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Introdução 
A nanotecnologia pode ser uma ferramenta muito 

interessante no desenvolvimento de novos 
medicamentos para o tratamento de doenças 
negligenciadas, como a leishmaniose, pois os 
medicamentos usados na terapia da doença são 
antigos e restritos. A miltefosina (Fig. 1) é um 
leishmanicida, de uso oral, que teve seu uso 
aprovado em março de 2002, para o tratamento da 
leishmaniose visceral na índia [1]. O fluconazol (Fig. 
1) é um antifúngico utilizado isoladamente ou como 
coadjuvante no tratamento da leishmaniose [2].  
 

 
 

Figura 1. Estrutura doa miltefosina e fluconazol. 
 

A fim de obter um produto com vantagens em 
relação aos comercializados, o objetivo deste 
trabalho foi desenvolver uma formulação combinado 
os fármacos leishmanicidas miltefosina e fluconazol, 
empregando nanotecnologia. 

Resultados e Discussão 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram 

utilizados vários excipientes, variando suas 
concentrações, a fim de produzir uma formulação 
com características de nanoemulsão físico-
quimicamente estável. Sendo assim, chegou-se a 
uma composição que possibilitou combinar os dois 
fármacos, miltefosina 150 mg e fluconazol 75 mg, 
com dosagem adequada aos esquemas 
terapêuticos adotados no tratamento da 
leishmaniose.  
Os excipientes utilizados para produzir uma 

formulação com as características desejadas foram: 
fase oleosa: glicerina 1%, óleo de semente de 
algodão 1%, ácido oléico 1%; fase aquosa: 
fosfatidilcolina 2%, Tween 80® 1%, manitol 1,8% e 
água purificada em quantidade suficiente para 
completar o volume da formulação. As duas fases 
foram misturadas, pré-homogeneizadas em 
ultrassom e homogeneizadas a alta pressão.  

 
A formulação contendo miltefosina e fluconazol (A) 

apresentou tamanho de partícula menor (49,75nm) 
que a formulação controle (202,5nm), sem os 
fármacos (B), conforme análise por Laser Light-
Scattering. O caráter anfifílico da miltefosina confere 
ação surfactante capaz de reduzir o tempo de 
emulsificação e o tamanho das partículas em 
relação à formulação controle. A variabilidade do 
tamanho das partículas foi menor para a formulação 
A do que para a formulação B (Fig. 2I), indicando 
maior estabilidade. A formulação com miltefosina e 
fluconazol apresenta características de 
nanoemulsão, o que deve facilitar a absorção dos 
mesmos pelo trato gastrointestinal. Visualmente, a 
formulação A é mais translúcida que B (Fig. 2II).  

Figura 2. (I) Representação da variabilidade de tamanho de 
partícula da formulação com miltefosina e fluconazol (Form. A) e 
controle sem os fármacos (Form. B). (II) Aspecto visual das 
formulações A e B. 

Conclusões 
O produto nanotecnológico foi obtido com bons 

resultados quanto às propriedades organolépticas e 
físico-químicas. Os resultados sugerem a 
viabilidade farmacotécnica da nanoemulsão com 
miltefosina e fluconazol associados para 
administração oral. 
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