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RESUMO 

Os peptídeos e proteínas são macromoléculas que apresentam funções de 

extrema importância nos mais variados processos biológicos, podendo possuir 

atividades terapêuticas de grande interesse para o tratamento de diversas doenças, 

graças à sua alta especificidade e atividade em baixas concentrações. No entanto, 

sabe-se que essas moléculas apresentam características intrínsecas que dificultam 

sua viabilidade na clínica. Muitas dessas moléculas já são amplamente utilizadas pela 

via parenteral, ocasionando desconforto e falta de praticidade aos pacientes que 

necessitam desses ativos no tratamento de doenças crônicas. Tendo isso em vista, 

torna-se necessário o desenvolvimento ao redor de formulações que permitam a 

veiculação de peptídeos e proteínas pela via oral, que é mais comumente aceita pelos 

pacientes. Essa revisão bibliográfica, traz um levantamento de diversas estratégias 

utilizadas para a obtenção dessas formulações, como por exemplo, sistemas 

poliméricos e lipídicos, sistemas bioadesivos e revestimentos entéricos, entre outros. 

A revisão também conta com diversos exemplos práticos de aplicações já realizadas 

com esse objetivo extraídos a partir de artigos obtidos em bases de dados. Foi 

possível concluir que, apesar de ser um tema de grande relevância, ainda falta muita 

pesquisa a ser realizada nessa área, além da necessidade de mais ensaios clínicos 

que comprovem não somente à eficácia dessas técnicas, como também, a segurança 

do paciente. Também foi possível observar que a aplicação de combinações dessas 

estratégias, visando uma maior permeação e biodisponibilidade dessas moléculas, 

tem se mostrado uma abordagem muito promissora no desenvolvimento dessas 

formulações. 
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ABSTRACT 

Peptides and proteins are macromolecules that play extremely important roles 

in the most varied biological processes and may have therapeutic activities of great 

interest for the treatment of various diseases, thanks to their high specificity and activity 

at low concentrations. However, it is known that these molecules have intrinsic 

characteristics that hinder their clinical viability. Many of these molecules are already 

widely used by the parenteral route, causing discomfort and lack of practicality for 

patients who need these actives in the treatment of chronic diseases. With this in mind, 

it is necessary to develop formulations that allow the oral delivery of peptides and 

proteins, which is more commonly accepted by patients. This literature review brings 

a survey of several strategies used to obtain these formulations, such as polymeric 

and lipid systems, bioadhesive systems and enteric coatings, among others. The 

review also contains a several practical examples of applications already carried out 

with this objective extracted from articles obtained from databases. It was possible to 

conclude that, despite being a topic of great relevance, there is still a lot of research to 

be carried out in this area, in addition to the need for more clinical trials to prove not 

only the effectiveness of these techniques, but also the safety of the patient. It was 

also possible to observe that the application of combinations of these strategies, 

aiming at greater permeation and bioavailability of these molecules, has been shown 

to be a very promising approach in the development of these formulations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As proteínas são formadas por aminoácidos ligados uns aos outros por ligações 

peptídicas e possuem funções de extrema importância em todos os processos 

biológicos. Aquelas que apresentam atividades terapêuticas são de grande interesse 

para o tratamento de doenças por apresentarem alta especificidade e atividade em 

baixas concentrações (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012). 

Graças ao avanço da biotecnologia têm se tornado possível a produção de uma 

grande variedade desses ativos em larga escala (SILVA et al., 2002). Desde os anos 

80, com o desenvolvimento da tecnologia de DNA recombinante, são estudadas cada 

vez mais novas moléculas de origem biotecnológica, que apresentam alto potencial 

terapêutico. No relatório de 2006 da Pharmaceutical Research and Manufacturing of 

America foram descritas 418 novas substâncias biotecnológicas em estudo clínico ou 

em revisão pelo Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de mais de 

100 doenças (PhRMA, 2006). 

Apesar da biotecnologia e o desenvolvimento da indústria de biofármacos 

serem recentes, é possível observar que a maioria das principais empresas 

farmacêuticas estão desenvolvendo produtos biofarmacêuticos. Este mercado 

representa 20% da indústria e continua crescendo de forma constante (SALERNO, 

MATSUMOTO & FERRAZ, 2018). Em 2016, no mundo, as vendas de biofármacos 

superaram US$250 bilhões, com projeções de ultrapassar US$300 bilhões até o ano 

de 2021, segundo Deloitte (2017). O relatório de Deloitte desse mesmo ano mostrou 

que nos Estados Unidos, por exemplo, aproximadamente um terço dos novos 

fármacos em fase de testes clínicos ou aguardando aprovação final para serem 

comercializados são de origem biológica. 

 Contudo, o uso de peptídeos e proteínas como fármacos ainda apresenta um 

grande desafio devido à dificuldade de transporte e liberação dessas moléculas no 

organismo. Essas macromoléculas muitas vezes não alcançam o local de ação graças 

às suas características intrínsecas, como por exemplo, sua instabilidade, 

hidrofilicidade, alto peso molecular, estrutura complexa, baixa permeabilidade e curta 

meia vida biológica (ALMEIDA & SOUTO, 2007). 

Por causa de sua baixa biodisponibilidade via oral, as proteínas e peptídeos 

são administrados principalmente pela via parenteral, em forma de soluções ou 

suspensões subcutâneas ou intravenosas. No entanto, essa via possui diversas 
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desvantagens que levam à baixa adesão do paciente ao tratamento (MOELLER & 

JORGENSEN, 2008). 

Por isso há um grande interesse no desenvolvimento de formulações que 

possibilitem uma menor frequência de injeções, como sistemas de liberação 

prolongada ou controlada, e vias alternativas de administração como oral, bucal, 

nasal, ocular, retal, vaginal ou transdérmica (JORGENSEN et al., 2006).  

Devido à conveniência, facilidade de administração e aceitação do paciente a 

via de preferência é a via oral. Para possibilitar o uso dessa via como forma de 

administração de proteínas e peptídeos têm-se utilizado inúmeras estratégias a fim de 

aumentar a biodisponibilidade desses fármacos, como por exemplo, a utilização de 

promotores de absorção, modificações químicas na molécula, inibidores de enzimas 

proteolíticas e formulações farmacêuticas específicas (SILVA et al., 2002).  

Nesse último caso podemos citar sistemas multiparticulados (micro e 

nanopartículas poliméricas e hidrogéis poliméricos) que além de proteger essas 

moléculas da degradação, podem promover uma liberação prolongada (ALMEIDA & 

SOUTO, 2007), emulsões, sistemas de liberação sítio específico e sistemas 

bioadeasivos, entre muitos outros. Ao escolher um desses métodos deve-se 

considerar a alta labilidade das proteínas e peptídeos, ou seja, sua predisposição em 

desnaturar em determinadas condições físico-químicas (SILVA et al., 2002). 

O presente trabalho apresenta um levantamento da bibliografia sobre as 

estratégias utilizadas para veiculação de peptídeos e proteínas em formulações 

farmacêuticas de administração pela via oral. 
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2 OBJETIVO 

 O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre as principais estratégias 

utilizadas no desenvolvimento de formulações farmacêuticas contendo peptídeos e 

proteínas como ativos, a fim de contornar os desafios inerentes desse tipo de 

formulação que levam à uma baixa biodisponibilidade destas quando administradas 

pela via oral. 
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3 METODOLOGIA 

 Realizou-se um levantamento bibliográfico em diferentes bases de dados 

(PubMed, Google Acadêmico, Scielo, Science Direct, Research Gate), considerando 

apenas os artigos publicados entre 1999 e 2020, utilizando as seguintes palavras-

chaves: 

PROTEIN 

PEPTIDE 

DELIVERY SYSTEMS 

BIOPHARMACEUTICALS 

MICROPARTICLES 

NANOPARTICLES 

POLYMERIC 

NANOCARRIES 

CONTROLLED RELEASE 

ORAL ADMINISTRATION 

ORAL DELIVERY 

ORAL ROUTE 

ORAL USE 

FORMULATION 

HYDROGELS 

MUCOADHESIVE 

CYTOADHESIVE 

SOLID LIPID NANOPARTICLES 

NANOEMULSION 

MICROEMULSION 

NIOSOMES 

TABLET 

ENTERIC FILM 

PELLETS 
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4 PEPTÍDEOS E PROTEÍNAS NA TERAPÊUTICA 

As proteínas são as macromoléculas mais abundantes nas células vivas. São 

formadas por aminoácidos ligados uns aos outros por ligações peptídicas e possuem 

funções de extrema importância em todos os processos biológicos. Dentre as funções 

das proteínas podemos citar o transporte e armazenamento de outras moléculas, ação 

como catalisadores, proteção imunitária, produzem movimento e apoio mecânico, 

transmitem impulsos nervosos e controlam a diferenciação celular e o crescimento. A 

aplicação de proteínas e peptídeos na terapêutica é de grande importância para várias 

doenças devido à sua alta especificidade e atividade mesmo que em baixas 

concentrações (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012). 

Graças ao avanço da biotecnologia têm se tornado possível a produção de uma 

grande variedade desses ativos em larga escala. Citocinas, hormônios, fatores de 

crescimento, vacinas, inibidores enzimáticos, agentes imunomoduladores e 

antimicrobianos, anticorpos monoclonais e enzimas propriamente ditas são alguns 

dos exemplos de biofármacos que podemos encontrar sendo comercializados ou 

ainda em fase de ensaios clínicos (SILVA et al., 2002). 

No entanto o uso de peptídeos e proteínas como fármacos ainda apresenta um 

desafio devido à dificuldade de transporte e liberação dessas moléculas no organismo, 

que muitas vezes não alcançam o local de ação graças às suas características 

intrínsecas, como por exemplo, a alta complexidade estrutural dessas moléculas e 

pela rápida degradação pré-sistêmica causada por enzimas proteolíticas (ALMEIDA & 

SOUTO, 2007). 

Fármacos convencionais são relativamente estáveis, possuem baixo peso 

molecular e boa lipofilicidade, podendo atravessar barreiras alcançando o sangue e 

seus locais de ação. Por outro lado, as proteínas são instáveis, hidrofílicas, possuem 

alto peso molecular, estrutura complexa, baixa permeabilidade e curta meia vida 

devido à degradação enzimática que sofre no local de administração ou no caminho 

que percorre até seu local de ação (ALMEIDA & SOUTO, 2007). Esses fatores causam 

alta variabilidade na administração desses fármacos, levando ao desperdício desses 

ativos (SILVA et al., 2002). 

As proteínas possuem conformação tridimensional (estrutura secundária, 

terciária e as vezes, quaternária). A presença de grupos químicos altamente reativos 

e ligações fáceis de serem quebradas também se tornam uma barreira a ser superada 
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quando se trata da manutenção da atividade dessas moléculas. Uma vez que ocorre 

a destruição da estrutura tridimensional pode ocorrer a perda da atividade ou, até 

mesmo, causar imunogenicidade (SINHA & TREHAN, 2003). Na Tabela 1 estão 

descritas as principais vantagens e desvantagens no uso de peptídeos e proteínas na 

terapêutica. 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens do uso de peptídeos e proteínas como 

ativos farmacêuticos. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Alta potência Baixa estabilidade metabólica 

Alta seletividade Baixa permeabilidade pela 

membrana 

Ampla gama de alvos Baixa biodisponibilidade pela via oral 

Baixa acumulação em tecidos Alto custo produtivo 

Alta diversidade química e biológica Rápida excreção 

Toxicidade potencialmente menor 

que pequenas moléculas 

Podem apresentar baixa solubilidade 

Fonte: Adaptado de CRAIK et al., 2013. 

Por causa de sua baixa biodisponibilidade via oral, as proteínas e peptídeos 

são administrados principalmente pela via parenteral, em forma de soluções ou 

suspensões subcutâneas ou intravenosas (MOELLER & JORGENSEN, 2008). No 

entanto, essa via possui suas desvantagens, como por exemplo, risco de 

contaminação, desconforto ao paciente, dificuldade de autoadministração, 

necessidade de preparação em ambiente estéril, necessidade de aplicações repetidas 

(JORGENSEN et al., 2006) que podem levar à efeitos indesejados, como 

tromboflebite e necrose tecidual (SILVA et al., 2002). Todos esses fatores levam à 

baixa adesão do paciente ao tratamento (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012). 

Tendo isso em vista, há um grande interesse no desenvolvimento de 

formulações que possibilitem uma menor frequência de injeções, como sistemas de 

liberação prolongada ou controlada, e vias alternativas de administração como oral, 

bucal, nasal, ocular, retal, vaginal ou transdérmica. Na Figura 1 são mostradas as 

principais vias de administração de peptídeos e proteínas. Devido à conveniência, 

facilidade de administração e aceitação do paciente a via de preferência é a via oral 

(SILVA et al., 2002; JORGENSEN et al., 2006). 
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Figura 1 - Rotas comuns para admnistração de peptídeos e proteínas. 

 

Fonte: Adaptado de BRUNO, MILLER & LIM, 2013. 

 

4.1 PROTEÓLISE 

A degradação enzimática representa um dos maiores desafios a serem 

superados quando se trata da administração de fármacos peptídicos pela via oral. 

Cerca de 94% a 98% do total de proteínas são totalmente digeridas e absorvidas em 

indivíduos normais. A proteólise se inicia no estômago, devido a presença de pepsina, 

e se estende até o intestino delgado, onde sofre ação das enzimas proteolíticas 

pancreáticas e das peptidases da mucosa intestinal (SILVA et al., 2002). 

 

4.2 BAIXA PERMEABILIDADE 

 Para se obter uma correta biodisponibilidade sistêmica de ativos que são 

administrados por via oral, é essencial que ocorra a passagem dessas moléculas 

através do epitélio intestinal. Este é formado por uma monocamada de células 

epiteliais que se ligam por junções celulares e são cobertas por uma camada de muco 

(SILVA et al., 2002). 
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Algumas moléculas podem ultrapassar essa barreira através de transporte 

transcelular, que depende de difusão passiva, transporte ativo ou facilitado, 

endocitose e transcitose, ou por transporte paracelular pelas junções paracelulares. 

Para a primeira opção existem duas barreiras a serem transpassadas a membrana 

celular apical e a membrana celular basolateral. Já para o segundo caso só há uma: 

as junções paracelulares. Para peptídeos e proteínas, que possuem alto peso 

molecular, existe uma dificuldade de ocorrer esse transporte (SILVA et al., 2002). 

 

4.3 INSTABILIDADE DE PEPTÍDEOS E PROTEÍNAS 

A instabilidade química das proteínas pode ser definida como processos que 

modificam a molécula, como clivagem ou formação de ligações covalentes que podem 

ocasionar o surgimento de novas moléculas. Dentre as alterações químicas podemos 

citar a desaminação, hidrólise, oxidação, racemização, trocas de dissulfeto e beta-

eliminação (SILVA et al., 2002). 

A instabilidade físico-química pode levar à desnaturação, adsorção à superfície, 

agregação e precipitação. No caso da desnaturação temos a perda da estrutura 

terciária, e geralmente, também da estrutura secundária da molécula. Esta pode ser 

causada por quedas ou aumento de temperatura, mudanças no pH do meio, presença 

de sais, altas pressões, adsorção a superfícies e liofilização. Algumas dessas 

condições podem ser observadas ao longo do trato gastrointestinal (TGI) e ocasionar 

o desdobramento da estrutura molecular de peptídeos e proteínas administrados pela 

via oral. Esse desdobramento pode ser reversível ou irreversível, o problema é que 

ele favorece outras reações de inativação, como a agregação e/ou alterações 

químicas, que levam a perda da atividade biológica. Na via oral a ocorrência da auto-

agregação leva ao aumento das dimensões dessas moléculas, diminuindo ainda mais 

sua permeabilidade (SILVA et al., 2002). 

Para possibilitar o uso da via oral como forma de administração de proteínas e 

peptídeos têm-se utilizado de inúmeras estratégias a fim de aumentar a 

biodisponibilidade desses fármacos que serão discutidas a seguir. 
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5 INIBIDORES DAS ENZIMAS PROTEOLÍTICAS 

 Uma das estratégias utilizadas visando aumentar a biodisponibilidade oral de 

peptídeos e proteínas é a co-administração de inibidores das enzimas proteolíticas. 

No entanto, em terapias de longa duração, essa técnica gera efeitos adversos 

importantes, acarretando efeitos tóxicos a nível sistêmico e danos diretos nas 

mucosas. Essa abordagem leva à distúrbios na digestão de proteínas e, o feedback 

negativo gerado, causa um estímulo na secreção de proteases, podendo levar à 

hipertrofia e hiperplasia pancreática, e nos piores casos, ao desenvolvimento de focos 

neoplásicos (SILVA et al., 2002). Alguns exemplos de inibidores enzimáticos estão 

descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Inibidores de enzimas proteolíticas, seus alvos e efeitos no carreamento 

de peptídeos e proteínas. 

INIBIDOR 

ENZIMÁTICO 

MOLÉCULA 

INIBIDA 

EFEITO NO PEPTÍDEO VEICULADO 

Inibidor da 

tripsina 

obtida da 

soja (FK-

448) 

Quimotripsina Melhora a absorção intestinal de insulina em 

ratos e cães ao suprimir a clivagem da insulina 

por enzimas pancreáticas. 

Aprotinina Serina proteases 

especificamente 

tripsina, 

quimotripsina e 

plasmina 

Administração de insulina com aprotinina leva 

à queda da glicose plasmática em 30% quando 

comparada com o controle. 

Puromicina Serina e 

metalopeptidases 

Aumenta a estabilidade de leucina encefalina. 

Aumenta a estabilidade e permeabilidade de 

D-Ala2, D-Leu5 encefalina (DADLE). 

Bacitracina Tripsina e 

pepsina, 

aminopeptidase 

N 

Melhora a entrega de insulina, met-cefamida e 

buserelina. 

Fonte: Adaptado de BRUNO, MILLER & LIM, 2013. 
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6 MODIFICAÇÕES QUÍMICAS 

 Inicialmente, as proteínas utilizadas na terapêutica eram simples proteínas de 

reposição, como por exemplo, a insulina e fatores sanguíneos. Atualmente pode-se 

observar um aumento significativo de biofármacos desenvolvidos a base de proteínas 

modificadas quimicamente e análogos. Essas modificações nada mais são que 

estratégias para alterar a eficácia, estabilidade, especificidade e farmacocinética, 

visando uma melhor ação terapêutica (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012). 

Esse tipo de técnica converte as proteínas e peptídeos num tipo de pró-

fármaco, com condições que permitem obter compostos mais lipofílicos que a 

molécula original. Esses pró-fármacos apresentam maior resistência à proteólise, 

permitindo que haja reconversão à molécula original após absorção sistêmica (SILVA 

et al., 2002). A seguir são citados alguns tipos de modificações químicas que vem 

sendo estudadas e alguns exemplos práticos dessas estratégias. 

 

6.1 CICLIZAÇÃO 

 Um tipo de modificação química que vem sendo explorada é a ciclização e um 

dos exemplos que podem ser citados dessa abordagem sendo aplicada na 

administração pela via oral é na veiculação de ciclosporina. A ciclosporina é um 

antibiótico peptídico não ribossomal usado principalmente como um modulador do 

sistema imune para a prevenção de rejeição após transplantes de órgãos (CRAIK et 

al., 2013). Num estudo realizado em 2013, Craik et al. observaram que ao ciclizar esse 

peptídeo obtém-se resistência à degradação proteolítica e uma maior absorção após 

a administração oral, devido à queda na flexibilidade da molécula e às características 

das ligações de hidrogênio.  

 Outros peptídeos que também demostraram bons resultados após o processo 

de ciclização foram a somatostatina e a encefalina num estudo realizado por Vlieghe 

et al., em 2010. Apesar da ciclização ser uma opção quando se tratando de alguns 

peptídeos seu uso passa a ser limitado quando a estratégia tenta ser aplicada às 

proteínas e peptídeos maiores. Para essas moléculas maiores a PEGuilação se torna 

uma alternativa (CRAIK et al., 2013). 

 



23 
 

6.2 PEGUILAÇÃO 

 Uma das estratégias utilizadas para prolongar o tempo de permanência das 

proteínas no sangue e, em algumas situações, promover liberação local do fármaco, 

é a PEGuilação, técnica de conjugação da proteína com o polietilenoglicol (PEG). 

Essa técnica também reduz a imunogenicidade, melhorando o perfil de segurança 

dessas proteínas. Além disso ela reduz a taxa de eliminação plasmática uma vez que 

diminui a degradação metabólica e endocitose que esse tipo de ativo sofre por 

mediação de receptores da corrente sanguínea (ALMEIDA & SOUTO, 2007). 

A desvantagem dessa estratégia é que, uma vez que o PEG não é 

biodegradável, ao ser conjugado com proteínas, ele não será eliminado pelo rim, 

podendo acumular nos tecidos do paciente (GREGORIADIS et al., 2005). Alguns 

estudos relacionam altas doses de PEG com necrose tubular e evidências apontam 

que administrações repetidas podem levar ao aumento do clearance renal (ISHIDA et 

al., 2006; BRUNO, MILLER & LIM, 2013). 

Ainda assim estudos demonstram que a PEGuilação direta garante maior 

absorção de proteínas de aplicação terapêutica graças à maior estabilidade sistêmica 

que lhes é gerada (CALCETI et al., 2004). Como exemplo, pode-se citar a Insulina 

PEGuilada com PEG 750 Da em formulações de comprimidos mucoadesivos obtidos 

por Calceti et al., em 2004. Após realizada a administração pela via oral observou-se 

a atividade da insulina devido à queda da glicose sanguínea em 50% após 3 horas da 

administração. A PEGuilação do peptídeo calcitonina de salmão realizada por Youn 

et al., 2006, também se mostrou eficaz ao garantir resistência às enzimas intestinais 

sem diminuir sua atividade e permeabilidade pelas membranas. 

Já existem diversas proteínas PEGuiladas sendo comercializadas no mercado, 

como por exemplo: PEG-ademiose-adenosina, PEG-filgrastima, PEG-L-

asparaginase, PEG-visomanto, PEG-alfa-interferon-2b e PEG-alfa-interferon-2a 

(ALMEIDA & SOUTO, 2007). 

 

6.3 POLISIALIZAÇÃO 

Ao conjugar peptídeos e proteínas com o ácido polisiálico obtém-se uma 

polisialização. Essa técnica, tão efetiva quando à PEGuilação, tem como vantagem 
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não ser tóxica. O ácido polisiálico (PSA) é um polímero linear do ácido N-

acetilneuramínico, altamente presente na superfície das células e presente em 

diversas proteínas. Devido à sua alta hidrofilicidade, o PSA forma uma nuvem aquosa 

ao redor do peptídeo ou proteína de interesse interferindo na interação com outras 

moléculas (como anticorpos, opsoninas, enzimas proteolíticas e receptores de células 

fagocíticas). Essa estratégia garante uma diminuição da proteólise, aumenta o tempo 

de meia vida de proteínas e peptídeos na circulação, além de diminuir a 

imunogenicidade (GREGORIADIS et al., 2005). 

Alguns estudos foram realizados para melhor compreensão do uso desse tipo 

de estratégia para administração de peptídeos e proteínas. No caso da administração 

de aspariginase polisiliada realizada por Gregoriadis et al., em 2005, a atividade da 

enzima foi totalmente mantida além da preservação quantitativa de sua função. Outra 

molécula na qual esse tipo de estratégia foi testada in vivo foi a insulina, dessa vez 

por Jain et al., em 2003. No entanto, essa estratégia tem se restringido apenas a 

administração de peptídeos e proteínas pela via parenteral. 

Apesar das modificações químicas citadas poderem trazer inúmeras 

vantagens, essas não são suficientes. Nesse sentido têm-se explorado os sistemas 

de liberação prolongada, que podem ser ou não associados às modificações químicas 

(FROKJAER & OTZEN, 2005). 

 

7 SISTEMAS PARTICULADOS 

7.1 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO POLIMÉRICOS 

 Os sistemas de liberação poliméricos são uma estratégia para driblar as 

dificuldades encontradas no preparo de formulações veiculando peptídeos e 

proteínas. Para aplicá-la deve-se considerar as características fisiológicas, 

bioquímicas e biofísicas dessas macromoléculas, como por exemplo, seu peso 

molecular, tempo de meia vida, imunogenicidade, estabilidade de sua estrutura 

tridimensional, dose terapêutica, local de administração, taxa de administração, 

farmacodinâmica e farmacocinética (ALMEIDA & SOUTO, 2007). 

Para uma correta escolha do método de preparo desse tipo de formulação 

deve-se avaliar a estabilidade físico-química da proteína ou peptídeo de interesse. 
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Isso se deve ao fato de os processos de produção, como temperatura, pressão, pH, 

presença de solventes, íons metálicos e agitação poderem causar a perda de 

atividade das proteínas (SINHA & TREHAN, 2003). 

Atualmente, têm-se utilizados como sistemas de liberação poliméricos as micro 

e nanopartículas, representadas na Figura 2, os hidrogéis poliméricos e os 

dendrímeros. Esses sistemas levam à uma maior absorção desses biofármacos, uma 

vez que garantem uma liberação prolongada e, muitas vezes, local específica. Essas 

características também auxiliam numa redução dos efeitos adversos (MELO, JUNIOR 

& FIALHO, 2012). 

A estratégia de incorporar ou encapsular macromoléculas em partículas 

poliméricas de tamanho inferior à 1 mícron (nanopartículas) até centenas de mícron 

(micropartículas) garante pelo menos uma vantagem: Proteger o ativo contra a 

degradação pelas substâncias presentes no TGI. Geralmente esses polímeros são 

biodegradáveis e sofrem degradação num certo ponto do TGI, onde liberam o 

biofármaco (SILVA et al., 2002). 

 

Figura 2 - Representação de micropartícula e nanopartícula poliméricas (micro ou 

nanoesferas e micro ou nanocápsulas). 

 

Para as nanocápsulas e nanoesferas considera-se as dimensões na ordem dos nanômetros, 

enquanto para microcápsulas e microesferas considera-se as dimensões na ordem dos micrômetros. 

Fonte: Próprio autor. 
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7.1.1 MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

As micropartículas poliméricas são sistemas de tamanho entre 1 e 1.000 µm. 

Podem ser divididas em dois grupos: as microcápsulas e as microesferas. As 

microcápsulas podem ser descritas como sistemas poliméricos do tipo reservatório, 

enquanto as microesferas são definidas como sistemas matriciais (MELO, JUNIOR & 

FIALHO, 2012). 

As micropartículas são comumente usadas para sistemas de liberação 

prolongada, de 1 semana ou mais, podendo ser administradas pela via intramuscular 

ou subcutânea. Elas podem controlar a concentração da molécula de interesse no 

organismo e sua meia-vida, afetando a farmacocinética do ativo uma vez que permite 

sua liberação sustentada e resulta numa maior eficácia terapêutica (MITRAGOTRI, 

BURKE & LANGER, 2014). É importante destacar que esse sistema de liberação não 

é indicado para administração intravenosa (IV) devido ao diâmetro das partículas. 

(MEHNERT & MADER, 2001). 

 No entanto, alguns problemas podem ser encontrados em formulações que 

utilizam esse sistema, como por exemplo, perda de atividade da proteína durante o 

processo de produção ou um perfil inadequado de liberação do ativo, condições essas 

que acabam limitando a quantidade de produtos encontrados no mercado que 

veiculam esses sistemas. Contudo, pode-se contornar esses obstáculos a partir de 

uma otimização do tamanho de partícula, de uma escolha adequada para o método 

de preparo, do polímero a ser utilizado e com o uso de estabilizantes para os 

peptídeos e proteínas (SINHA & TREHAN, 2003; MUNDARGI et al., 2008). 

 Geralmente, as micropartículas são constituídas por polímeros biodegradáveis 

a fim de se evitar toxicidade e possíveis dificuldades de eliminação pelo organismo. 

Para isso tem se estudado uma ampla variedade de polímeros de origem natural e 

sintética, como por exemplo, os poliésteres, polianidridos, poliortoésteres e 

polissacarídeos (SINHA & TREHAN, 2003).  

O copolímero biodegradável dos ácidos lático e glicólico (o poli(L-ácido láctico-

co-ácido glicólico) ou PLGA) é um dos polímeros mais utilizados para encapsulamento 

de peptídeos e proteínas (MUNDARGI et al., 2008). Dentre as principais 

características desse material podemos citar sua força mecânica, hidrofobicidade 

(MITRAGOTRI, BURKE & LANGER, 2014) e seu curto tempo de degradação. Ao ser 
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degradado por hidrólise gera produtos que podem ser absorvidos pelo organismo, 

como por exemplo, o ácido glicólico e o ácido láctico, por isso esse material se mostra 

extremamente biocompatível e atóxico. Esse polímero mostra-se melhor que o ácido 

poli-láctico (o poli(L-ácido láctico) ou PLLA) por requerer um tempo menor para sua 

degradação (MOTTA & DUEK, 2006).  

Para incorporação de peptídeos e proteínas em micropartículas os métodos 

mais utilizados são emulsão múltipla, separação de fase e secagem por aspersão 

(Spray Drying). Para todos esses métodos, primeiramente obtêm-se uma emulsão 

A/O através da dispersão de uma solução aquosa que contenha a proteína que será 

encapsulada em um solvente orgânico com o polímero escolhido previamente 

dissolvido nele. Para a obtenção da emulsão múltipla, ocorre a emulsificação desse 

sistema inicial com uma grande quantidade de meio aquoso, a fim de ser obter uma 

emulsão múltipla A/O/A. Nesse caso o ativo se encontra na fase aquosa e o polímero 

da fase oleosa e as micropartículas serão formadas ao remover-se o solvente 

(MUNDARGI et al., 2008). As emulsões serão mais amplamente abordadas à frente 

dessa revisão. 

Na separação de fases, a emulsão A/O onde a proteína se encontra (na fase 

aquosa) sofre a adição de um não solvente que força a coacervação e formação de 

micropartículas. E, por fim, no método de secagem por aspersão (Spray Drying) a 

atomização da emulsão A/O gera as micropartículas ao evaporar o solvente 

(MUNDARGI et al., 2008). 

Num experimento realizado em 2016, por Onishi e Tokuyasu, foram avaliadas 

diversas micropartículas de derivados de quitosana com revestimento entérico de 

Eudragit® L100 como transportadores para administração oral de peptídeos. Nesse 

estudo, o peptídeo utilizado como exemplo foi a calcitonina e as micropartículas 

continham concentrações de 5,4; 4,1 e 2,7 µg/mg com características muito 

semelhantes, tendo todas formato esférico e tamanho médio entre 1,3 e 1,6 µm. Todas 

as micropartículas testadas obtiveram perfis de liberação de calcitonina semelhantes, 

nos quais o ativo foi liberado gradualmente, com taxas de liberação mais lentas em 

pH gástrico e mais rápidas no pH intestinal. 

Conforme demonstrado por Morishita et al., em 2004, micropartículas feitas a 

partir de poli(ácido metracrílico) e PEG apresentam entrega pH-sensível de insulina e 
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excelente mucoadesividade à altura do íleo graças ao PEG. De modo geral, 

micropartículas de menores dimensões geraram níveis maiores de absorção de 

insulina no íleo graças a disponibilidade de uma maior área superficial disponível para 

mucoadesão. Aquelas com dimensões menores que 53 µm com uma razão de ácido 

metacrílico:PEG de 1:1 foram capazes de fornecer atividade hipoglicêmica mais 

pronunciada em ratos saudáveis. A maior atividade hipoglicêmica observada também 

se relaciona com o fato de a matriz polimérica inibir a ação proteolítica da tripsina por 

meio de ligação aos íons de cálcio, que são necessários na tradução da atividade 

enzimática (YAMAGATA et al., 2006). 

 

7.1.2 NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

 As nanopartículas poliméricas possuem tamanhos que variam de 10 a 1.000 

nm e permitem que peptídeos e proteínas sejam encapsulados no interior de uma 

matriz polimérica protegendo o ativo contra hidrólise e degradação enzimática, mas 

que podem apresentar alguma dificuldade em serem absorvidas no TGI (JUNG et al., 

2000). Partículas entre 50 e 100 nm apresentam melhores taxas de absorção e 

detecção na mucosa intestinal (BRUNO, MILLER & LIM, 2013).  

As nanopartículas são divididas em duas classes: nanoesferas e nanocápsulas. 

As nanoesferas são sistemas matricias onde o ativo se encontra disperso na matriz. 

Já as nanocápsulas são classificadas como sistemas vesiculares nas quais o ativo se 

encontra dentro de uma cavidade aquosa ou oleosa protegida por uma membrana 

polimérica (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012). 

A crescente busca por conhecimento acerca das nanopartículas vem 

possibilitando o desenvolvimento de medicamentos alvo-específicos cada vez mais 

seguros e eficazes. Pode-se utilizar de diversos materiais para a obtenção de 

nanopartículas, como por exemplo polímeros, cerâmicas, metais semicondutores, 

biomateriais, lipídeos e dendrímeros (MITRAGOTRI, BURKE & LANGER, 2014).  

 Os nanocarreadores são eficazes ao solucionar problemas encontrados no uso 

de peptídeos e proteínas na terapêutica, como por exemplo, baixa biodisponibilidade 

e instabilidade físico-química, podendo melhorar a absorção desses fármacos e 

direcionar e/ou sustentar sua liberação. De forma geral as nanopartículas são 
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partículas sólidas e esféricas com diâmetros inferiores a algumas centenas de 

nanômetros. Essas estruturas apresentam características diferentes de partículas 

com dimensões maiores (MATOS ET. AL, 2015).  

 Dentre as vantagens observadas nesse tipo de sistema podemos citar a 

liberação controlada e/ou sustentada, redução significativa de efeitos adversos e uma 

maior penetração intracelular (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012). Em comparação às 

micropartículas pode-se citar uma vantagem especialmente quando se fala da via oral 

de administração, uma vez que as nanopartículas apresentam maior facilidade ao 

atravessar o epitélio intestinal (REIS et al., 2006). 

Também é possível realizar modificações na sua superfície por adsorção ou 

ligação química que podem promover liberação local específica (MAHAPATRO & 

SINGH, 2011). A liberação sítio específica também pode ser alcançada com diferentes 

tamanhos dessas partículas, diferentes graus de hidrofobicidade e adição de cargas 

à superfície destas. No caso da adição de cargas positivas à superfície, observou-se 

uma maior taxa de internalização celular dessas partículas carregadas (KUMARI, 

YADAV & YADAV, 2010).  

Quanto às nanopartículas obtidas a partir de polímeros hidrofóbicos, foi 

observado uma maior taxa de absorção quando comparadas aos polímeros mais 

hidrofílicos. Além disso, as modificações como adição de cargas negativas e maiores 

graus de hidrofilicidade demonstraram uma queda nas propriedades bioadesivas das 

nanopartículas (JUNG et al., 2000). Modificações químicas na superfície das 

nanopartículas, como por exemplo adição de PEG, criam uma barreira estérica que 

leva à uma menor eliminação por macrófagos circulantes do fígado e fagócitos 

sistêmicos (KUMARI, YADAV & YADAV, 2010). Além disso, revestimentos à base de 

PEG também se mostraram eficazes ao aumentar a meia-vida das nanopartículas 

circulantes na corrente sanguínea além de diminuir a interação das nanopartículas 

com enzimas digestivas (TOBÍO et al., 2000). 

Como desvantagem há alguns problemas associados à resíduos de solventes 

orgânicos usados no processo de produção e citotoxicidade do polímero, fatos que 

também podem ser observados para as micropartículas (MEHNERT & MADER, 

2001). Os polímeros empregados para esses sistemas são aqueles mesmos utilizados 

no processo de produção de micropartículas. Como polímeros sintéticos pode-se citar 
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o ácido poli-láctico (PLLA), copolímeros dos ácidos láctico e glicólico (PLGA), poli-ε-

caprolactona (PCL), polimetilmetacrilatos e polialquilcianoacrilatos. Dentre os 

polímeros naturais pode-se destacar a albumina, gelatina, alginato, colágeno e 

quitosana. Os polímeros sintéticos acabam sendo os mais utilizados em produções 

de larga escala (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012). 

Nanopartículas que são absorvidas ao longo do epitélio intestinal têm sido 

estudadas para administração via oral de peptídeos e proteínas. Como exemplo de 

aplicações desse tipo de estratégia, pode-se citar os testes feitos por Kumar et al., em 

2006, no qual realizou-se a encapsulação de insulina em nanopartículas de PLGA 

com oligômero anidrido fumárico que se provou eficiente para administração pela via 

oral e foi capaz de controlar os níveis de glicose plasmática. A insulina para 

administração pela via oral também pode ser encapsulada em nanopartículas de 

quitosona como demonstrado por Sarmento et al., em 2007. 

Da mesma forma, estudos realizados por Damgé, Maincent & Ubrich, 2007, 

também demonstraram que a preparação de nanopartículas com uma blenda de 

poliéster biodegradável poli-ε-caprolactona (PCL) e polímero acrílico policatiônico não 

biodegradável se mostrou eficaz diminuindo a glicemia em jejum após administração 

oral.  

 

7.1.3 HIDROGEIS 

 Os hidrogéis, representados na Figura 3, são definidos como sistemas com 

estrutura tridimensional de cadeias de polímeros hidrossolúveis com ligações 

cruzadas e alta quantidade de água (mais que 50% do peso total) (MELO, JUNIOR & 

FIALHO, 2012). Possuem alta biocompatibilidade graças a capacidade desses 

sistemas de reter grandes quantidades de água, em proporções muito similares aos 

tecidos fisiológicos (PEPPAS, WOOD & BLANCHETTE, 2004). 

 Uma das limitações desse sistema é sua dissolução prematura. A alta 

quantidade de água e a presença de poros geralmente levam a uma liberação rápida 

do ativo. Além disso alguns hidrogéis podem ser injetados devido à suas 

características deformáveis, enquanto outros podem chegar a necessitar de 

implantação cirúrgica (HOARE & KOHANE, 2008). 
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Figura 3 - Representação da estrutura do hidrogel. 

 

Fonte: MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012. 

Esses sistemas apresentam estrutura porosa que pode ser modelada de 

acordo com o número de ligações cruzadas e pelo grau de afinidade pela água do 

polímero de escolha. A biodegradação e dissolução desse tipo de sistema pode se 

dar por via hidrolítica, enzimática ou através de modificações do meio, como 

temperatura, condutividade e pH (MELO, JUNIOR & FIALHO, 2012; LEE & YUK, 

2007). 

Nesse sentido, têm sido desenvolvidos géis sensíveis a estímulos como pH, 

resíduos químicos, biomoléculas, campo elétrico e sinais mecânicos a fim de se obter 

uma liberação modificado do ativo (LIU et al., 2007; SOKKER et al., 2009). Quando 

administrados pela via oral, os hidrogéis podem ser produzidos a partir de materiais 

pH sensíveis. Nesse caso, o hidrogel deve suportar a passagem pelo ambiente 

gástrico protegendo o ativo do baixo pH presente nesse meio e expor o IFA apenas 

quando em contato com o pH entérico, por exemplo (WOOD, STONE & PEPPAS, 

2008). 

 Os hidrogéis podem ser feitos à base de polímeros naturais, como por exemplo, 

fibrina, alginato e quitosana. Também pode-se utilizar polímeros sintéticos, como é o 

caso do óxido do polietileno e o álcool polivinílico. Dentre as técnicas utilizadas para 

obtenção dos hidrogéis pode-se citar a fotopolimerização por luz UV e métodos 

químicos (HOARE & KOHANE, 2008). 
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 Além de suas características adesivas e de complexação os hidrogéis são 

muito promissores para administração oral de peptídeos e proteínas. Estudos 

mostram sua capacidade no transporte e entrega de insulina, além de promover o 

transporte do ativo através da mucosa intestinal. Num estudo pioneiro realizado em 

1999, por Lowman et al., foi possível observar que a insulina incorporada em sistemas 

de hidrogél pH sensível (hidrogél polimetacrilico-g-etilenoglicol) teve mais de 90% de 

eficiência. Nesse caso a insulina se mantinha protegida em solução simulando o pH 

gástrico (pH 1,2) e era liberada do sistema ao simular o pH dos fluídos intestinais (pH 

7,4). Nesse experimento a insulina foi capaz de promover redução nas taxas de 

glicose em ratos diabéticos e saudáveis. 

 Num estudo realizado por Koetting et al., em 2016, testou-se o transporte de 

calcitonina do salmão, uroquinase e anticorpo monoclonal rituximabe in vitro utilizando 

hidrogél pH-sensível composto por poli(ácido itaconico-co-N-vinil-2-pirrolidona) (P-AI-

co-NVP) para determinar os efeitos causados por diferentes tamanhos de partícula e 

diferentes tamanhos das proteínas veiculadas. Diferentes tamanhos de partícula não 

demonstraram efeitos significativos no potencial de entrega desses ativos, porém 

observou-se uma melhora no percentual de proteína devidamente encapsulada em 

algumas dimensões ao longo da faixa utilizada em microescala. Além disso, o 

tamanho das proteínas veiculadas mostrou ter um impacto significativo na capacidade 

do hidrogél P-AI-co-NVP em exercer o correto transporte através do TGI. 

 Observou-se nesse mesmo ensaio que a ligação de tetraetilglicol dimetacrilato 

ao hidrógel P-AI-co-NVP carreando peptídeos de menores dimensões (como por 

exemplo, a calcitonina do salmão) foi capaz de liberar aproximadamente 45 µg/mg, 

enquanto peptídeos de tamanho médio, como a uroquinase e de tamanhos maiores 

como rituximabe tiveram liberação em torno de 19 e 24 µg/mg respectivamente. Além 

disso o estudo também demonstra que hidrogéis biodegradáveis compostos por 

poli(ácido metacrilato-co-N-vinil-2-pirrolidona) (P-AMA-co-NVP) quando utilizados 

para veiculação de calcitonina de salmão em condições simulando o TGI apresentam 

um carreamento ideal desse ativo, levando à liberação da proteína encapsulada 

somente após 1h em condições similares às do intestino. 
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7.1.4 DENDRÍMEROS  

Os dendrímeros nada mais são que nanoestruturas poliméricas, das quais 

partem múltiplas ramificações de uma única molécula, que forma um núcleo. A 

estrutura dos dendrímeros apresenta uma forma globular muito similar às proteínas 

fisiológica além de possuírem alto grau de funcionalização na superfície e baixa 

polidispersão (JEDRYCH et al., 2014; YAVUZ, PEHLIVAN & ÜNLÜ, 2013). 

Os dendrímeros podem ser utilizados para encapsular ativos hidrofóbicos em 

seu interior, podendo aumentar a sua solubilidade em meio aquoso e permitindo a 

associação de fármacos em sua superfície (YAVUZ, PEHLIVAN & ÜNLÜ, 2013). Isso 

se deve à presença de diversos grupos funcionais reativos em sua superfície, 

permitindo o acoplamento de moléculas sinalizadoras (antígenos e anticorpos, por 

exemplo), possibilitando uma liberação sítio-específica. A adição de PEG à essas 

estruturas permite diminuir sua toxicidade, além de promover uma maior 

biodisponibilidade do sistema e controlar a liberação do ativo (BHADRA et al., 2003). 

Como exemplo de dendrímero, pode-se citar os primeiros a serem sintetizados 

e comercializados, chamados de poliaminoamida (PAMAM). Estes apresentam 

diâmetro de 10 a 12 nm e possui um grupo central de etildilenodiamina. Os 

dendrímeros PAMAM são excelentes carreadores por sua alta hidrossolubilidade e 

pela presença de diversos grupos reativos em sua superfície (YAVUZ, PEHLIVAN & 

ÜNLÜ, 2013). 

No entanto, essas múltiplas ramificações que partem da molécula central, 

levam a um alto peso molecular dos dendrímeros. Esse fator gera algumas limitações 

dos dendrímeros quanto a sua biodisponibilidade oral como transportador de 

moléculas também de alto peso molecular, como por exemplo, anticorpos. Porém, 

alguns resultados preliminares obtidos através do preparo de dendrímeros PAMAM 

demonstraram sucesso na entrega de ativos proteicos. Uma das hipóteses para essa 

ocorrência é devido aos chamados PAMAM causarem aberturas estreitas transitórias 

na membrana epitelial do intestino, promovendo transporte paracelular do ativo 

(VISWANATHAN, MURALIDARAN & RAGAVAN, 2017). 

Um estudo realizado por Juère et al., em 2020, contou com o desenvolvimento 

de nanopartículas de sílica mesoporosa dendrítica contendo um excipiente à base de 

proteína, β-lactoglobulina succinilada, para veiculação de insulina pela via oral em 
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forma de comprimidos sensíveis ao pH. Os resultados dos testes in vitro 

demonstraram que essa forma farmacêutica (FF) foi capaz de proteger a insulina de 

ser liberada em ambiente gástrico no qual poderia sofrer degradação enzimática 

precoce. Além disso, ela também permitiu uma correta permeação da insulina através 

do epitélio intestinal. 

 

7.2 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO LIPÍDICOS 

7.2.1 LIPOSSOMAS 

 Os lipossomas são as partículas lipídicas mais utilizadas nas formulações 

veiculando peptídeos e proteínas. São vesículas formadas por fosfolipídios, que 

apresentam formato esférico e que são compostas por uma ou mais bicamadas 

concêntricas que circundam um núcleo aquoso. Devido à sua característica anfifílica, 

estas nanopartículas são capazes de transportar ativos lipossolúveis nas suas 

bicamadas e ativos hidrossolúveis no seu interior aquoso (MATOS ET. AL, 2015). 

Para o preparo desse tipo de sistema de liberação não são necessárias 

condições extremas. Essa característica se torna uma vantagem uma vez que 

minimiza a ocorrência de desnaturação de peptídeos e proteínas no processo de 

encapsulação (SILVA et al., 2002). 

 No entanto, a maioria dessas formulações não pode ser administrada pela via 

oral, devido a sua vulnerabilidade frente à ação dos sais biliares e das fosfolipases 

intestinais. Uma das formas de aumentar a estabilidade dessas partículas é por meio 

da aplicação de um revestimento polimérico, por exemplo, derivados do PEG, cadeias 

sacarínicas de mucina, quitosana, polivinilálcool e ácido poliacrílico (SILVA et al., 

2002). 

Além disso esses sistemas podem sofrer modificações em sua superfície, 

podendo ser revestidos por antígenos e anticorpos, levando a possibilidade de 

ligações altamente seletivas às células do tecido alvo, gerando uma liberação do ativo 

diretamente no local de interesse. Outra característica desses sistemas é sua alta 

biocompatibilidade, característica que tornou essas estruturas promissoras em 

formulações que objetivam aumentar o tempo de meia vida de peptídeos e proteínas. 



35 
 

Os lipossomas também têm sido muito utilizados nas áreas de indústria 

dermocosmética (MATOS ET. AL, 2015). 

Um exemplo de sucesso no uso desses sistemas para administração oral de 

peptídeos é a administração de calcitonina em lipossomas revestidas com quitosana-

aprotinina, na qual observou-se um aumento do efeito farmacológico ao comparar com 

a calcitonina livre, realizado por Werle & Takeuchi, em 2009. Outro exemplo é a 

ciclosporina que pode ser veiculada em um sistema lipossomal lecitina-cremófor-

lactose que se apresentou 9 vezes mais biodisponível que a ciclosporina livre e 4 

vezes mais biodisponível que a ciclosporina veiculada em microemulsão, num 

experimento realizado por Shah et al., em 2006. 

Num estudo publicado em 2012 por Kowapradit et al. realizou-se a síntese de 

N-(4-N, N-dimetilaminobenzil) quitosana metilada e investigou-se o uso desta em 

revestimentos de lipossomas para a administração de proteínas e peptídeos pela via 

oral. Os lipossomas foram aprisionados com albumina proveniente de soro bovino 

conjugada com isotiocianato de fluoresceína, utilizada como proteína modelo. Os 

resultados do transporte dessa proteína mostraram que o lipossoma revestido 

aumentou a permeabilidade da proteína e apresentou baixa citotoxicidade. Além 

disso, esses lipossomas promoveram uma proteção contra a degradação por enzimas 

pancreáticas, demonstrando um grande potencial desses sistemas na administração 

oral de proteínas. 

 

7.2.2 NIOSSOMAS 

Os niossomas são vesículas de lipídios sintéticas compostas por agentes 

tensoativos de natureza não iônica criadas visando aumentar a estabilidade e 

reprodutibilidade dos lipossomas. Embora apresentem estabilidade físico-química 

relativamente baixa, são compostos de tensoativos ou lipídeos promotores da 

absorção, facilitando a passagem dos peptídeos através da mucosa. Além disso 

apresentam como vantagem em comparação com os lipossomas uma maior 

estabilidade e flexibilidade estrutural (SILVA et al., 2002). 

 Niossomas compostos por monoésteres de Sorbitan, como por exemplo Span 

20, 40, 60 e 80, tem sido estudados para o carreamento de insulina. Estas vesículas 
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podem ser preparadas utilizando uma técnica de hidratação de filmes. Nos testes 

realizados por Varshosaz et al., em 2003, foi possível observar que os niossomas 

preparados com Span 40 e 60 liberaram menores quantidades de insulina no fluído 

gastrointestinal do que aquelas preparadas com Span 20 e 80. No caso das vesículas 

preparadas com Span 60, observou-se a mais alta proteção da insulina contra 

degradação enzimática além de maior estabilidade. 

 

7.2.3 NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SÓLIDAS 

As nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) são lipídeos sólidos estabilizados com 

uma camada de emulsificante numa dispersão aquosa. Possuem tamanhos que 

variam entre 50 e 1000 nm (FRICKER et al., 2010) e apresentam em sua estrutura 

lipídeos sólidos à temperatura ambiente que necessitam de tensoativos para se 

tornarem estáveis, conforme representado na Figura 4.  

Essas partículas se enquadram como um sistema de encapsulação de 

fármacos alternativo por ser mais compatível que os sistemas nanoestruturados 

tradicionais, como as nanopartículas poliméricas e os lipossomas (MATOS et al., 

2015; QI, LU & WU, 2012). 

Uma de suas principais vantagens é que o controle da liberação do ativo é feito 

pela matriz lipídica, que apresenta ótima estabilidade físico-química em suspensão e 

apresenta baixa toxicidade (QI, LU & WU, 2012). Além da via oral, esse tipo de 

estrutura também pode ser utilizada na via parenteral (JOSHI & MÜLLER, 2009), 

ocular (SOUTO et al., 2011), tópica ou transdérmica (BHASKAR et al., 2009). Além 

disso esse tipo de sistema não necessita do uso de solventes orgânicos além de ser 

capaz sua produção em larga escala (MORISHITA & PEPPAS, 2006). 

As NLS também permitem uma liberação modificada do ativo na mucosa do 

TGI, a fim de otimizar a absorção do fármaco quando se compara com as 

nanopartículas poliméricas (SOUTO et al., 2011). Outra vantagem desse tipo de 

nanopartícula é sua capacidade de ser processada e absorvida assim como os 

lipídeos adquiridos na alimentação. Uma vez que o ativo veiculado é absorvido 

juntamente com os lipídeos têm-se mais um fator que leva ao aumento da 

biodisponibilidade (DAS & CHAUDHURY, 2011). 
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Figura 4 - Ilustração de nanopartícula lipídica sólida. 

 

As nanopartículas lipídicas sólidas possuem um núcleo composto por lipídio e revestimento composto 

por um surfactante. Além disso sítios ligantes podem ser adicionados em sua superfície. 

Fonte: Adaptado de BRUNO, MILLER & LIM, 2013. 

Esses sistemas podem ser utilizados para encapsular peptídeos e proteínas 

protegendo-os contra a degradação enzimática (MORISHITA & PEPPAS, 2006). Num 

experimento realizado por Zhang et al., 2006, uma partícula lipídica sólida revestida 

contendo lecitina modificada e insulina em seu interior foi capaz de gerar efeitos 

sistêmicos após administração pela via oral. Em 2005, Garcia-Fuentes, Torres & 

Alonso, obtiveram uma NLS a fim de se obter a liberação controlada de calcitonina do 

salmão. 

 

8 EMULSÕES 

As emulsões óleo em água (O/A) permitem contornar a baixa solubilidade em 

água de peptídeos lipofílicos, como por exemplo, a ciclosporina. Emulsões água em 

óleo (A/O) garantem a proteção de peptídeos hidrofílicos frente à destruição por 

enzimas proteolíticas do TGI. Apesar da absorção ser prejudicada porque o ativo 

permanece envolvido pela fase oleosa, na presença de lipases e sais biliares é gerado 

um aumento na absorção devido à degradação desta. As emulsões água em óleo em 
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água (A/O/A) permite o transporte de ativos na fase aquosa interna, protegendo-os da 

proteólise (SILVA et al., 2002). 

Além disso as emulsões também podem ser utilizadas como uma das etapas 

para obtenção de FF veiculando peptídeos e proteínas como já citado no item 7.1.1 

dessa revisão. Um estudo realizado por Wang et al. em 2010 usou a técnica de 

liofilização em emulsões A/O contendo peptídeos hidrofílicos sintetizados. Para esse 

experimento utilizou-se uma fase aquosa contendo insulina e uma fase oleosa 

contendo fosfatidilcolina que foram emulsionadas e posteriormente liofilizadas. A partir 

dessa técnica obteve-se um sistema de micela reversa anidra contendo 

nanopartículas de insulina. A administração dessas micelas em ratos diabéticos em 

jejum gerou uma redução significativa nos níveis de glicose no sangue. 

Quanto as emulsões do tipo A/O/A, Qi et al. desenvolveram em 2011 uma 

mistura de surfactantes hidrofílicos e uma emulsão do tipo A/O para aumentar a 

absorção oral de pidotimod, uma molécula dipeptídica sintética com alta solubilidade, 

porém baixa permeabilidade. Os estudos contaram com a administração oral desses 

sistemas onde foi possível observar um aumento de 2,56 vezes na absorção de 

pidotimod em comparação com uma solução simples desse dipeptídeo sintético. O 

estudo também demonstrou a ausência de efeitos colaterais ao utilizar essa 

estratégia. 

 

8.1 MICROEMULSÕES 

As microemulsões são sistemas quartenários que contém uma mistura de 

tensoativo/co-tensoativo que ao ser adicionadas às misturas de duas fases 

hidrofílica/lipofílica geram sistemas termodinamicamente estáveis. Essas formulações 

são formadas por microgotículas com menos de 100 nm de tamanho. As 

microemulsões podem ser formadas utilizando ésteres de ácidos graxos como 

tensoativos não iônicos, que garantem baixa irritação e alta estabilidade química. 

Como co-tensoativos pode-se utilizar álcoois de cadeia curta (SILVA et al., 2002). 

Alguns pesquisadores, como Chemelli et al., em 2012, já demonstraram ser 

possível encapsular albumina sérica bovina e citocromo C em microemulsões do tipo 

A/O/A os protegendo de agentes causadores do estresse externos e da fase externa 
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aquosa. Também é possível encapsular alguns peptídeos e proteínas nas gotículas 

oleosas de microemulsões O/A se o ativo for hidrofóbico ou se for de interesse torná-

lo mais hidrofílico. Alguns produtos já são comercializados utilizando essa tecnologia, 

como por exemplo Neoral® da Novartis, veiculando ciclosporina (PERRY & 

McCLEMENTS, 2020).  

 

8.2 NANOEMULSÕES 

 As nanoemulsões podem ser do tipo O/A ou A/O, apresentam dimensões entre 

50 a 1.000 nm, sendo mais comuns serem encontradas na faixa entre 100 e 500 nm, 

e também podem ser utilizadas na administração de proteínas terapêuticas pela via 

oral (SHAH, BHALODIA & SHELAT, 2010). Assim como as microemulsões, 

apresentam área superficial bem maiores que as macroemulsões, se tornando 

sistemas de transporte muito robustos. Além disso, elas não sofrem creaming, 

floculação, coalescência ou sedimentação (RAO, AGARWAL & SHAO, 2008). 

 Um estudo realizado em 2017 por Ahmed-Farid et al. mostrou que a 

administração de nanoemulsões carreadoras de curcumina teve efeito significativo 

contra as consequências reprodutivas de uma dieta pobre em proteínas induzida em 

ratos. Nesse experimento, avaliou-se a performance reprodutiva e a 

espermatogênese em ratos com deficiência proteica induzida (além de outras 

alterações bioquímicas e patológicas observadas nesses animais), avaliando-se 

àqueles não tratados, tratados com curcumina e tratados com nanoemulsão de 

curcumina. A ingestão diária de 50 mg/Kg de curcumina pura teve performance 

equivalente a ingestão diária de apenas 5 mg/Kg de nanoemulsão de curcumina, 

mostrando que a ingestão diária dessa nanoemulsão seria um promissor suplemento 

para prevenir os problemas reprodutivos decorrentes de uma má nutrição. 

 Rao, Agarwal e Shao, em 2008, testaram o transporte in vitro através da 

monocamada celular a partir do uso de um sistema auto-nanoemulsificante carreador 

de peptídeos e proteínas, nesse caso, uma β-lactamase fluorescente. Foram testadas 

16 formulações diferentes de nanoemulsão para veiculação dessa proteína e todas 

demonstraram uma maior taxa de transporte do que a solução livre comparadora. A 

nanoemulsão composta por óleo : Laurilglicol FCC, surfactante: Cremophor EL e um 

cosurfactante : Transcutol HP, na proporção de 5:4:3, foi a que rendeu a maior taxa 
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de transporte, de 33% em comparação com transporte quase inexistente observado 

na solução livre. Sendo assim, o sistema estudado mostrou-se potencialmente eficaz 

para a veiculação de peptídeos e proteína com funções terapêuticas pela via oral. 

 

9. SISTEMAS BIOADESIVOS 

 A camada de células epiteliais intestinais e a camada de muco que a reveste 

representam a maior barreira difusa para a absorção de ativos administrados pela via 

oral. Tendo isso em vista, mecanismos para contornar os obstáculos inerentes dessa 

região, como os sistemas biodesivos, tem sido amplamente estudados a mais de 20 

anos (WIRTH et al., 2002). 

Sistemas bioadesivos podem ser utilizados na liberação controlada de 

biofármacos uma vez que aumentam o tempo de permanência do ativo no local de 

absorção, possibilitando uma frequência menor de administrações. Além disso esses 

sistemas promovem um contato mais intenso entre o ativo e a mucosa epitelial, fato 

esse que gera um gradiente de concentração, facilitando a absorção de fármacos 

pouco solúveis e diminuindo a eliminação pré-sistêmica de peptídeos e proteínas 

suscetíveis à degradação (LEHR, 2000). 

 Existem dois tipos de polímeros bioadesivos: os que se aderem à camada de 

muco que recobre o epitélio intestinal, chamado de mucoadesivos ou de primeira 

geração, e os que aderem especificamente à membrana, chamado de citoadesivos 

ou de segunda geração. Os polímeros citoadesivos, que englobam por exemplo as 

lecitinas, apresentam como vantagem a independência frente ao turnover do muco, 

estimado entre 47 e 270 minutos. As duas grandes classes de polímeros 

mucoadesivos são os derivados aniônicos do ácido poliacrílico e as quitosanas 

(LEHR, 2000). 

 

9.1 MUCOADESIVOS 

 Os dispositivos mucoadesivos que podem ser utilizados pela via oral de 

administração mimetizam a estrutura de adesivos dérmicos. O design desse tipo de 

dispositivo conta com uma estrutura em camadas: a camada mucoadesiva que se liga 

e fica retida ao muco, a camada contendo o ativo e uma camada que previne a difusão 
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do fármaco para o lúmen e evita a entrada de enzimas gastrointestinais no adesivo. 

Esse tipo de sistema garante uma alta concentração do ativo na superfície intestinal, 

o que aumenta o gradiente de concentração da molécula através do intestino e 

amplifica a biodisponibilidade oral do fármaco (EIAMTRAKARN et al., 2002). 

 Os polímeros utilizados para confecção desses sistemas podem ser os 

poliacrilatos, celulose e quitosanas, que podem ser modificados a fim de atender as 

necessidades do peptídeo/proteína a ser veiculado (ASANE et al., 2008). 

A hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é um excipiente tradicionalmente utilizado 

em diversas formulações para administração pela via oral. Esse material possui uma 

excelente mucoadesividade, se tornando uma ótima opção quando se tratando de 

sistemas de liberação oral como comprimidos e filmes. Além disso, ele promove maior 

biodisponibilidade de fármacos com baixa solubilidade. Por esses fatores, a HPMC 

tem sido amplamente utilizado em formulações carreadoras de antígenos e proteínas 

para administração oral de vacinas e biofármacos (como por exemplo a insulina), 

respectivamente (MAŠKOVÁ et al., 2020). 

 A Figura 5 trata de um sistema patch gastrointestinal mucoadesivo (GI-MAPS) 

composto de 4 camadas dentro de uma cápsula com revestimento entérico, que 

quando combinados garantem proteção ao peptídeo ou proteína no TGI ao passo que 

aumentam a absorção do ativo. A parte de contato com o muco é composta de 

etilcelulose e a camada mais superficial é composta por um polímero sensível ao pH 

entérico, nesse caso Eudragit® L100. A camada do meio é uma membrana de 

celulose que contém tanto o ativo quando possíveis compostos para melhorar o perfil 

de absorção. A camada mais superficial se liga a camada do meio graças à uma 

camada adesiva feita a base de polímero Hiviswako 103 (EIAMTRAKARN et al., 

2002).  

Quando a cápsula é engolida, seu revestimento entérico se dissolve somente 

ao chegar no intestino delgado. Uma vez que essa camada se dissolve o sistema 

mucoadesivo é exposto e se adere à mucosa do intestino delgado, expondo à proteína 

veiculada. Quando o sistema está aderido à mucosa promove um aumento no tempo 

de contato com as células, o que permite uma maior absorção do ativo. Além disso 

um gradiente de concentração é criado através das células, aumentando ainda mais 

a absorção (EIAMTRAKARN et al., 2002). 
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Figura 5 - Sistema patch gastrointestinal mucoadesivo. 

 

O sistema acima mostra as 4 camadas presentes no interior da cápsula entérica: A primeira é a 

camada posterior; a segunda é a camada do meio onde o ativo se encontra; a terceira é a camada 

adesiva; e a quarta é a camada superficial. 

Fonte: Adaptado de BRUNO, MILLER & LIM, 2013. 

 

9.2 CITOADESIVOS 

 Diferentemente dos sistemas mucoadesivos, algumas lecitinas conseguem se 

fixar diretamente em receptores presentes na superfície epitelial. Esses materiais 

permitem não somente a ligação à membrana, como também promovem a absorção, 

como é o caso da lecitina ligada à aglutinina de gérmen de trigo, capaz de adentrar 

no citoplasma de enterócitos, a partir de observações in vitro realizadas por Wirth et 

al., 2002. 

Nesse mesmo estudo, Wirth et al. estudaram a influência da mucina nas 

propriedades citoadesivas de lecitinas. A partir dos resultados constatou-se que é 

esperado que as lecitinas sofram uma parcial inativação prematura pelos 

componentes do muco, assim como nos sistemas biodesivos de primeira geração, 

porém a ligação inicial que ocorre das lecitinas ao muco, é reversível e abre caminho 

para a ligação à membrana celular, seguida pela absorção pelos enterócitos. 

Em outro experimento realizado em 2002, dessa vez por Gabor, Schwarzbauer 

& Wirth, observou-se que a lecitina dietética ligada a aglutinina de gérmen de trigo é 

capaz de facilitar a absorção de proteínas e peptídeos, utilizados como ativos 
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farmacêuticos, devido a suas propriedades citoadesivas e facilitadoras de absorção. 

O ativo utilizado nesse estudo foi a albumina de soro bovino marcada com 

fluorescência conjugada por acoplamento covalente à lecitina/aglutinina de gérmen 

de trigo. Constatou-se que uma pequena fração do conjugado foi degradado por 

proteases, mas a maior parte dele foi corretamente absorvido pelas células epiteliais. 

Apesar da barreira enzimática ainda representar um ponto a ser mais bem 

desenvolvido, a entrega de peptídeos e proteínas pela lecitina ligada à aglutinina 

estudada mostrou-se uma estratégia promissora para administração de moléculas de 

alto peso molecular como uma forma de superar à barreira mucosa. 

 

10. FORMAS FARMCÊUTICAS SÓLIDAS ORAIS 

Quando se administra um medicamento sólido pela via oral, o ativo deve ser 

liberado e dissolver-se no TGI para que então possa ser absorvido e execute sua 

função terapêutica. Essas FF podem ser classificadas como de liberação 

convencional ou de liberação modificada (PEZZINI, SILVA & FERRAZ, 2007). 

No grupo das FF sólidas de liberação convencional (também conhecidas como 

pronta liberação ou de liberação imediata) observa-se a liberação do ativo 

rapidamente após a administração. Dessa forma torna-se imprescindível o emprego 

de diluentes solúveis, desintegrantes e quaisquer outros recursos que promovam a 

liberação e dissolução do fármaco (PEZZINI, SILVA & FERRAZ, 2007). 

As FF sólidas de liberação modificada são desenvolvidas com o objetivo de 

modular a liberação do ativo, retardando ou prolongando sua dissolução. Dentre os 

principais motivos para o emprego dessa abordagem, pode-se citar: tornar a FF 

gastrorresistente, prolongar o efeito terapêutico, liberação sítio-específica ou após 

determinado período de tempo (LIN, LIN & LI, 2004). No caso do uso de peptídeos e 

proteínas como ativo, essa abordagem se torna interessante no que diz respeito à 

possibilidade de tornar essas formulações gastrorresistentes e viabilizar a liberação 

sítio-específica, que nada mais são que formas de proteger essas macromoléculas. 

As formas farmacêuticas desenvolvidas para liberarem o ativo de forma gradual 

podem ser chamadas de liberação prolongada, lenta ou sustentada. Estas mantêm a 

concentração plasmática do fármaco em níveis terapêuticos por um período 
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prolongado e possibilitam uma frequência menor de administrações aumentando a 

adesão do paciente ao tratamento, além de diminuir a ocorrência de oscilações na 

concentração sanguínea da molécula (PEZZINI, SILVA & FERRAZ, 2007). 

Para o desenvolvimento desse tipo de formulação pode-se utilizar diversas 

tecnologias. Para as FF sólidas orais a possibilidade de utilizar sistemas monolíticos 

ou multiparticulados aumenta ainda mais sua versatilidade. A decisão de qual 

formulação farmacêutica utilizar depende do custo, perfil de liberação almejado, 

propriedades intrínsecas do ativo, entre outros fatores (PEZZINI, SILVA & FERRAZ, 

2007). 

 

10.1 SISTEMAS MONOLÍTICOS 

Quando se fala de sistemas monolíticos, a unidade funcional de liberação do 

fármaco é única, ou seja, a dose não está dividida. Como exemplo pode-se citar os 

comprimidos ou cápsulas (EFENTAKIS, KOUTLIS & VLACHOU, 2000). Já se mostrou 

possível o desenvolvimento de um comprimido para administração oral com 

calcitonina de salmão como ativo (5-CNAC). Esse comprimido em 2011 se encontrava 

na fase III de ensaios clínicos e mostrava-se eficaz, conveniente e de alta segurança 

para pacientes com osteoporose e osteoartrite.  O comprimido apresenta uma dose 

de 0,8 mg de calcitonina e é rapidamente absorvido, atingindo concentração 

plasmática máxima entre 15 e 30 min. Além disso, ele mostrou-se melhor absorvido 

que a apresentação nasal já comercializada na época, com eficácia significativamente 

maior na supressão da reabsorção óssea (KARSDAL et al., 2011). 

Wilkhu et al., em 2017, desenvolveram um sistema de comprimidos de 

desintegração rápida contendo vesículas do tipo niossomas para veiculação de uma 

proteína de subunidade H3N2 recombinante como modelo de antígeno. Para 

formação dos niossomas utilizou-se monopalmitoil glicerol, colesterol sintético e 

fosfato de dicetila como surfactante, que em seguida sofreram liofilização. Essa 

combinação já havia se mostrado ser um sistema bem sucedido para entrega de 

vacinas num estudo também realizado por Wilkhu et al. em 2014. Para a confecção 

do comprimido foram incorporados alguns excipientes como manitol, dextrano, 

trealose ou sacarose afim de se oferecer uma boa resistência mecânica, porém 

mantendo o tempo de desintegração adequado. A utilização de açucares solúveis em 
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água se mostrou primordial no estudo in vitro, no qual o comprimido foi capaz de 

reidratar e liberar o antígeno aprisionado nos niossomas em apenas 5 segundos. 

Além disso, um experimento realizado em 2006 por Talavera et al. contou com 

o desenvolvimento de um comprimido oral com antígenos inativados para utilização 

como vacina contra Vibrio cholera. O estudo demonstrou atividade antigênica in vitro 

e imunogenicidade in vivo usando um modelo de inoculação intra-duodenal em 

coelhos. A formulação foi obtida através de granulação úmida, na qual os excipientes 

empregados foram a lactose, amido, carboximetilamido de sódio, croscarmelose, 

povidona, talco, estearato de magnésio e dióxido de titânio. O granulado formado foi 

comprimido em compressora rotativa com punção circular 12,7 mm, côncavo, para 

obter comprimidos com peso médio de 700 mg. 

 

10.2 SISTEMAS MULTIPARTICULADOS 

Para os sistemas multiparticulados, têm-se o princípio ativo dividido em 

diversas subunidades funcionais de liberação. Como exemplo pode-se citar os 

grânulos, péletes (aglomerados em formato esférico de partículas sólidas) e os 

minicomprimidos, que são comprimidos com diâmetro inferior a 3mm. Essas 

subunidades devem ser veiculadas em cápsulas gelatinosas duras ou em 

comprimidos. No segundo caso, elas devem ser misturadas com outros excipientes e 

sujeitos à compressão. Tanto as cápsulas como os comprimidos devem desintegrar 

no TGI, liberando as subunidades (EFENTAKIS, KOUTLIS & VLACHOU, 2000). 

Independe do sistema adotado e do tipo de forma farmacêutica escolhida é de 

extrema importância a seleção de excipientes específicos para se alcançar o fim 

pretendido. Geralmente, esses materiais são polímeros com propriedades especiais, 

como por exemplo, formadores de estruturas como matrizes e membranas, 

microporosos e semipermeáveis, intumescimento em contato com a água e 

possibilidade de se complexar à fármacos (PEZZINI, SILVA & FERRAZ, 2007). 

Dentre as vantagens desse tipo de sistema, pode-se citar a possibilidade de 

revestimento que, apesar de não ser um diferencial quando comparado aos sistemas 

monolíticos, representa um recurso de muito interesse, uma vez que, além de 

possibilitar a liberação modificada, também permite a proteção do fármaco. Além 
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disso, tem-se o fato de que no caso de uma subunidade apresentar alguma falha, isso 

não representa risco de falha para a formulação como um todo. Esse fato se torna de 

grande interesse quando aplicado à veiculação de peptídeos e proteínas como ativo. 

Essa estratégia também possibilita veicular substâncias incompatíveis em um único 

medicamento, inserindo cada um dos ativos em subunidades diferentes, evitando que 

entrem em contato (SANTOS et al., 2004).  

Outra vantagem que se pode observar é a facilidade na obtenção de diferentes 

dosagens do mesmo produto. Nesse caso, são utilizadas subunidades contendo o 

ativo e subunidades inertes e as diferentes dosagens do medicamento são obtidas 

variando a proporção entre as unidades com função terapêutica e as inertes. Além 

disso é possível administrar subunidades com diferentes perfis de liberação de forma 

conjunta (PEZZINI, SILVA & FERRAZ, 2007). 

Os sistemas multiparticulados também proporcionam menor risco de irritação 

da mucosa no TGI. Devido à sua dispersão ao longo do TGI, esse tipo de sistema 

evita a ocorrência de liberação do ativo de forma concentrada em uma área específica, 

fato esse que ocorre quando falamos de sistemas monolíticos (SANTOS et al., 2004). 

Outro fato observado, é que há também uma variação menor na absorção do fármaco 

intra e inter indivíduo. Esse fato acontece graças ao tamanho reduzido das 

subunidades, permitindo que estas passem pelo piloro sem retenção no estômago, 

diferente do que ocorre nas FF monolíticas. Sendo assim o trânsito das FF 

multiparticuladas do estômago para o intestino é, além de mais previsível, menos 

dependente do tempo de esvaziamento gástrico (PEZZINI, SILVA & FERRAZ, 2007). 

Em um estudo realizado por Salvioni et al., em 2016, foram preparados pellets 

carreadores de nanopartículas contendo insulina para administração pela via oral em 

ratos diabéticos. Para obtenção dos pellets realizou-se extrusão seguida de 

esferonização. Os pellets obtidos foram então revestidos com 3 camadas de filme 

gastrorresistente. Inicialmente, avaliou-se as características dos pellets in vitro para 

delineamento do perfil de liberação do ativo, no qual observou-se a necessidade de 

incorporação de um superdesintegrante e diluente solúvel na formulação. Nos testes 

in vivo, somente os pellets com aplicação da tricamada de revestimento 

gastrorresistente induziram atividade hipoglicêmica significativa nos modelos 

utilizados, demostrando que a liberação retardada da insulina no intestino 

proporcionou uma atividade proteolítica baixa e ótima absorção do ativo. 
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Em outro estudo, realizado por Tozaki et al., em 2001, utilizou-se como ativos 

de interesse a insulina e a calcitonina, para avaliação da liberação no cólon a partir de 

pellets revestidos com azopolímero. Além disso testou-se também a incorporação de 

mesilato de camostat aos grânulos, observando-se os efeitos hiploglicêmicos e 

hipocalêmicos para cada um dos ativos. Para a insulina, pode-se observar a 

diminuição nos níveis de glicose plasmática em comparação com administração de 

solução de insulina. Além disso o mesilato de camostat utilizado como inibidor de 

protease auxiliou na obtenção de uma atividade ainda mais pronunciada do ativo. Para 

a calcitonina os resultados foram muito semelhantes quanto ao efeito hipocalêmico, 

sugerindo que pellets revestidos com azopolímero são possíveis opções de 

transportadores para administração de peptídeos e proteínas pela via oral com ação 

colônica. 

 

11 REVESTIMENTOS GASTRORRESISTENTES 

 Revestimentos entéricos ou gastrorresistentes são uma camada de polímero 

que recobre um comprimido, uma cápsula ou uma partícula. Sua principal função é 

proteger a FF em questão das porções mais superiores do TGI. Existem dois grandes 

grupos de revestimentos entéricos: a base de celulose (como por exemplo, o 

Aquacoat®) e a base de acrilato (por exemplo, o Eudragit®). O revestimento deve 

dissolver-se ao entrar em contato com o pH do intestino delgado, permitindo que o 

material em seu interior chegue ao lúmen (PEPPAS, WOOD & BLANCHETTE, 2004). 

 Tendo em vista que a liberação de ativos de origem peptídica e proteica no 

ambiente gástrico favorece sua degradação, seja por enzimas proteolíticas quanto 

pelo pH do estômago, revestimentos com materiais gastrorresistentes permitem a 

proteção dessas macromoléculas. Os polímeros poliacrílicos, principalmente os co-

polímeros de ácido metacrílico-metilmetacrilato tem sido muito utilizados para este fim 

(SILVA et al., 2002). 

 Um dos ativos de origem proteica mais estudados e já abordado diversas vezes 

no decorrer desta revisão é a insulina. Chuang et al., 2015, desenvolveram um sistema 

transportador para esse ativo que continha o dianidrido de ácido dietilenotriamina 

pentacético (DADP), um surfactante (dodecil sulfato de sódio) e um agente espumante 

(bicarbonato de sódio) em uma cápsula gelatinosa com revestimento entérico. Essa 
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FF revestida, uma vez no intestino, permite que o fluido intestinal atravesse a cápsula 

gelatinosa, saturando a mistura interna. Uma vez que isso acontece, uma cadeia de 

reações leva a formação de bolhas de CO2, que crescem entre as moléculas do 

surfactante, formando uma espécie de carreador coloidal para o transporte da insulina 

e do DADP. Conforme as bolhas se expandem e se chocam contra as paredes da 

cápsula a insulina é liberada juntamente com o surfactante e o DADP. Esses dois 

últimos são excelentes inibidores de proteases e uma vez que alcançam a camada 

mucosa, promovem uma maior absorção da insulina. 

 Outro desenvolvimento promissor foi proposto por Del Curto et al., em 2011, no 

qual estudou-se um sistema oral para liberação colônica de insulina contendo dois 

pulsos para liberação do inibidor de protease mesilato de camostat e de um 

intensificador de absorção, o glicolato de sódio. O núcleo desse protótipo continha a 

insulina, um revestimento interno de HPMC de baixa viscosidade expansível, uma 

camada intermediária e um revestimento externo adicional também composto de 

HPMC. Esse núcleo, com característica de liberação imediata, sofreu diversas 

aplicações de revestimento de HPMC e filmes contendo o mesilato de camostat e o 

glicolato de sódio com diferentes espessuras através de pulverização aquosa afim de 

se obter um sistema com entrega pulsátil. O perfil de liberação desse comprimido 

conta com liberação do inibidor de proteases e do potencializador de absorção, 

seguida da liberação da proteína, visando um aumento na eficácia da combinação 

desses compostos. 

 Com o objetivo de melhorar ainda mais a proteção dos comprimidos já citados 

anteriores no item 10.1 como candidato a vacina contra cólera, tem-se desenvolvido 

esses mesmos comprimidos com revestimento entérico utilizando Kollicoat MAE-100 

P (ácido metacrílico – copolímero de etilacrilato). Após granulação via úmida e 

compressão já descritos anteriormente, seguiu-se com um processo de revestimento 

com temperatura dos núcleos em torno de 42°C. Esse processo de aquecimento 

necessário à etapa de revestimento não representou uma ameaça à resposta imune 

induzida, em comparação com os comprimidos que não passaram pelo processo de 

revestimento (FERNÁNDEZ et al., 2013).  

Os testes in vivo, por terem utilizado a mesma aplicação intra-duodenal em 

coelhos também utilizada anteriormente, não foram capazes de demonstrar proteção 

às condições em ambiente gástrico dos comprimidos revestidos, no entanto, os testes 



49 
 

in vitro demonstraram um efeito protetor causado pelo revestimento em ambiente 

ácido. Além disso, também foi possível observar que o revestimento melhorou a 

estabilidade dos comprimidos, principalmente em altas temperaturas, tornando esse 

comprimido ideal para áreas de desastre nas quais as condições de transporte e de 

armazenamento não são ideais (FERNÁNDEZ et al., 2013). 

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar dos peptídeos e proteínas terem um expressivo potencial terapêutico, 

diversos fatores descritos ao longo desta revisão, como instabilidade físico-química, 

susceptibilidade à degradação por enzimas endógenas e dificuldade inerente à essas 

moléculas de permeação através do epitélio intestinal, devido ao seu alto peso 

molecular e hidrofilicidade, trazem limitações ao seu uso na clínica. 

 Por diversos motivos, principalmente a conveniência e aceitabilidade do 

paciente, principalmente àqueles que fazem uso de medicamentos para tratar 

doenças crônicas, a via oral é a de maior interesse. Para obtenção de sucesso no 

desenvolvimento de formulações que possam ser administradas por essa via, vêm 

sendo estudadas diversas estratégias que buscam permitir a correta veiculação de 

peptídeos e proteínas através do TGI. 

 Como exemplo dessas estratégias temos a coadministração de inibidores de 

proteases e modificações químicas diretas nas moléculas. Além disso, temos as 

estratégias utilizadas no campo do desenvolvimento farmacotécnico como, por 

exemplo, o uso de sistemas de liberação poliméricos e lipídicos, emulsões, sistemas 

bioadesivos e revestimentos gastrorresistentes. Todas essas visam não somente 

proteger o ativo de condições nas quais é observada a perda de atividade, como 

também promover uma maior absorção através do epitélio intestinal. 

 A partir dos artigos estudados, observou-se uma alta gama de experimentos 

realizados in vitro ou in vivo com uso de modelos animais de pequeno porte. Tendo 

isso em vista, é possível notar uma necessidade de estudos clínicos de fase I, II e III. 

Esses estudos clínicos serviriam para demonstrar que o ativo não somente é capaz 

de atravessar o TGI sem perda de atividade, atravessar a barreira epitelial no intestino, 

mas que uma vez na circulação, também exercem sua atividade terapêutica de forma 
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adequada em humanos. Além de averiguar a eficácia dessas estratégias, esses 

estudos também se mostram necessários para excluir a possibilidade de reações 

indesejadas após o uso desses medicamentos que podem estar relacionadas com o 

tipo de material ou técnica utilizada para obtenção das FF estudadas até aqui. 

 Claramente, diversas das estratégias abordadas ainda apresentam desafios a 

serem superados e também há diversas outras técnicas ainda nos passos iniciais de 

desenvolvimento sendo testadas por grupos de pesquisa. Isso só reforça a 

necessidade de se continuar estudando e pesquisando formas de garantir a 

administração oral dessas macromoléculas, que possuem alta especificada e ampla 

aplicabilidade. 

 Outro fator de extrema importância observado nos diversos exemplos práticos 

presentes nessa revisão da literatura é a combinação de diferentes estratégias. Essa 

abordagem visa aprimorar ainda mais as formulações, a fim de se obter uma 

biodisponibilidade ainda maior. Essas combinações, também podem garantir 

liberação sítio-específica e formas farmacêuticas com perfis de liberação não 

convencionais, como por exemplo, liberação retardada ou sustentada. De modo geral, 

essas associações de diferentes estratégias agem de forma sinérgica quando 

utilizadas de forma adequada e visando a correta entrega do ativo de origem peptídica 

e proteica pela via oral. 
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