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Resumo 

A esquistossomose, é um problema de saúde pública. 
Nesse trabalho propomos uma formulação oral sólida a 
partir de nanopartículas poliméricas. Essa formulação foi 
ressuspendida em meios gástrico e entérico simulados e 
demostrou que a ressuspensão foi possível. Enquanto 
sólida, apesar do fluxo ruim, os pós foram compactados. 
Com isso, concluímos que a formulação sólida necessita 
de alguns ajustes, mas a produção dos comprimidos é 
viável. 

Introdução  

A esquistossomose afeta quase 240 milhões de 
pessoas em todo o mundo e mais de 700 milhões de 
pessoas vivem em áreas endêmicas. Apesar de 
conhecida, não existem muitas opções de tratamento, 
atualmente o fármaco de escolha é o Praziquantel 1, 2. 

Devido as poucas opções, faz-se necessário a 
busca de novas alternativas terapêuticas. Alguns estudos 
têm demonstrado a atividade de ácidos graxos, como o 
ácido oleico (AO), contra a penetração do parasita 
Schistosoma mansoni, além disso quando 
nanoencapsulado, seu efeito terapêutico é melhorado. 
No entanto, o uso das nanocápsulas tem sido limitado 
em decorrência da instabilidade físico-química, que 
constitui um obstáculo para a aplicabilidade industrial das 
suspensões aquosas de nanopartículas (NP’s) 3, 4, 5. 

Deste modo, propomos o desenvolvimento de 
uma forma farmacêutica sólida, com o intuito de 
aumentar a estabilidade das NP’s de Eudragit contendo 
ácido oleico, visando sua efetividade frente a 
esquistossomose, como uma possível alternativa de 
tratamento. 

Material e Métodos 

As nanopartículas de Eudragit contendo ácido 
oleico foram produzidas por nanoprecipitação, seguida 
da rotaevaporação do solvente a 40º C. Após foram 
adicionados manitol ou lactose 20 % (p/v) como 
crioprotetor e também com função de diluente. As 
amostras foram liofilizadas. 

As nanopartículas liofilizadas foram 
ressuspensas em meio gástrico e entérico simulados e 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura por 
efeito de campo (MEV-FEG).  

Às amostras, foi adicionado 4 % (p/p) de 
amidoglicolato de sódio como desintegrante. A mistura 
foi analisada quanto as propriedades de fluxo dos pós e 
na sequência, foi levada para compressão por prensa 
hidráulica, utilizando 6KN de força, obtendo-se 
comprimidos de 750mg. 

Resultados e Discussão 

As NP’s apresentaram aspecto opalescente e 
sem qualquer tipo de aglomeração visível. Quanto aos 
crioprotetores adicionados em ambas as formulações a 
lactose e o manitol foram compatíveis, sendo totalmente 

dispersos na suspensão de NP’s.  
Na análise de FEG após a ressuspensão, 

verificou-se a presença das nanopartículas com as 
mesmas características das partículas recém preparadas 
(esféricas, de superfície lisa) principalmente no meio 
gástrico simulado. Em meio entérico, a morfologia das 
NP´s se mostrou alterada, provavelmente devido ao 
início da dissolução do Eudragit neste meio, pois se trata 
de um polímero pH-dependente.  

As formulações solidas de NP´s de ácido oleico 
apresentaram fluxo ruim, porem foram compactadas 
individualmente gerando comprimidos brancos opaco, de 
tamanho uniforme e não friáveis. 

Conclusão ou Conclusões 

 Comprimidos de nanopartículas de Eudragit 

contendo ácido oleico foram preparados e em seguida 

foram ressupendidos nos meios gástrico e entérico 

simulados. Com isso, após a administração dos 

comprimidos as nanopartículas serão liberadas no trato 

gastrintestinal, local onde irão atuar individualmente, com 

as vantagens de um sistema nanométrico. A formulação 

foi compactada, contudo, necessita de ajustes, para se 

obter um melhor fluxo. No entanto, é possível produzir 

comprimidos com as nanopartículas de Eudragit 

contendo ácido oleico. 
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