e F3) variaram entre 114,8 ± 1,6 e 

146,0 ± 1,3 nm, com distribuição monomodal. Os índices de polidispersão 

variaram entre 0,20 ± 0,01 e 0,26 ± 0,01. A estabilização das nanoemulsões 

pelo polissorbato 80 deve-se as interações que levan a formação de ligações 

de hidrogênio entre átomos de hidrogênio de superfície do meio aquoso e os 

aceitadores de prótons dos grupos polióis polares (SHARMA, 2014). 

Para as preparações contendo polissorbato 80, sem o fármaco, a 

concentração de polissorbato 80 influenciou no DHM. Quanto maior a 

concentração desse tensoativo, menor o DHM da nanoemulsão (Tabela 7). 

Observou-se também o aumento do DHM nas preparações contendo 

rifampicina quando comparadas aquelas isentas do fármaco. Com referência 

aos valores de potencial zeta, as preparações contendo rifampicina, 

empregando polissorbato 80 apresentaram faixa de -30,1 a -38,3 mV.  

A redução do DHM da partícula pelo aumento da concentração de 

tensoativo pode ser explicado pela habilidade do polissorbato 80 de localizar-se 

na interface do sistema óleo/água por meio de ligações dipolo-dipolo e 

hidrogênio, reduzindo a tensão interfacial entre as fases (SANTOS et al., 2017, 

ALI et al., 2017, SAHA et al., 2017). Por outro lado, Sosnowska e colegas 

(2017) observam aumento do DHM da nanoemulsão contendo clotrimazol  

(63,2 ± 3,4 nm) comparado com aquela isenta de fármaco (55,8 ± 3,5 nm).  

Os resultados obtidos no presente trabalho são semelhantes àqueles 

relatados por Lallemand e colaboradores (2012), Wang e colaboradores (2013), 

Katzer e colaboradores (2013) e Pantieri e colaboradores (2017). Esses 

autores desenvolveram e caracterizaram nanoemulsões para liberação de 

fármacos na região ocular obtendo diâmetro hidrodinâmico médio entre 100 e 

300 nm. Os índices de polidispersão foram menores que 0,20. Com referência ao 

potencial zeta, esses autores revelaram valores entre -28 e +20 mV.  
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Entretanto, Ammar e colaboradores (2009), Pathak e colaboradores 

(2012), Morsi e colegas (2017) desenvolveram nanoemulsões para uso 

oftálmico com diâmetro hidrodinâmico médio entre 12 e 20 nm, índice de 

polidispersão entre 0,15 e 0,3 e potencial zeta entre -36 e -4 mV. Os valores de 

DMH, em média 10 vezes menores que aqueles mencionados anteriormente, 

podem ser decorrentes da elevada concentração de tensoativo não iônico 

utilizado pelos pesquisadores (40 a 60% m/m). 

Quanto à estabilidade físico-química, somente as preparações F3B e F3 

apresentaram aspecto homogêneo e DHM, IP e PZ inalterados, no período 

avaliado. Essas formulações foram avaliadas por período adicional de 120 dias, 

totalizando 210 dias, conforme estudo a seguir. 

 Avaliação da estabilidade físico-química 

 Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e índice de polidispersão (IP) 

A Tabela 16 apresenta os resultados da estabilidade físico-químico das 

formulações F3B e F3 durante período de 7 meses (210 dias) acondicionadas 

em frasco de boro silicato âmbar a temperatura de 20 ± 5°C. Os resultados 

mostraram estabilidade dessas preparações pelo seu aspecto homogêneo, 

DHM e IP sem alteração evidente e observou-se distribuição monomodal das 

partículas.  A preparação F3B mostrou valores DHM entre 114,8 ± 1,7 e 128,3 

± 2,6; e IP entre 0,18 ± 0,01 e 0,24 ± 0,04. A formulação F3 apresentou valores 

de DHM entre 131,0 ± 1,1 e 137,3 ± 1,6; e IP entre 0,19 ± 0,01 e 0,24 ± 0,04.   

Tabela 16 – Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM) e índice de polidispersão 
(IP) das nanoemulsões contendo 0,1% m/m de rifampicina.  
 

Tempo 
(dias) 

Avaliação 
Formulações 

F3B F3 

1 

Aspecto Uniforme Uniforme 

   DHM (nm) 114,8 ±1,7 133,1 ± 1,1 

IP 0,24 ± 0,04 0,20 ± 0,01 

Distribuição Monomodal Monomodal 

7 

Aspecto Uniforme Uniforme 

  DHM (nm) 118,1 ± 2,2 131,0 ± 1,1 

IP 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 

Distribuição Monomodal Monomodal 

Continua 
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15 

Aspecto Uniforme Uniforme 

 DHM (nm) 122,2 ± 2,4 137,1 ± 1,5 

IP 0,18 ± 0,01 0,23 ± 0,01 

Distribuição Monomodal Monomodal 

30 

Aspecto Uniforme Uniforme 

 DHM (nm) 127,3 ± 2,4 137,3 ± 1,5 

IP 0,19 ± 0,01 0,19 ± 0,03 

Distribuição Monomodal Monomodal 

 Aspecto   Uniforme Uniforme 

60   DHM (nm) 128,3 ± 2,6 136,3 ± 1,3 

 IP 0,19 ± 0,01 0,22 ± 0,01 

 Distribuição Monomdoal Monomodal 

 Aspecto Uniforme Uniforme 

90  DHM (nm) 127,3 ± 2,6 137,3 ± 1,6 

 IP 0,19 ± 0,01 0,19 ± 0,01 

 Distribuição Monomodal Monomodal 

 
 

120 

Aspecto Uniforme Uniforme 

  DHM (nm) 121,3 ± 1,2 135,8 ± 1,3 

IP 0,10 ± 0,01 0,20 ± 0,02 

Distribuição Monomodal Monomodal 

180 

Aspecto Uniforme Uniforme 

  DHM (nm) 126,3 ± 2,1 139,7± 1,2 

IP 0,17 ± 0,01 0,21 ± 0,01 

Distribuição Monomodal Monomodal 

210 

Aspecto Uniforme Uniforme 

  DHM (nm) 123,5 ± 0,27 129,5± 0,1 

IP 0,19 ± 0,01 0,21 ± 0,01 

Distribuição Monomodal Monomodal 

Conclusão 

 

As Figuras 23A e 23B mostram o aspecto homogêneo e cor castanha 

avermelhada (característica da rifampicina) da preparação F3 após 24 horas de 

preparo e 180 dias, respectivamente. 
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Figura 23 – Nanoemulsão contendo 0,1 % m/m de rifampicina imediatamente após a 

preparação (A) e após 210 dias (B) de armazenamento a temperatura de 20 ± 5°C e 

acondicionamento em frascos de borosilicato âmbar. Para a fotografia a nanoemulsão 

foi transferida para frascos de vidro transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

A nanoemulsão, sistema cineticamente estável,  apresenta estabilidade 

do DHM e do IP dependente de fatores como: as propriedades físico-químicas; 

a concentração dos excipientes e do fármaco; o método de preparo e o 

desempenho do equipamento; a ordem de adição das fases; a temperatura; a 

velocidade; o tempo de emulsificação e de homogenização;  e as condições de  

armazenamento (DEKIC; PRIMORAC, 2017).  

A adequada seleção do lipídio e do tensoativo, assim como, de suas 

concentrações, é de fundamental importância para a estabilidade da 

nanoemulsão durante sua vida de prateleira. Os principais fenômenos de 

instabilidade, decorrentes de decisões inapropriadas com relação aos 

componentes da fórmula, referem-se à coalescência, floculação, Oswald 

Ripening, cremeação e sedimentação (ALI et al., 2017).  

Na floculação, as partículas se aproximam em função da redução  das 

forças de repulsão e se movimentam como única entidade. Em contraste, 

durante a coalescência, ocorre sua fusão resultando em partículas maiores. 

Quando as forças de repulsão máxima entre as partículas são baixas ,elas se 

aproximam. Esse primeiro estágio é denominado “mínimo primário” 

ocasionando floculação irreversível. Nesse primeiro contato, as partículas 

tendem a coalescer. Por isso, é difícil diferenciar  entre os fenômenos de 

floculação ou de coalescência em nanoemulsões (GUPTA et al., 2016).  

No caso da maturação de Ostwald Ripening, essa acontece quando as 

moléculas da fase dispersa são altamente solúveis na fase contínua. Assim, 

ocorre transferência de massa por difusão das partículas menores, que 

A B 
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apresentam pressão de Laplace maior, para as partículas maiores com menor 

pressão de Laplace. Como consequência, as partículas menores se tornam 

ainda mais pequenas e as maiores incrementam seu tamanho o que levará à 

separação de fases durante o período de armazenamento (MASON, 2006; 

GUPTA et al., 2016; KULKARNI; SHAW, 2016).  

Metha e colaboradores (2007) desenvolveram microemulsões contendo  

0,5 e 1% m/m de rifampicina composta por ácido oleico, polissorbato 80 e 

tampão fosfato com potencial para o tratamento de tuberculose. Os resultados 

revelaram que não houve aumento significativo do DHM entre as preparações 

isentas do fármaco (260 nm) e aquela contendo 0,5% m/m de rifampicina (270 

nm). Não obstante, a microemulsão contendo 1% m/m do ativo revelou 

aumento de DHM, para 340 nm. 

Ahmend e colaboradores (2008) preparam com sucesso nanoemulsão 

contendo rifampicina para uso intravenoso pelo método de titulação da fase 

aquosa. A proporção dos componentes das preparações foi estabelecida por 

estudo de diagrama de fase pseudoternário. A preparação otimizada foi 

preparada empregando 0,15% m/m de rifampicina, 15 % m/m de Sefsol 218 

(ácido graxo de cadeia média), 18,75 % m/m de polissorbato 80, 6,25 % m/m 

de polissorbato 85 e 60 % m/m de solução salina. Esse sistema apresentou 

estabilidade por 90 dias armazenadas a 4° e 25°C, com valores inalterados de 

DHM igual a 47,41 ± 4,36 nm e IP igual a 0,092. Os autores relataram que 

esses valores são aceitáveis para liberação do fármaco por via intravenosa.  

Shah e colaboradores (2017) desenvolveram nanoemulsão contendo 

rifampicina para o tratamento de tuberculose pulmonar por nebulização 

empregando método de emulsificação espontânea. A preparação selecionada 

para os diversos estudos apresentou em sua composição 0,88% m/m de 

rifampicina, 5% m/m de ácido oleico, 15% m/m de polissorbato 80, 1% m/m de 

etanol e 78,13% m/m de solução salina. Obteve-se valores de DHM e IP de 

43,89 ± 0,36 nm e 0,16 ± 0,03, respectivamente. O perfil de liberação do 

fármaco in vitro usando o tampão fosfato pH 7,4 como meio de dissolução 

simulado para o pulmão, exibiu elevada liberação no início do período de 

dissolução, seguido de liberação prolongada no final da fase de dissolução. 

Além disso, a preparação não inviabilizou os macrófagos do alvéolo. 
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No presente estudo, a nanoemulsão contendo rifampicina para uso 

oftálmico não evidenciou qualquer fenômeno de desestabilização durante o 

período de armazenamento (210 dias a 20±5°C). Tal resultado revelou que os 

componentes, a concentração, o método de obtenção e a condição de 

armazenamento foram adequados. Dessa maneira, pode-se inferir que a 

nanoemulsão apresenta potencial emprego para o tratamento da tuberculose 

ocular, oferecendo ao paciente todos os benefícios característicos desse tipo 

de preparação. Esses benefícios referem-se ao aumento de tempo de 

residência do produto na superfície ocular, incremento da biodisponibilidade do 

fármaco, intervalos longos entre uma aplicação e outra. 

 Potencial zeta  

A Tabela 17 apresenta os resultados de potencial zeta (PZ) e pH das 

preparações F3B e F3. Os valores de PZ para a preparação F3B se 

mantiveram entre -42,1 ± 0,8 e -17,4 ± 1,2 mV, e os valores de pH entre 5,08 ± 

0,01 e 5,24 ± 0,01. Com referência a preparação F3, contendo rfampicina, 

revelou-se valores de PZ entre -31,0 ± 1,3 e -35,4 ± 1,1 mV; e valores entre 

5,10 ± 0,01 e 5,26 ± 0,04 para o pH. 

Tabela 17 – Potencial zeta (mV) das preparações contendo 0,1% m/m de 

rifampicina  

Tempo 

(dias)* 

F3B F3 

PZ (mV) pH PZ (mV) pH 

1 -38,1 ± 0,9 5,26 ± 0,01 -32,7 ± 1,5 5,20 ± 0,01 

7 -39,2 ± 0,3 5,24 ± 0,01 -31,0 ± 1,3 5,26 ± 0,01 

15 -40,3 ± 0,4 5,08 ± 0,01 -33,5 ± 1,6 5,10 ± 0,04 

30  -40,7 ± 0,9 5,24 ± 0,01 -31,5 ± 1,0 5,26 ± 0,04 

60 -41,3 ± 0,9 5,23 ± 0,01 -32,8 ± 0,6 5,18 ± 0,04 

90 -42,1 ± 0,8 5,23 ± 0,01 -33,2 ± 1,1 5,18 ± 0,04 

120 -27,5 ± 1,7 4,01 ± 0,01 -34,8 ± 1,1 5,16 ± 0,01 

180 -20,8 ± 1,5 3,54 ± 0,01 -35,4 ± 1,1 5,00 ± 0,01 

210 -17,4 ± 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3,08 ± 0,01 -35,4 ± 1,1 5,21± 0,01 

   *Temperatura 20 ± 5°C e frascos de borosilicato âmbar. 
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Esses valores de potencial zeta indicam que a nanopartícula apresenta 

característica elétrica negativa. A origem da carga da interface da partícula 

depende da composição do óleo, do tensoativo, do pH e dos eletrólitos 

presentes na fase aquosa (KAZUBA et al., 2010). 

O valor negativo do potencial zeta é resultado da dissociação do grupo 

carboxila do ácido oleico em meio aquoso a pH 6,2. Esse fenômeno pode ser 

explicado considerando que o valor pH (5,2) da preparação está próximo do 

valor de pka (4,9 - 5,2) do ácido oleico. Nessas condições, 50% dos grupos 

carboxila estão desprotonados conferindo carga negativa a nanopartícula. 

Evidenciou-se também que o potencial zeta (em valor absoluto) da 

nanoemulsão contendo rifampicina (F3) mostrou redução comparada com 

nanoemulsão livre de rifampicina (F3B), em valor aproximado de 8 mV. 

Possível explicação para esse resultado refere-se a presença de rifampicina 

livre na fase dispersa carregada com carga positiva (+1) a pH 5,2. Tal 

fenômeno provoca a neutralização das cargas negativas por interação 

eletrostática entre a rifampicina livre e a nanopartículas negativa reduzindo o 

potencial zeta (valor absoluto) (Figura 24).  

Figura 24 – Gráfico de ionização da rifampicina em função da mudança 

do pH. 

 

Fonte: Chemicalize.com 

Por outro lado, a lágrima apresenta pH entre 6,9 - 7,4 (NORN, 1988) e 

sua composição lhe confere capacidade tamponante. Essa capacidade de 

tamponamento pode neutralizar a preparação ocular, evitando o desconforto no 
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olho. Por isso, pode-se assumir que os valores de pH das nanoemulsões 

contendo rifampicina não causam risco para o paciente. 

No estudo de estabilidade realizado, por período de 7 meses, observou-

se redução dos valores de PZ e pH da preparação F3B após 3 meses de 

armazenamento. No sétimo mês, o valor de PZ e pH foi de -17,4 mV e 3,08, 

respectivamente.  Esses valores mostram redução de aproximadamente   25 

mV (valor absoluto) e 2 unidades para o pH. Em contraste, a preparação F3 

não apresentou alteração do valor de PZ e pH durante o período estudado 

(Tabela 17). Por esse motivo, a possibilidade de contaminação microbiana 

influenciar na alteração das características do produto foi investigada (dados 

não apresentados). A carga microbiana determinada foi de <10 UFC/mL e não 

foi detectada a presença de microrganismos patogênicos.  

A redução do PZ e do pH da preparação F3B pode ser atribuído aos 

produtos intermediários como resultado da fotocatálise por radiação ultravioleta 

do ácido oleico. Esse fenômeno produz intermediários primários (nonanal e 

ácido 9-oxo-nonanoico) e intermediários secundários (ácido zealico e ácido 

nonanoico) (RATHOUSKY et al., 2011). No caso da preparação F3 

provavelmente a oxidação do ácido oleico foi evitada devido a presença de 

rifampicina que absorve luz ultravioleta a 333 nm, valor semelhante ao 

cumprimento de absorção do ácido oleico (365 nm). Assim, para evitar a 

decomposição do lipídio por oxidação sugere-se o uso de substâncias com 

propriedades antioxidantes. Dentre eles a vitamina E denominada 

tecnicamente como tocoferol é ideal para uso nos produtos oftálmicos por ser 

potente antioxidante que protege a córnea da radiação UV e previne a 

oxidação dos fármacos (XIN et al., 2016). 

O efeito do potencial zeta na estabilidade da nanoemulsão é descrito 

pela teoria de DLVO (Der-jaguin–Landau–Verwey–Overbeek), a qual postula 

que a estabilidade dos sistemas coloidais depende do equilíbrio entre as 

diferentes forças que atuam na interface. Essas incluem forças repulsivas 

eletrostáticas e forças de atração van der Waals devidas à carga superficial 

(SHARMA, 2014; OHSHIMA, 2012). Como mencionado anteriormente, a 

origem da carga da interface depende da composição da nanoemulsão,  do pH 

e dos eletrólitos presentes na fase aquosa. Valores de potencial zeta elevados, 
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sejam positivos sejam negativos, são usualmente requeridos para estabilizar o 

sistema coloidal. Geralmente, considera-se valores maiores que 30 mV (em 

módulo) adequados para a obtenção de preparações farmacêuticas estáveis 

(SHARMA, 2014).  

Em função da manutenção do aspecto visual e de características físico-

químicas (PZ, DHM e pH) da nanoemulsão F3 durante o período de estudo de 

estabilidade, essa preparação foi aquela selecionada para o revestimento 

empregando quitosana e polimixina B.  

 Avaliação da eficiência de encapsulação 

Os resultados obtidos para eficiência de encapsulação da preparação F3 

estão apresentados na Tabela 18.  

Tabela 18 – Quantidade de rifampicina encapsulado e eficiência de 
encapsulação em intervalo de tempo igual a 1 e 90 dias após o preparo. 

 
Tempo 
(dias) 

Amostra 
Total 

(mg/mL-1) 
Sobrenadante 

(mg/mL-1) 
Eficiência de 

encapsulação (% m/v) 

 1 0,97 0,17 82,47 

1 2 0,96 0,17 82,29 

 3 0,97 0,16 83,50 

 Media ± DP 0,96 ± 0,01 0,16 ± 0,01 82,75 ± 0,53 

90 

1 0,95 0,19 80,00 

2 0,94 0,18 80,85 

3 0,94 0,19 79,78 

 
Media ± DP 0,94 ± 0,01 0,18 ± 0,01 80,21 ± 0,46 

 

A eficiência de encapsulação da rifampicina foi avaliada após 24 horas a 

preparação da nanoemulsão e foi de 82,26% m/v. Esse resultado revelou que 

aproximadamente 16,0% da rifampicina permaneceu livre na nanoemulsão 

obtida. Considerando a quantidade de fármaco utilizado (100,0 mg), foi 

encapsulado 82,0 mg. Dessa forma a concentração do fármaco encapsulado 

foi de 0,82 mg/mL. Após 90 dias, em estudo de estabilidade da preparação, a 



81 
 

 
 

 

eficiência de encapsulação revelou valor de 80,21% m/v. Esse valor encontra-

se muito próximo do valor inicial.  

De modo similar, Begum e colaboradores (2015) relataram eficiência de 

encapsulação de 84,31% para a rifampicina em nanoemulsão. Essa 

nanoemulsão esteve constituída por 1,0% m/m de rifampicina, 5,0% m/m de 

ácido oleico e 40,0% m/m de polissorbato 80 e foi obtida pelo método de 

emulsificação espontânea. Apresentou DHM igual a 192,7 nm e pH igual a 5,8. 

 Revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina 

As preparações tópicas oftálmicas apresentam baixa biodisponibilidade 

do fármaco (˂5%) devido aos mecanismos de proteção do olho (piscar e 

lacrimejar), à presença de barreiras fisiológicas (filme lacrimal, hemato-aquosa 

e hemato-retiniana) e à drenagem lacrimal (BARANOWSKI, 2014; KASHYAP, 

SRINATH, 2016). O filme lacrimal, apesar de constituir uma barreira, apresenta 

características particulares, como a presença de mucinas (glicoproteínas com 

carga elétrica negativa), que podem ser aproveitadas para reduzir a expulsão 

do produto oftálmico após sua instilação, aprimorando a eficácia terapêutica do 

produto (HODGES; DARTT, 2013; CWIKLIK, 2016).  

O mecanismo de adesão das nanopartículas na superfície do olho  

refere-se à atração eletrostática entre essas, com potencial zeta positivo, e a 

superfície ocular carregada negativamente. Tal fenômeno permite aumentar o 

tempo de residência da preparação na superfície ocular, possibilitando o 

incremento da biodisponibilidade do fármaco entre 15 e 20%. Portanto, 

aumentando sua eficácia (LALLEMAD, et al., 2012). 

Dessa forma, no presente trabalho o aumento de potencial zeta foi 

alcançado por meio do revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina, 

com estabilidade físico-química comprovada (210 dias), utilizando duas 

estratégias: a primeira refere-se ao emprego de cloreto de quitosana 

(biopolímero catiônico) e o segundo, ao uso de sulfato de polimixina B 

(polipeptídio catiônico). Esses revestimentos foram obtidos por meio da 

interação eletrostática entre os agentes catiônicos, com carga positiva, e a 

nanoemulsão carregada negativamente. 
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 Otimização do revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina 

empregando cloreto de quitosana utilizando planejamento fatorial 

completo (23)  

O processo de revestimento da nanoemulsão empregando cloreto de 

quitosana foi efetuado por meio de abordagem estatística empregando 

planejamento fatorial completo. Essa abordagem permite conhecer os fatores 

que influenciam significativamente o desempenho do processo, assim como, 

possibilita a obtenção de modelo matemático apropriado para descrever o 

fenômeno, utilizando número mínimo de possíveis experimentos. 

(MONTGOMERY, 2004). 

Os fatores e os níveis para o experimento fatorial foram selecionados a 

partir do conhecimento adquirido na revisão da literatura e nos ensaios 

preliminares do processo de revestimento. As variáveis independentes 

selecionadas foram: concentração de cloreto de quitosana (% m/m), tempo de 

incubação (min) e velocidade de agitação (rpm). 

Para o presente trabalho, foram efetuadas 11 experimentos (incluindo 

três pontos centrais) correspondente ao planejamento fatorial de três fatores 

com dois níveis (mínimo e máximo) (23) para avaliação das variáveis 

independentes nas seguintes respostas: diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), 

índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (PZ).  

A Tabela 19 apresenta os dados de diâmetro hidrodinâmico médio 

(DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (PZ). Os resultados 

revelaram valores de diâmetro hidrodinâmico médio entre 136,0 e 202,6 nm; índice 

de polidispersão entre 0,17 e 0,27 e potencial zeta entre +26,1 e +57,7 mV.  
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Tabela 19– Diâmetro hidrodinâmico médio (DHM), índice de polidispersão (IP) 
e potencial zeta (PZ) das nanoemulsões revestidas com cloreto de quitosana 
na matriz de ensaios do planejamento fatorial.  

F Quitosana 
(%m/m) 

Tempo 
(min) 

Velocidade 
(rpm) 

DHM 
(nm) 

DHM 
DP 

IP IP 
DP 

PZ 
(mV) 

PZ 
DP 

1 0,5 120 300 147,4 1,6 0,17 0,01 53,7 0,5 

2 0,5 30 100 156,0 1,9 0,21 0,01 50,4 2,4 

3* 0,3 75 200 146,6 2,5 0,19 0,02 36,6 0,9 

4 0,1 30 100 139,9 1,5 0,18 0,02 25,6 0,1 

5* 0,3 75 200 157,8 0,9 0,21 0,01 40,9 1,2 

6* 0,3 75 200 136,8 1,9 0,17 0,02 34,1 1,2 

7 0,5 120 100 180,3 1,7 0,25 0,24 57,7 1,7 

8 0,1 120 300 138,4 2,6 0,17 0,01 26,1 1,1 

9 0,5 30 300 202,6 0,8 0,27 0,01 58,7 1,3 

10 0,1 120 100 141,3 1,3 0,19 0,02 26,7 0,2 

11 0,1 30 300 136,0 1,3 0,18 0,01 26,3 0,1 

    F: preparação; DP: desvio padrão; C: Controle e * Pontos centrais 
 

 Potencial zeta 

A Figura 25 apresenta os resultados obtidos para potencial zeta no 

processo de revestimento empregando cloreto de quitosana. Esses resultados 

revelaram que o valor médio do ponto central representa a média dos valores 

dos vértices do cubo (+ 37,2 mV). Esse resultado indica que o planejamento 

fatorial (23) é adequado para a avaliação da variável. Os pontos centrais foram 

adicionados com a finalidade de detectar possível curvatura no modelo e testar 

as hipóteses de linearidade dos efeitos dos fatores. Além disso, como as 

replicações desse ponto pode-se obter estimativa independente do erro 

experimental. 
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Figura 25 – Gráfico de cubo (planejamento fatorial 23) para o potencial 

zeta (PZ). A resposta aparece nos vértices do cubo. 

 

 

  Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

Na Figura 26, o gráfico de séries temporais, mostra as respostas de 

potencial zeta (PZ) relativas aos pontos centrais posicionadas na parte central 

do gráfico, revelando assim o efeito linear do modelo. No que se refere à 

estabilidade do ensaio, os valores de PZ dos pontos centrais revelaram 

similaridade. Desse modo, a reduzida diferença entre o maior e o menor valor 

de PZ (5,9 mV) permitiu comprovar a estabilidade do ensaio. 

Figura 26 - Gráfico de séries temporais da avaliação do PZ da nanoemulsão 
contendo rifampicina (0,1% m/m) revestida com cloreto de quitosana 
contendo as seguintes variáveis: concentração de cloreto de quitosana (% 
m/m), tempo de agitação (min) e velocidade de agitação (rpm). 
 

 
    Adaptado: Software Minitab 17®. 

(% m/m) 
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A Figura 27 apresenta o Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados 

para α=0,05 mostrando a significância de cada variável independente no 

processo de revestimento da nanoemulsão. Pode-se observar que dentre as 

variáveis estudadas, a concentração de cloreto de quitosana (% m/m) foi a 

única significativa, por se localizar à direita da linha vermelha tracejada. Isso 

revela claramente que somente esse fator influenciou na resposta (potencial 

zeta) comparada com as outras (tempo de agitação e velocidade de agitação). 

Tal resultado é válido para a região estudada. A Figura 28, dos efeitos 

principais, confirmou tais resultados. 

Figura 27 - Gráfico de Pareto para efeitos padronizados para avaliação 
do potencial zeta da nanoemulsão de rifampicina revestida com cloreto de 
quitosana contendo as seguintes variáveis: concentração de cloreto de 
quitosana (%m/m), tempo de agitação (min) e velocidade de agitação 
(rpm). 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

             Adaptado: Software Minitab 17®. 

Figura 28 - Gráfico de efeitos principais para avaliação do PZ da 
nanoemulsão contendo rifampicina revestida com cloreto de quitosana 
contendo as variáveis: concentração de cloreto de quitosana (%m/m), 
tempo de agitação (min) e velocidade de agitação (rpm). 

Adaptado: Software Minitab 17®. 
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Quanto aos resíduos, a suposição de normalidade foi verificada por meio 

do gráfico de probabilidade normal, gráfico de resíduo versus ajuste e pelo 

histograma (Figura 29). No gráfico de probabilidade observa-se distribuição 

normal (resíduos próximos a reta). No gráfico de resíduo versus ajuste é 

observado aleatoriedade na distribuição. Considerando os dados obtidos, a 

localização dos pontos em relação à curva de probabilidade, o gráfico de 

resíduo versus ajuste e o histograma, é possível inferir que a suposição de 

normalidade é válida. O gráfico das observações individuais demonstrou o 

comportamento aleatório dos resíduos. 

 

Figura 29 – Gráfico de resíduos para avaliação do potencial zeta (PZ) das 
nanoemulsões revestidas com cloreto de quitosana considerando as 
variáveis: concentração de cloreto de quitosana (m/m), tempo de agitação 
(horas) e velocidade de agitação (rpm). 

 
    Adaptado: Software Minitab 17®. 
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A avaliação da adequação do modelo matemático foi feita pela análise 

de variância (ANOVA). Esse método permite comparar a variação do 

tratamento (alteração na combinação de níveis e variáveis) com a variação 

causada pelos erros aleatórios inerentes à medida da resposta gerada (PZ). 

Essa comparação permite avaliar a significância da regressão usada para 

prever respostas considerando as fontes de variação experimentais. O modelo 

é considerado bem ajustado aos dados experimentais se ele apresenta 

regressão significativa e falta de ajuste não significativa (MYERS, 

MONTGOMERY, 2009). 

Na ANOVA, quando o nível de significância denotado pelo valor-p, 

apresenta valor menor que 0,05 (α=0,05) o modelo obtido é considerado 

estatisticamente significativo. Portanto, se demostra que os termos no modelo 

têm efeitos significativos. 

A Tabela 20 apresenta a análise de variância (ANOVA) para o 

revestimento da nanoemulsão empregando cloreto de quitosana. Esses 

resultados revelaram que o modelo linear é significativo (valor-p ˂ 0,001, 

α=0,05), houve ausência de falta de ajuste (valor-p ˃ 0,600; α=0,05) e a 

curvatura não foi significativa (valor-p ˃ 0,171; α=0,05).  

Os resultados mostraram claramente que a concentração de cloreto de 

quitosana influenciou significativamente na resposta do potencial zeta sendo o 

valor-p igual a 0,001.  As outras duas variáveis estudadas (tempo e velocidade 

de agitação) apresentaram valor-p maior que 0,05 revelando a não significância 

dessas variáveis. 
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Tabela 20 - Análise de variância para testar a significância da regressão para 
os dados obtidos no ensaio para avaliação do potencial zeta da nanoemulsão 
de rifampicina considerando as variáveis: concentração de cloreto de quitosana 
(m/m), tempo de agitação (horas) e velocidade de agitação (rpm). 
 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Teste F Valor-p 

Modelo 4 1705,87 
 

426,47 
 

39,76 
 

0,001 

Linear 3 1679,91 
 

559,97 
 

52,21 
 

0,001 

Quitosana (% m/m) 1 1676,21 
 

1676,21 
 

156,28 
 

0,001 

Tempo (min) 1 1,28 
 

1,28 
 

0,12 
 

0,742 
 

Velocidade (rpm) 1 2,42 
 

2,42 
 

0,23 
 

0,652 
 

Curvatura 1 25,97 
 

25,97 
 

2,42 
 

0,171 
 

Erro 6 64,35 
 

10,73 
 

  

Falta de ajuste 4 40,70 
 

10,17 
 

0,86 
 

0,600 
 

Erro Puro 2 23,66 
 

11,83 
 

  

Total 10 1770,23 
 

   

GL: graus de liberdade; SQ aj: soma dos quadrados ajustados; Teste F: 
estatística F; MQ (aj): média quadrática ajustada. Valor-p: nível de significância 

 

Os coeficientes de determinação, de determinação ajustado e de 

previsão observados foram, respectivamente, de 97,67, 95,34 e 89,93% 

(Tabela 21). Esses valores mostraram-se próximo o que indica que a 

probabilidade dos dados previstos (teóricos) pelo modelo serem próximos a 

valores práticos. Dessa maneira o modelo matemático poderá ser utilizado para 

a otimização do processo permitindo a obtenção de resultados desejados. 
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Tabela 21 - Teste para significância dos coeficientes codificados de regressão 
e índices de ajuste do modelo selecionado no ensaio para avaliação do 
potencial zeta da nanoemulsão de rifampicina revestida com cloreto de 
quitosana considerando as variáveis: concentração de cloreto de quitosana 
(m/m), tempo de agitação (horas) e velocidade de agitação (rpm). 
 

Termo Efeito Coef EP de 
Coef 

Teste F Valor-p VIF 

Constante  40,65 1,16 35,11 0,000  

Quitosana (% m/m ) 28,95 14,48 1,16 12,50 0,000 1,00 

Tempo (min) 0,80 0,40 1,16 0,35 0,742 1,00 

Velocidade (rpm) 1,10 0,55 2,22 0,47 0,652 1,00 

 

DP = 2,87176         R2 = 97,67%       R2(aj) = 95,34%     R2(prev) = 89,93% 

 
Índices de ajuste do modelo: R2: coeficiente de determinação; R2 (aj): coeficiente de 
determinação ajustado; R2 (prev): coeficiente de determinação de previsão do modelo 
ajustado; Teste F: estatística F; Valor-p: nível de significância; DP: coeficientes de desvio 
padrão. 

 

A equação 8 apresenta o modelo e os coeficientes não codificados que 

descrevem a concentração cloreto de quitosana (% m/m), tempo e velocidade 

de agitação no valor do PZ da nanoemulsão. Observa-se que o coeficiente 

para o termo de concentração de cloreto de quitosana (% m/m) (coeficiente: 

72,37) contribui de maneira mais eficiente no incremento do potencial zeta 

comparado com o tempo de agitação (coeficiente: 0,0089) e velocidade de 

agitação (coeficiente: 0,0055).  

  

Equação 8 

 
PZ = 17,17 + 72,37 Q + 0,0089 T + 0,0055 V 
 

Q: Quitosana (% m/m), T: Tempo (horas), V: Velocidade de agitação (rpm),  

As nanoemulsões revestidas empregando cloreto de quitosana 

mostraram valor de potencial zeta positivo revelando o sucesso no processo de 

revestimento por meio da interação iônica entre o grupo amino, com cargas 

positivas presentes na sua estrutura e a nanoemulsão carregada 

negativamente.  
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A Tabela 22 apresenta os valores de potencial zeta em estudo de 

estabilidade por período de 90 dias a temperatura 20±5°C das onze 

preparações revestidas com cloreto de quitosana, segundo a matriz do 

planejamento fatorial. Esses resultados mostraram valores de PZ entre 19,7 e 

30,3 mV; entre 28,8 e 45,3 mV; de 40,1 e 70,1 mV para as concentrações de 

0,1; 0,3 e 0,5 % m/m de cloreto de quitosana. 

Tabela 22 – Potencial zeta das 11 preparações da matriz de ensaios do 
planejamento fatorial por período de 90 dias, mantidos protegidos da luz a 
temperatura 20±5°C.  

Preparação 
PZ (mV) 

1 7 15 30 60 90 

1 53,7 ± 0,5 62,4 ± 2,2 57,9 ± 0,6 59,9 ± 0,6 59,9 ± 0,6 58,9 ± 1,1 

2 50,4 ± 2,4 68,8 ± 0,4 69,6 ± 2,2 68,3 ± 1,2 70,1 ± 2,2 59,6 ± 1,8 

3 36,6 ± 0,9 41,0 ± 1,5 44,2 ± 2,1 38,2 ± 2,2 34,6 ± 1,1 40,8 ± 0,6 

4 25,6 ± 0,1 30,3  ± 0,8 26,9  ± 1,1 27,4  ± 0,9 25,4 ± 0,5 23,6 ± 2,1 

5 40,9 ± 1,2 44,8  ± 0,9 43,1  ± 1,1 45,3  ± 1,4 42,1 ± 0,1 39,2 ± 0,2 

6 34,1± 1,2 40,9  ± 0,7 42,3  ± 1,1 36,7  ± 0,6 35,0 ± 0,5 28,8 ± 0,4 

7 57,7 ± 1,7 62,9  ± 3,0 64,6  ± 0,2 64,6  ± 0,2 66,4 ± 1,6 64,4 ± 0,9 

8 26,1 ± 1,1 27,0  ± 0,7 29,0  ± 0,3 29,0  ± 0,3 28,5 ± 0,7 26,4 ± 3,5 

9 58,7 ± 1,3 60,2  ± 3,2 58,1  ± 0,2 63,1  ± 0,2 40,1 ± 2,3 65,7 ± 0,6 

10 26,7 ± 0,2 27,2  ± 0,4 28,1  ± 0,2 28,1  ± 0,2 26,3  ± 0,2 25,4 ± 0,1 

11 26,3± 0,1 29,5  ± 1,9 29,1  ± 1,7 29,3  ± 1,7 28,5 ± 2,2 19,7 ± 2,2 

 

Esses valores de potencial zeta indicam que a quitosana se depositou 

na interface da nanopartícula e, possivelmente, encontra-se intercalada entre o 

tensoativo. Portanto, trata-se de película interfacial mista (polímero e 

tensoativo) formada na interface O/A resultando em carga de superfície positiva 

(Jumma, 1999). 

 Verificação do modelo matemático para a previsão do potencial 

zeta em função das variáveis independentes 

A verificação do modelo foi efetuada por meio de dois experimentos 

onforme mostrado na Tabela 23. Nessas condições obtiveram-se valores de 

potencial zeta de +36,7 ± 1,4 mV e +51,3 ± 4,3mV, respectivamente para              

NR-Quit I e NR-Quit II. Esses valores práticos estão próximos dos valores 

previstos demostrando a validade do modelo matemático para o potencial zeta. 
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Tabela 23 – Potencial zeta das formulações para validação do modelo 
matemático do revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina com cloreto 
de quitosana. 
 

 

5.7.1.2.1 Estabilidade físico-química das preparações revestidas 

empregando cloreto de quitosana  

A Tabela 24 apresenta os dados de estabilidade físico-química das 

preparações NR-Quit I e NR-Quit II por período de 90 dias a 20±5°C. Os 

valores de DHM, IP, PZ e pH não apresentaram alterações no decorrer do 

tempo (DHM ≤160 nm,  IP< 0,25, PZ entre +31,3 e +51,3,7 mV, pH entre 4,56 e 

4,44). 

Tabela 24 – Medidas DHM, IP, PZ e pH das nanoemulsões revestidas com 
cloreto de quitosana. 

Preparações Dias DHM ± DP IP ± DP PZ ± DP pH ± DP 

NR-Quit I 

1 137,3 ± 1,3 0,17 ± 0,01 36,7 ± 1,4 4,55 ± 0,01 

7 135,7 ± 1,5 0,18 ± 0,01 34,5 ± 1,8 4,55 ± 0,01 

15 134,6 ± 2,3 0,18 ± 0,01 37,7 ± 1,4 4,51 ± 0,01 

30 137,5 ± 1,7 0,18 ± 0,01 32,4 ± 2,5 4,56 ± 0,02 

60 138,9 ± 1,2 0,15 ± 0,01 33,1 ± 1,1 4,44 ± 0,02 

90 140,1 ± 0,7 0,13 ± 0,02 31,3 ± 1,1 4,34 ± 0,02 

 120 141,1 ± 0,4 0,12 ± 0,01 32,1 ± 1,1 4,24 ± 0,02 

NR-Quit II 

1 152,3 ± 1,3 0,18 ± 0,03 51,3 ± 4,3 4,52 ± 0,03 

7 151,7 ± 1,5 0,19 ± 0,01 50,4 ± 2,4 4,52 ± 0,03 

15 152,6 ± 2,3 0,16 ± 0,01 49,3 ± 1,8 4,51 ± 0,03 

30 155,5 ± 1,7 0,21 ± 0,01 50,2 ± 2,0 4,47 ± 0,01 

60 149,9 ± 1,2 0,20 ± 0,01 48,7 ± 2,1 4,47 ± 0,01 

90 150,8 ± 1,2 0,22 ± 0,01 47,9 ± 1,6 4,46 ± 0,02 
 120 148,8 ± 1,2 0,22 ± 0,01 49,9 ± 1,8 4,46 ± 0,02 

NR-Quit I: Revestida com 0,2 % m/m de quitosana; NR-Quit II: Revestida com 

0,4 % m/m de quitosana. 

A avaliação in vivo do tempo de residência na região pre-corneal revelou 

que os carreadores lipídicos contendo curcumina (CLC) revestidos com 

oligossacarídeos de quitosana (CLC-OQ) e N-acetil-quitosana (CLC-NAQ) 

Fórmula Quitosana     

% m/m 

Tempo 

(min) 

Velocidade 

(rpm) 

PZ 

(Teórico) 

PZ (mV) 

(Prático) 

NR- Quit I 0,2 30 200 33,0 31,3 ± 1,9 

NR- Quit II 0,4 60 300 48,3 51,3 ± 4,3 



92 
 

 
 

 

permaneceram o dobro de tempo nessa região quando comparado ao 

carreador lipídico e 6 vezes maior que o colírio convencional. Essas 

preparações apresentaram potencial zeta de -20,38, +12,97 e +22,50 mV para 

CLC, CLC-OQ e CLC-NAQ, respectivamente. Adicionalmente, a aplicação 

tópica de CLC-NAQ nos olhos de coelho não exibiu qualquer sinal de 

toxicidade ou irritação nos tecidos oculares externos. Assim, foi revelado o 

potencial promissor da quitosana modificada para emprego nas preparações 

oftálmicas (Li et al., 2016). De maneira semelhante, Liu e colaboradores (2016) 

mostraram, empregando ensaio in vitro, a interação da quitosana com a 

mucina. Esse resultado revelou o potencial da preparação em aumentar o 

tempo de residência dessas, na superfície do olho. 

 Otimização do revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina 
empregando sulfato de polimixina B utilizando planejamento 
fatorial completo (23)  

O revestimento da nanoemulsão empregando sulfato de polimixina B foi 

efetuado por meio de abordagem estatística empregando planejamento fatorial 

completo (23) de forma similar ao estudo empregando cloreto de quitosana. As 

variáveis independentes foram: concentração de sulfato de polimixina B 

(UI/mL), tempo de incubação (horas) e velocidade de agitação (rpm). As 

variáveis dependentes ou resposta foram: diâmetro hidrodinâmico médio 

(DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (PZ). Os pontos centrais 

foram adicionados com a finalidade de detectar possível curvatura no modelo e 

testar a hipóteses de linearidade dos efeitos dos fatores. 

A Tabela 25 apresenta os dados de diâmetro hidrodinâmico médio 

(DHM), índice de polidispersão (IP) e potencial zeta (PZ) do planejamento 

fatorial completo (23). Esses resultados revelaram valores de diâmetro 

hidrodinâmico médio entre 126,4 e 135,1 nm; índice de polidispersão entre 0,18 e 

0,21 e potencial zeta entre +2,7 e +5,7 mV. 
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Tabela 25 – Diâmetro hidrodinâmico médio, índice de polidispersão e potencial 

zeta na matriz de ensaios para o revestimento das partículas empregando 

sulfato de polimixina B.  

F: preparação; DP: desvio padrão; C: Controle e * Pontos centrais 

 Potencial zeta 

A Figura 30 apresenta os resultados obtidos para potencial zeta no 

processo de revestimento empregando sulfato de polimixina B. Pode-se 

observar, de forma similar ao estudo empregando cloreto de quitosana, que o 

valor médio do ponto central representa a média dos valores dos vértices do 

cubo. Esse resultado indica que o planejamento fatorial (23) é adequado para a 

avaliação da variável.  

 
Figura 30 - Gráfico de cubo (planejamento fatorial 23) para o potencial 
zeta (PZ). A resposta aparece nos vértices do cubo. 

 

            Adaptado: Software Minitab 17®. 

F Polimixina 
(UI/mL) 

Tempo 
(hora) 

Velocidad
e (rpm) 

DHM DHM 
DP 

IP IP  
DP 

PZ PZ 
DP 

1 5000 2 300 127,6 1,7 0,18 0,01 3,3 0,1 

2* 7500 4 200 127,8 0,9 0,20 0,01 4,4 0,3 

3 5000 2 100 129,8 0,2 0,19 0,01 2,7 0,3 

4* 7500 4 200 126,9 1,1 0,21 0,01 3,9 0,3 

5 10000 6 100 133,4 0,9 0,21 0,01 4,5 0,2 

6* 7500 4 200 126,4 1,1 0,19 0,01 3,7 0,3 

7 5000 6 100 134,1 0,8 0,20 0,01 2,3 0,3 

8 10000 2 300 130,8 0,1 0,18 0,02 5,7 0,4 

9 10000 6 300 134,2 1,6 0,21 0,01 4,7 0,3 

10 5000 6 300 134,0 1,3 0,21 0,01 2,7 0,3 

11 10000 2 100 135,1 0,8 0,21 0,01 4,5 0,4 
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Na Figura 31, o gráfico de series temporais, mostra as respostas de 

potencial zeta (PZ) relativas aos pontos centrais posicionadas na parte central 

do gráfico, revelando assim o efeito linear do modelo. No que se refere à 

estabilidade do ensaio, os valores de PZ dos pontos centrais revelaram 

similaridade. Desse modo, a reduzida diferença entre o maior e o menor valor 

de PZ (0,7 mV) permitiu comprovar a estabilidade do ensaio.   

Figura 31 - Gráfico de series temporais para avaliação do potencial zeta da 
nanoemulsão de rifampicina revestida com sulfato de polimixina B contendo 
as seguintes variáveis: Concentração de sulfato de polimixina (UI/mL), 
tempo de agitação (horas) e velocidade de agitação (rpm). Comparativo com 
os pontos centrais.  

 

 

                Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

A Figura 32 apresenta o diagrama de Pareto dos efeitos padronizados 

para α=0,05 mostrando a significância de cada variável independente no 

processo de revestimento da nanoemulsão. Pode-se observar que todas as 

variáveis estudadas influenciam na resposta (potencial zeta). A Figura 33, dos 

efeitos principais, confirmou a significância das variáveis estudadas.  
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Figura 32 - Gráfico de Pareto para efeitos padronizados para avaliação do 
potencial zeta da nanoemulsão de rifampicina revestida com sulfato de 
polimixina B contendo as seguintes variáveis: Concentração de sulfato de 
polimixina B (UI/mL), tempo de agitação (horas) e velocidade de agitação 
(rpm). 
 

 

Adaptado: Software Minitab 17®. 

 
Figura 33 - Gráfico de efeitos principais para avaliação do PZ da nanoemulsão 
contendo rifampicina revestida com sulfato de polimixina B contendo as variáveis: 
concentração de sulfato de polimixina B (UI/mL), tempo de agitação (horas) e 
velocidade de agitação (rpm). 

 

  Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

A suposição de normalidade foi verificada por meio do gráfico de 

probabilidade normal, gráfico de resíduo versus ajuste e pelo histograma 

(Figura 34). No gráfico de probabilidade observa-se distribuição normal 
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(resíduos próximos à reta). No gráfico de resíduo versus ajuste é observado 

aleatoriedade na distribuição. Considerando os dados obtidos, a localização 

dos pontos em relação à curva de probabilidade, o gráfico de resíduo versus 

ajuste e o histograma, é possível inferir que a suposição de normalidade é 

válida. O gráfico das observações individuais demonstrou o comportamento 

aleatório dos resíduos 

Figura 34 – Gráfico de resíduos para avaliação do potencial zeta (PZ) das 
nanoemulsões revestidas com sulfato de polimixina B, contendo as variáveis: 
concentração de sulfato de polimixina (UI/mL), tempo de agitação (horas) e velocidade 
de agitação (rpm). 

 

 
Adaptado: Software Minitab 17®. 

 

A Tabela 26 apresenta a análise de variância (ANOVA) para o 

revestimento com sulfato de polimixina B. Esses resultados revelaram que o 

modelo linear é significativo (valor-p ˂ 0,000, α=0,05), houve ausência de falta 

de ajuste (valor-p ˃ 0,200, α=0,05) e a curvatura não foi significativa (valor-p ˃ 

0,259, α=0,05). Os resultados mostraram que a concentração de sulfato de 

polimixina B, o tempo de agitação e velocidade de agitação influenciaram 

significativamente na resposta sendo seus valores-p igual a 0,000, 0,001 e 

0,026 respectivamente. 
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Tabela 26 - Análise de variância para testar a significância da regressão para os 
dados obtidos no ensaio para avaliação do PZ das nanoemulsões de rifampicina 
considerando as variáveis: concentração de sulfato de polimixina (UI/mL), tempo de 
agitação (horas) e velocidade de agitação (rpm). 
 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Teste F Valor-p 

Modelo 4 12,7347 3,1837 98,68       0,001 

Linear 3 12,6845 4,2282 131,06       0,001 

Polimixina (UI/mL) 1 11,1392 11,1392  345,28       0,001 

Tempo (min) 1 1,2640 1,2640 39,18       0,001 

Velocidade (rpm) 1 0,2812 0,2812 8,72       0,026 

Curvatura 1 0,0502 0,0502  1,56       0,259 

Erro 6 0,1936  0,0323   

Falta de ajuste 4 0,1731  0,0433  4,23       0,200 

Erro Puro 2 0,0205 0,0102   

Total 10 12,9283    

GL: graus de liberdade; SQ (AJ.): Soma dos quadrados ajustados; QM (Aj.): média 
quadrática ajustada, Teste F: estatística F, Valor-p: nível de significância 
 

Os coeficientes de determinação, de determinação ajustado e de previsão 

observados foram, respectivamente, de 98,50, 97,50 e 94,29% (Tabela 27). 

Esses valores mostraram-se semelhantes indicando que a probabilidade dos 

dados previstos (teóricos) pelo modelo serem próximos a valores práticos. 

Dessa maneira o modelo matemático poderá ser utilizado para a otimização do 

processo permitindo a obtenção de resultados desejados. 

Tabela 27 - Teste para significância dos coeficientes codificados de regressão e 
índices de ajuste do modelo selecionado no ensaio para avaliação PZ das 
nanoemulsões de rifampicina considerando as variáveis: concentração de sulfato de 
polimixina (UI/mL), tempo de agitação (horas) e velocidade de agitação (rpm). 

Índices de ajuste do modelo: R2: coeficiente de determinação; R2 (aj): coeficiente de 
determinação ajustado; R2 (prev): coeficiente de determinação de previsão do modelo ajustado; 
Teste T: estatística F; Valor-p: nível de significância; DP: coeficientes de desvio padrão. 

Termo Efeito Coef 
EP de 
coef 

Teste T 
Valor-

P 
VIF 

Constante  3,9350 0,0635 61,97 0,001  

Polimixina (UI/mL) 2,3600 1,1800 0,0635 18,58 0,001 1,00 

Tempo (horas) -0,7950 -0,3975 0,0635 -6,26 0,001 1,00 

Velocidade (rpm) 0,3750 0,1875 0,0635 2,95 0,026 1,00 

DP =  0,17       R2  = 98,50%       R2(aj) =  97,50%     R2(prev) = 94,29% 
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A equação 9 apresenta o modelo e os coeficientes não codificados que 

descrevem a concentração de sulfato de polimixina B, tempo e velocidade de 

agitação no valor do PZ da nanoemulsão.  

 

Equação 9 
 

PZ = 0,815 + 0,000472 P -  0,1987 T + 0,001875 V 
 

P: Concentração de Sulfato Polimixina (UI/mL), T: Tempo (horas), V: Velocidade de 
agitação (rpm). 

 
  A Tabela 28 mostra os resultados de valores de potencial zeta das 

preparações da matriz de ensaios do planejamento fatorial por período de 90 

dias. Os valores de potencial zeta, com relação a concentração de sulfato de 

polimixina B, se mantiveram estáveis no período de estudo. 

 
Tabela 28 - Potencial zeta das 11 preparações da matriz de ensaios do planejamento 

fatorial por período de 90 dias, mantidos protegidos da luz a temperatura 20±5°C.  

Preparação 
PZ (mV) 

1 7 15 30 60 90 

1 3,3 ±0,1 3,5 ± 0,6 3,9 ± 1,4 2,8 ± 0,1 6,5 ± 0,6 6,5 ± 0,2 

2 4,4 ± 0,3 5,6 ± 0,4 4,9 ± 0,2 6,0 ± 0,8 4,4 ± 0,3 4,5 ± 0,3 

3 2,7 ± 0,3 2,8 ± 0,3 2,2 ± 0,2 4,4 ± 0,5 2,7 ± 0,5 1,3 ± 0,1 

4 3,9 ± 0,3 2,9 ± 0,1 5,8 ± 0,2 4,0 ± 0,1 4,0 ± 0,4 3,1 ± 0,4 

5 4,5 ± 0,2 5,7 ± 0,2 5,2 ± 0,4 5,6 ± 0,4 7,5 ± 0,8 7,9 ± 0,8 

6 3,7 ± 0,3 3,8 ± 0,1 3,6 ± 0,2 6,2 ± 0,2 3,5 ± 0,7 5,4 ± 1,2 

7 2,3 ± 0,3 2,9 ± 0,1 4,5 ± 0,4 2,2 ± 0,1 0,6 ± 0,2 -0,2 ± 0,1 

8 5,7 ± 0,4 6,8 ± 0,2 6,7 ± 0,5 6,6 ± 0,3 5,1 ± 0,5 5,1 ± 0,3 

9 4,7 ± 0,3 6,4 ± 0,4 5,8 ± 0,4 5,9 ± 0,1 6,1 ± 1,5 6,6 ± 0,5 

10 2,7 ± 0,3 1,8 ± 0,1 1,4 ± 0,1 2,4 ± 0,2 2,5 ± 0,2 3,2 ± 0,4 
11 4,5 ± 0,4 6,2 ± 0,6 6,1 ± 0,9 6,4 ± 0,4 5,5 ± 1,1 5,8 ± 0,2 

 

Esses valores de potencial zeta são semelhantes aos obtidos por 

Chacra (2015). Nesse trabalho foi desenvolvido carregador lipídico 

nanoestruturado (CLN), com potencial aplicação oftálmica, contendo fármaco 

hidrofóbico e hidrofílico, acetato de dexametasona e sulfato de polimixina B, 

respectivamente. Os resultados revelaram alteração do potencial zeta dos 

CLN-Dexa após a adição de sulfato de polimixina B (11.000 UI/mL) de -45,4 

para +3,59 mV. Da mesma maneira, nesse estudo, a abordagem estatística 
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revelou que a concentração de sulfato de polimixna B e o tempo de agitação 

influenciaram significativamente no valor de potencial zeta do CLN. 

Adicionalmente, o trabalho revelou que existe correlação linear entre a 

concentração de sulfato de polimixina B e o potencial zeta do CLN.   

 Verificação do modelo matemático para o potencial zeta com 

sulfato de polimixina B 

Para validar a equação do modelo foram conduzidos dois experimentos 

de verificação conforme mostrado na Tabela 29. Nessas condições obteve-se 

valores práticos de potencial zeta de 3,9 ± 0,3 e 5,5 ± 0,3 mV para a 

preparação NR-Poli I e NR-Poli II, respectivamente. Esses valores práticos 

demostraram a validade do modelo matemático para o potencial zeta. 

Tabela 29 – Potencial zeta das preparações para verificação do modelo 
matemático para revestimento da nanoemulsão contendo rifampicina (0,1% 
m/m) com sulfato de polimixina B 

 

Fórmula Polimixina 

(UI/mL) 

Tempo 

(horas) 

Velocidade 

(rpm) 

PZ 

(Teórico) 

PZ (mV) 

(Prático) 

NR-Poli I 5 000 2 200 3,6 3,9 ± 0,3 

NR-Poli II 10 000 3 300 5,0 5,5 ± 0,3 

NR-Poli: Nanoemulsão contendo rifampicina (0,1% m/m) revestida com sulfato de 
polimixina B 

 

5.7.2.2.1 Estabilidade físico-química das preparações otimizadas 

revestidas com sulfato de polimixina B 

Os valores da estabilidade físico-química por período de 4 meses a 

20±5°C das nanoemulsões catiônicas contendo rifampicina revestidas com 

sulfato de polimixina B (NR-Poli I e NR-Poli II) estão apresentadas na Tabela 

23.  Esses resultados mostraram a estabilidade das preparações (aspecto 

homogêneo), DHM, IP e pH similares durante o período de estudo (120 dias).  
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Tabela 30 – Medidas do diâmetro hidrodinâmico médio, índice de polidispersão, 
potencial zeta e potencial de hidrogênio das nanoemulsões contendo rifampicina 
revestidas com sulfato de polimixina B. 

Preparações Dias DHM±DP IP±DP PZ±DP pH±DP 

NR-Poli I 

 

1 117,3 ± 0,2 0,17 ± 0,01 3,9 ± 0,3 4,33 ± 0,02 

7 120,7 ± 1,8 0,16 ± 0,01 4,5 ± 0,3 4,33 ± 0,03 

15 118,6 ± 2,0 0,19 ± 0,02 4,1 ± 0,3 4,27 ± 0,04 

30 123,5 ± 1,5 0,18 ± 0,02 2,5 ± 0,3 4,30 ± 0,01 

60 116,9 ± 1,3 0,23 ± 0,01 2,3 ± 0,3 4,16 ± 0,01 

90 118,1 ± 1,0 0,20 ± 0,01 2,6 ± 0,3 4,12 ± 0,01 

 120 116,4 ± 1,0 0,20 ± 0,01 -5,8 ± 0,3 4,13 ± 0,01 

NR-Poli II 

1 121,4 ± 0,7 0,18 ± 0,03 5,5 ± 0,2 4,21 ± 0,01 

7 120,8 ± 0,9 0,20 ± 0,01 6,1 ± 0,5 4,30 ± 0,05 

15 120,7 ± 1,0 0,16 ± 0,02 6,4 ± 0,3 4,24 ± 0,01 

30 118,7 ± 0,7 0,18 ± 0,02 5,1 ± 0,2 4,17 ± 0,01 

60 116,7 ± 0,2 0,21 ± 0,01 5,9 ± 0,3 4,16 ± 0,01 

90 117,0 ± 1,2 0,21 ± 0,01 4,2 ± 0,2 4,07 ± 0,02 

 120 115,0 ± 1,2 0,21 ± 0,01 1,2 ± 0,2 4,07 ± 0,02 

NR-Poli I: Revestida com 5.000 UI/mL de polimixina B; NR-Poli II: Revestida 

com 10.000 UI/mL polimixina B. 

A tendência de redução do potencial zeta, no período de 120 dias (NR-

Poli I: 3,9 a -5,8 mV; NR-Poli II: 5,5 a 1,2 mV), conforme Tabela 23, também 

foi observado durante o estudo de estabilidade por Chacra (2015) e Li e 

colaboradores (2016). 

 Preparação da nanoemulsão catiônica empregando sais 
quaternários de amônio 

Os sais quaternários de amônio são frequentemente empregados como 

conservantes nas preparações oftálmicas multidoses nas concentrações entre 

0,005 e 0,02 % m/m com a finalidade de prevenir o crescimento e/ou destruir 

os micro-organismos que ocasionalmente possam contaminar o produto 

durante o uso (VAEDE et al., 2010). 

Além disso, os compostos quaternários podem ser empregados como 

agentes catiônicos nas preparações oftálmicas e, quando comparados a outros 

agentes catiônicos, como por exemplo a quitosana, esses são aceitos pelas 

agências reguladoras. Nesse sentido, o cloreto de cetalcônio (C16) foi utilizado 

como tensoativo (0,005% m/m) para obtenção de nanoemulsões catiônicas 

para uso oftálmico. Essa abordagem resultou no desenvolvimento da 

plataforma Novasorb (Cationorm® e Ikervis®). Esse excipiente, utilizado em 

concentrações baixas como tensoativo catiônico, em nanoemulsões, 
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demonstrou ser seguro para o olho (LALLEMAND et al., 2012; DAULL; 

LALLEMAND; GARRIGUE, 2014).  

A Tabela 31 mostra os resultados do DHM, IP e PZ da preparação 

otimizada NR-Poli II após adição de tensoativos catiônicos.  Esses resultados 

mostraram que não houve alteração do DHM e IP, mas o potencial zeta revelou 

incremento em valor de 6,0 mV quando a concentração dos agentes catiônicos 

foi de 0,02% m/m. 

Tabela 31 – Nanoemulsão otimizada revestida com sulfato de polimixina B 
(10.000 UI/mL), CBA: Cloreto de benzalcônio, CCP: Cloreto de cetilpiridínio, 
CCA: Cloreto de cetalcônio 

 

Medida 

NR-Poli II 

CBA (% m/m) CCP (% m/m) CCA (% m/m) 

0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 

DHM (nm) 120,9 ± 2,9 117,1 ± 0,4 119,4 ± 1,8 119,7 ± 1,9 117,1 ± 0,4 116,9 ± 1,9 

IP 0,15 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,15 ± 0,02 0,18 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

PZ (mV)* 6,9 ± 0,8 11,0 ± 0,9 6,9 ± 0,8 10,2 ± 0,35 11,0 ± 0,9 11,1 ± 0,8 

 
NR-Poli II 

DHM = 120,9 ± 2,9, IP = 0,154 ± 0,01, *PZ = 5,5 ± 1,1     

*Potencial zeta medido em água (50 µS/cm) 

 

Esses resultados são semelhantes os obtidos por Romero e 

colaboradores (2016) e Li e colaboradores (2016). Romero e colaboradores 

(2016) desenvolveram nanocristais catiônicos de acetato de dexametasona 

(0,05 %) para uso oftálmico contendo de sulfato de polimixina B (0,10%) e sais 

quaternário de amônio (0,01%) como agentes estabilizantes. Eles observaram 

que as preparações contendo unicamente sulfato de polimixina B ou 

compostos quaternários (cloreto de cetilpiridínio e cloreto de benzalcônio) como 

agente catiônico gerou valores de potencial zeta de +11 mV e 40 mV, 

respectivamente. Entretanto, a combinação dos agentes catiônicos mostrou 

valores de +53 e 46 mV. Adicionalmente, os ensaios de citotoxicidade não 

mostraram sinal de reatividade frentes as preparações catiônicas.  
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Li e colaboradores (2016) preparam nanoemulsão catiônica contendo 

acetato de dexametasona e sulfato de polimixina B para aplicação ocular. A 

nanoemulsão catiônica foi desenvolvida empregando o sulfato de polimixina B 

(0,1% m/m) e o cloreto de cetalcônio (0,01% m/m), como agentes catiônicos. 

Esses agentes catiônicos foram adicionados após obtenção final da 

nanoemulsão por processo de homogeneização a alta pressão com valor de 

potencial zeta inicial de -17,2 mV. Após adição, a nanoemeulsão apresentou 

valor de potencial zeta igual a +18 mV. Além disso, o ensaio de mucoadesão 

da preparação otimizada revelou que houve interação eletrostática entre as 

nanopartículas da preparação e a mucina. 

Para o estudo de estabilidade foi selecionada apenas a preparação 

contendo cloreto de cetalcônio (0,01% m/m) por ter mostrado maior incremento 

de potencial zeta quando comparado aos demais compostos empregados.  

 Estabilidade físico-química das preparações contendo sais de 

amônio quaternário 

 A Tabela 32 apresenta os resultados do estudo de estabilidade da 

preparação NR-Poli II com cloreto de cetalcônio (0,01% m/m), por período de 

90 dias a 20±5°C. Pode-se observar que o valor de potencial zeta teve 

reduzida variabilidade durante o período de estudo; a diferença entre o menor e 

o maior valor de potencial zeta foi de 2,3 mV. 

Tabela 32 - Medidas do DHM, IP, PZ e pH das preparações revestidas com 
sulfato de polimixina B e cloreto de cetalcônio (CCA). 

Preparações DIAS DHM±DP IP±DP PZ±DP pH±DP 

NR-Poli II-

CCA 

1 117,1 ± 0,4 0,18 ± 0,01 11,0 ± 0,9 4,07 ± 0,01 

7 115,8 ± 0,9 0,14 ± 0,01 10,6 ± 0,9 4,05 ± 0,02 

15 117,3 ± 1,2 0,18 ± 0,03 10,8 ± 0,9 4,01 ± 0,01 

30 119,1 ± 1,4 0,19 ± 0,02 9,0 ± 0,5 4,00 ± 0,01 

60 118,3 ±  1,3 0,13 ± 0,04 10,2 ± 0,7 3,92 ± 0,04 

90 120,3 ± 1,8 0,15 ± 0,02 8,7 ± 0,4 3,82 ± 0,04 
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Essa preparação (NR-Poli II CCA) tem potencial no combate de infeções 

oculares causadas por Mycobacterium tuberculosis e infecção secundaria 

provocada por micro-organismos Gram-negativos, como a Pseudomonas 

aeruginosa.  

As únicas nanoemulsões catiônicas para uso oftálmico comercializadas      

Cationorm® (isenta de fármaco) e Ikervis® (Ciclosporina A 1 mg/mL) 

empregadas para o tratamento de síndrome de olho seco têm demostrado nos 

estudos pré-clínicos (in vivo e in vitro) e clínicos ser eficazes, não tóxicas e não 

irritantes (OUSLER III et al., 2015, DAULL et al., 2016; PIERRE et al., 2016; 

GEORGIEV et al., 2017). Além disso, a natureza catiônica dos produtos 

permite a interação eletrostática entre as cargas opostas da mucosa ocular e a 

nanoemulsão catiônica aumentando o tempo de residência do produto na 

superfície ocular. Tal fenômeno possibilita o aumento da biodisponibilidade e 

da eficácia do fármaco. Assim, foi possível reduzir a frequência de 

administração do produto em até uma ou duas aplicações por dia 

(LALLEMAND et al., 2012; LEONARDI et al., 2016). 

 Viscosidade e Osmolalidade das preparações otimizadas 

A Tabela 33 mostra os resultados de viscosidade e osmolalidade das 

preparações otimizadas. A viscosidade variou de 1,03 e 1,08 cP, e os valores 

de osmolalidade foram entre 209,7 e 222,3 mOsm/kg. Esses valores 

encontram-se dentro dos valores de tolerância (FARMACOPEIA AMERICANA 

35, 2013). 

Tabela 33 – Apresenta os resultados de viscosidade e osmolalidade das 

preparações otimizadas. 

Preparações Viscosidade (cP) ± DP *Osmolalidade (mOsm/kg) ± DP 

NB 1,05 ± 0,02 222,3 ± 2,6 

NR 1,07 ± 0,01 217,2 ± 2,5 

NR-Quit I 1,08 ± 0,03 213,1 ± 1,5 

NR-Quit II 1,08 ± 0,04 211,2 ± 2,1 

NR-Poli I 1,03 ± 0,01 213,4 ± 2,1 

NR-Poli II 1,06 ± 0,02 209,7 ± 1,8 

                *Osmolalidade ajustada com 2,5 % m/m de glicerol, cP: centipoise 
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Os valores de viscosidade das nanoemulsões contendo rifampicina 

estiveram entre 1,03 ± 0,01 e 1,08 ± 0,04 cP, a 20 ± 5 ° C. Esses valores são 

próximos a viscosidade do fluido lacrimal, de 1,05 a 5,97 cP. No geral, 

preparações oftálmicas com viscosidade de até 20 centipoise (cP) não causam 

desconforto (ALDRICH et al., 2013).  

A viscosidade das preparações oftálmicas torna-se interessante por 

aumentar o tempo de retenção do produto no olho e melhorar a 

biodisponibilidade do fármaco.  Polímeros tais como álcool polivinílico, 

poloxâmeros 188 e 407, ácido hialurônico, carbômeros, derivados de celulose 

(hipromelose, metilcelulose, hidroxipropilcelulose), goma gelana e goma 

xantana são comumente empregados como espessantes em produtos 

oftálmicos por serem biocompatíveis e possuir propriedades físico-químicas 

adequadas (RAJASEKARAN et al., 2010).  A principal desvantagem dos 

produtos com viscocidades maior a 150 cP é a visão desfocada, o que afeta 

negativamente a sua aceitabilidade entre os pacientes (RATHORE; NEMA, 

2009). No caso do presente desenvolvimento, o tempo de retenção do produto 

deve-se à interação eletrostática entre as cargas opostas dos carreadores e do 

filme lacrimal.  

No caso da característica de tonicidade ou de osmolaridade, essa é 

exigida para medicamentos administrados por via parenteral e oftálmica. Essa 

característica refere-se à concentração total de partículas cinéticamente ativas 

por unidade de volume de solução (mOsm/L). Essas partículas incluem 

moléculas, íons ou complexos iônicos de uma ou várias substâncias 

dissolvidas que são distribuídas no volume da solução e exibem a capacidade 

de mover-se caoticamente dentro dela (FARMACOPEIA AMERICANA 35, 

2013). Ao invés da osmolaridade, os métodos instrumentais atualmente 

disponíveis permitem a determinação da osmolalidade que é a concentração 

de partículas cinéticamente ativas por quilograma de solução (mOsm/kg). 

A osmolalidade da lágrima está entre 280 e 293 mOsm/kg, ao acordar. 

Como resultado da evaporação, quando os olhos estão abertos, a 

osmolalidade pode variar entre 231 e 446 mOsm/kg no decorrer do dia (VAN 

OOTEGHEM et al., 1993). Considerando esses valores fisilógicos espera-se 

que a osmolalidade das preparações oftálmicas sejam próximos a tais valores.  
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Na prática, os limites de tonicidade dos produtos oculares podem variar 

na faixa entre de 171 e 1711 mOsm/kg, sem desconforto para o olho 

(FARMACOPEIA AMERICANA 35, 2013). A tonicidade dos colírios deve ser 

equivalente à concentração de cloreto de sódio, entre 0,6 e 1,5% m/v (ANSEL; 

POPOVICH; ALLEN, 2000). Porém, a utilização de cloreto de sódio nas 

preparações nanoestruturadas pode alterar seu potencial zeta desestabilizando 

o produto. Por tal motivo, sugere-se o uso de agentes osmóticos neutros tais 

como o manitol, o glicerol, o sorbitol e a dextrose, em substituição do cloreto de 

sódio (LALLEMAND et al., 2012).  

Dessa maneira, Gallarate e colaboradores (2013) utilizaram 2,5% m/m 

de glicerol para isotonizar a nanoemulsão contendo timolol para uso oftálmico. 

A preparação apresentou valor de osmolalidade igual a 364 mOsmol/Kg.                   

O glicerol, na concentração entre 1,5 e 2,5% m/v , também foi utilizado para 

isotonizar a nanoemulsão oftálmica catiônica e obteve-se valores de  entre 180 

e 300 mOsm/kg (LALLEMAND et al., 2012).  

Estudo realizado para avaliar a osmolaridade empregando método por 

abaixamento crioscópico de 87 produtos oftálmicos comercializados na 

Alemanha revelou que 43 (49%) apresentaram osmolaridade abaixo e 44 

(51%) acima da osmolaridade do filme lacrimal (298 mOsm/L). Os menores 

valores foram encontrados para os colírios com função lubrificante (200 

mOsm/L) e o maior valor foi detectado para o produto Omnisorb®, empregado 

para o tratamento de edema macular (1955 mOsm/L). Entretanto, os valores de 

osmolaridade dos lubrificantes, separadamente, mostrou alta variabilidade:  

Vismed light® (130 mOsm/L) e Optive® (348 mOsm/L) como menor e maior 

valor, respectivamente (DUTESCU; PANFIL; SCHRAGE, 2015). 
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  Avaliação da eficácia antimicrobiana in vitro frente ao 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv 

 Concentração mínima Inibitória das nanoemulsão catiônica isenta 
de rifampicina 

A Tabela 34 mostra as absorbâncias do ensaio da concentração mínima 

inibitória (CMI) frente ao Mycobacterium tuberculosis H37Rv das preparações 

isentas de rifampicina: NB, NB-Poli II e NB-Quit II. Os valores de absorbância 

máxima foram atribuídos ao controle positivo (micobactéria).  

Tabela 34 - Absorbâncias da CMI das preparações isentas de 
rifampicina revestidas com sulfato de polimixina B ou cloreto de 
quitosana.  

Concentração 
(µg/mL) 

Tratamentos 

Absorbância  

H37Rv 
(Controle) 

NB NB-Poli II NB-Quit II 

8 

  0,4488  0,3470 0,3814 0,3641 

0,6288 0,4230 0,3811 0,4150 

0,6203 0,5077 0,4796 0,4776 

4 

0,5849 0,5197 0,5059 0,5163 

0,5919 0,5344 0,5017 0,5846 

0,5658 0,5406 0,5003 0,6024 

2 

0,6166 0,5662 0,5705 0,5683 

0,6948 0,6070 0,6414 0,6839 

0,6744 0,3652 0,4394 0,4897 

1 

0,6153 0,4609 0,4721 0,5047 

0,6580 0,5503 0,5654 0,5860 

0,5809 0,6019 0,5892 0,6395 

0,5 

0,6602 0,6177 0,6439 0,6299 

0,5937 0,6008 0,6235 0,6421 

0,6608 0,6408 0,6724 0,7344 

 0,6584 0,6951 0,6955 0,6957 

0,25 0,7199 0,4324 0,4658 0,6418 

 0,6388 0,4975 0,4915 0,6266 

0,125 

0,6218 0,5597 0,5547 0,7309 

0,6144 0,5693 0,5764 0,8165 

0,6117 0,5956 0,6538 0,8767 

0,065  

0,5876 0,6272 0,5976 0,5067 

0,6376 0,6630 0,5924 0,6339 

0,6644 0,6743 0,6429 0,6955 

 
NB: nanoemulsão sem rifampicina, NB-Poli II: nanoemulsão sem rifampicina revestida 

com sulfato de polimixina B (10.000 UI/mL), NB-Quit II: nanoemulsão sem rifampicina 

revestida com cloreto de quitosana (0.4% m/m).  
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  A média dos valores dos tratamentos para a concentração de 0,125 

µg/mL foi comparada empregando análise de variância (ANOVA) (Tabela 35). 

Essa análise mostrou que não houve diferença significativa entre as médias 

das nanoemulsões catiônicas isentas de rifampicina e grupo controle (valor-p 

igual a 0,7466; α=0,05) (Figura 33).  

 

Tabela 35 – Análise de variância das absorbâncias para testar a 

significância da regressão para os dados obtidos no ensaio de 

avaliação da CMI das nanoemulsãoes revestidas livres de rifampicina.  

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Condição 3 0,00379 0,00126 0,4156 0,7466 

Erro 8 0,02433 0,00304   

Total 11 0,02812    

 

 Figura 35 – Análise de variância das absorbâncias. Barras com a 
mesma letra mostram a não existência de diferença estatisticamente 
significativa (p˂0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, esses resultados revelaram que não houve atividade 

antimicrobiana da nanoemulsão isenta de rifampicina (NB) e das 

nanoemulsões catiônicas (NB-Quit e NB-Poli). Tal resultado revela que os 

componentes empregados na preparação da nanoemulsão aniônica e os 

agentes catiônicos utilizados não possuem atividade antimicrobiana frente ao 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv.  

NB Controle NB-Poli NB-Quit 

Preparações 
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 Avaliação da eficácia antimicrobiana in vitro da nanoemulsão 

catiônica contendo rifampicina 

A Tabela 36 apresenta os valores das absorbâncias obtidas para a CMI  

frente ao Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Os valores de absorbância 

máxima e mínima foram atribuídos aos controles positivo (micobactéria) e 

negativo (meio de cultura).  

Tabela 36 - Absorbâncias da concentração mínima inibitória (CMI) das 

nanoemulsões catiônicas contendo rifampicina.  

 

R: Solução padrão de rifampicina, NR: nanoemulsão contendo 0,1% m/m de 

rifampicina, NR-Poli II: NR revestida com sulfato de polimixina B (10.000 UI/mL), NR-

Quit II: NR revestida com cloreto de quitosana (0,4% m/m). 

  

Concentração 

(µg/mL) 

 

Tratamentos 

Absorbância  

H37Rv R NR NR-Poli II NR-Quit II 

8 

0,7198 0,0655 0,0678 0,0719 0,0719 

0,6568 0,0627 0,0653 0,0652 0,0672 

0,6056 0,0626 0,0699 0,0655 0,0689 

4 

0,5988 0,0652 0,0697 0,0695 0,0723 

0,6051 0,0691 0,0764 0,0707 0,0743 

0,6081 0,0688 0,0752 0,0742 0,0783 

2 

0,6629 0,0766 0,0803 0,0832 0,0845 

0,7320 0,0921 0,0995 0,1002 0,1064 

0,7560 0,0676 0,0692 0,0704 0,0750 

1 

0,6613 0,0646 0,0644 0,0672 0,0756 

0,6608 0,0663 0,0673 0,0675 0,0744 

0,5867 0,0678 0,0685 0,0700 0,0776 

0,5 

0,6337 0,0718 0,0710 0,0763 0,0820 

0,6066 0,0699 0,0741 0,0774 0,0839 

0,6751 0,0828 0,0847 0,0844 0,0934 

 0,7158 0,0922 0,0957 0,1077 0,1136 

0,25 0,7039 0,0682 0,0751 0,0737 0,0847 

 0,6553 0,0730 0,0673 0,0663 0,0824 

0,125 

0,6067 0,0747 0,0680 0,0687 0,0861 

0,6105 0,0704 0,0706 0,0700 0,0967 

0,6345 0,0709 0,0740 0,0734 0,1041 

0,0625 

0,6088 0,0734 0,0757 0,0769 0,1021 

0,6256 0,0787 0,0823 0,0840 0,1063 

0,7198 0,0920 0,0984 0,1032 0,1313 
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A análise prévia das absorbâncias possibilitou observar crescimento 

microbiano na concentração de rifampicina menor que 0,125 µg/mL, por meio 

do aumento das absorbâncias. Portanto, esse valor foi selecionado para as 

análises estatísticas. 

A análise de variância (ANOVA) permitiu comparar as médias do valores 

das absorbâncias para concentração de rifampicina (0,125 µg/mL) testada no 

ensaio. Essa análise revelou que houve diferença significativa entre os grupos 

tratados e o controle (valor-p igual a 0,001; α=0,05) (Tabela 37).  

Tabela 37 – Análise de variância das absorbâncias para testar a 

significância da regressão para os dados obtidos no ensaio de avaliação 

da concentração mínima inibitória (CMI) na concentração de 0,125 µg/mL. 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Condição 4 0,7528 0,18820 221,8 0,001 

Erro 10 0,0084 0,00084   

Total 14 0,7613    

 

O teste de Tukey (Tabela 38 e Figura 34) revelou que não existe 

diferença na atividade antimicrobiana entre a solução padrão de rifampicina 

(R) e as nanoemulsões contendo rifampicina desenvolvidas seja não 

revestidas (NR) ou revestidas (NR-Poli II e NR-Quit II).   

 

         Tabela 38 – Médias das absorbâncias e Teste Tukey (p˂0,05). 

Condição N Média ± DP Agrupamento 

Controle 3 0,6172 ± 0,0151 A 

R 3 0.0720 ± 0,0024 B 

NR 3 0,0709 ± 0,0030 B 

NR-Poli II 3 0,0707 ± 0,0024 B 

NR-Quit II 3 0,0956 ± 0,0128 B 

R: Solução padrão de rifampicina, NR: nanoemulsão contendo 0,1% m/m de   

rifampicina, NR-Poli II: NR revestida com sulfato de polimixina B (10.000 

UI/mL), NR-Quit II: NR revestida com cloreto de quitosana 0,4% m/m. 
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Figura 36 – Teste de Tukey das absorbâncias a concentração de 
rifampicina igual a 0,125 µg/mL. Barras com a mesma letra mostram a 
não existência de diferença estatisticamente significativa (valor-p˂0,05; 
α=0,05).  

 

 

Assim, os resultados confirmaram atividade antimicrobiana das 

nanoemulsões catiônicas contendo rifampicina na concentração de 0,125 

µg/mL. Dessa maneira, pode-se considerar esse valor como a CMI no presente 

trabalho; adicionalmente, é possível afirmar que a tecnologia e os componentes 

empregados na preparação da nanoemulsão catiônica não alteraram a 

atividade antimicrobiana da rifampicina. 

Suo e colaboradores (1988) determinaram a concentração mínima 

inibitória para cepas de Mycobacterium tuberculosis susceptíveis a rifampicina. 

Os autores revelaram que tais cepas apresentaram CMI menor ou igual               

0,5 μg/mL. Em 2007, Chanwong e colaboradores determinaram a CMI de 

rifampicina em macrófagos de cobaia infectados com Mycobacteirum 

tuberculosis H37Rv. Os pesquisadores encontraram que o MIC da rifampicina 

foi entre 0,1 e 0,2 μg/mL, para o Mycobacterium intracelular e extracelular, 

respectivamente.   Jhamb e colaboradores (2014) obtiveram CMI de soluções 

de rifampicina frente ao Mycobacteirum tuberculosis H37Rv foi de 0,8 µg/mL. 

Para cepas resistentes as CMI podem exceder 256 μg/mL (ZHANG et al., 

2014). 

Com relação à atividade antimicrobiana do sulfato de polimixina B 

associado ao carreador lipídico nanoestruturado, a concentração mínima 
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inibitória (CMI), empregando método da difusão em ágar e Bordetella 

bronchiseptica foi 2,5 maior quando comparado ao antimicrobiano livre, 

respectivamente, 1,25 e 0,5 UI/mL (CHACRA, 2015). Do mesmo modo, Alipour 

e colaboradores (2008) observaram que a CMI de sulfato de polimixina B frente 

à Bordetella bronchiseptica foi 4 vezes maior quando encapsulado em 

lipossomas 
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6 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, 

concluiu-se 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 
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valores de pH, viscosidade e 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 físico-

químicas (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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