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Unicamp acaba de depositar
um pedido de patente de
um anestésico de uso tópi-

co para aplicação em procedimen-
tos odontológicos. O medicamento
resulta de estudos conduzidos por
uma equipe do Laboratório de Bio-
membranas do Instituto de Biolo-
gia (IB) em colaboração com pes-
quisadores da Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba (FOP). De a-
cordo com a coordenadora dos tra-
balhos, professora Eneida de Paula,
a vantagem do novo remédio em

comparação com
os produtos co-
merciais é que a
liberação do
fármaco é feita de
forma sustenta-
da, tornando-o

conseqüentemente mais eficaz.
As investigações que deram ori-

gem ao novo anestésico integram
uma linha de pesquisa introduzida
no Laboratório de Biomembranas,
em 1996, pela professora Eneida de
Paula. De maneira simplificada, o
desafio da equipe comandada pela
docente é tomar anestésicos locais
clássicos, portanto já presentes no
mercado, e aperfeiçoá-los. Compa-
rados aos computadores, é como se
os remédios fossem submetidos a
um processo de upgrade. Tal incre-
mento é obtido por meio de mu-
danças na formulação com uso de
carreadores responsáveis pela li-
beração prolongada da droga.

Entre os veículos pesquisados
pelo grupo estão os lipossomas,
que podem ser entendidos como

Liberação do fármaco desenvolvido pelo IB em colaboração com a FOP é feita de forma sustentada

Anestésico ‘inteligente’ tem ação prolongada

Os estudos desenvolvidos em
conjunto por pesquisadores do Ins-
tituto de Biologia (IB) e da Faculda-
de de Odontologia de Piracicaba
(FOP), ambos da Unicamp, acabam
de ganhar um importante impulso.
Projeto temático voltado à melho-
ria da performance farmacológica
dos anestésicos, destinados à apli-
cação na odontologia, foi aprovado
em maio último pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp). Além da equipe
coordenada pela professora Eneida
de Paula, do Laboratório de Bio-
membranas do IB, estão envolvi-
dos na empreitada os docentes José
Ranali, Maria Cristina Volpato e
Francisco Carlos Groppo, todos da
FOP. Também participará dos tra-
balhos Leonardo Fernandes Fra-
ceto, que se doutorou pela Uni-
camp e atualmente é professor da
Unesp de Sorocaba.

De acordo com Eneida de Paula, o
trabalho em cooperação é funda-
mental para o avanço das pesqui-
sas nesse segmento. Ela lembra que
estudos tão complexos exigem uma
abordagem multidisciplinar, sem
a qual o conhecimento avançaria a
passos muito mais lentos. “Se não
fosse a colaboração de colegas de
outras áreas, acredito que não terí-
amos feito um quinto do que fizemos

membranas artificiais, constituí-
das basicamente por lipídios, e as
ciclodextrinas. “Nosso objetivo
tem sido ampliar o tempo de dura-
ção da anestesia ou reduzir os efei-
tos tóxicos do medicamento. Even-
tualmente, conseguimos alcançar
os dois resultados simultaneamen-
te”, afirma a professora Eneida de
Paula. Ela explica que os anestésicos
vendidos comercialmente apre-
sentam limitações.

Alguns têm baixa solubilidade em
água, por exemplo. Outros têm boa
solubilidade, mas não se ligam a-
dequadamente às membranas dos
axônios, prolongamentos das célu-
las nervosas encarregados de trans-
mitir impulsos para outras células
e ao local de ação dos anestésicos. “O
que nós tentamos fazer é resolver
esses problemas”, acrescenta.

No caso do anestésico de uso o-
dontológico, a equipe da professo-
ra Eneida de Paula melhorou o seu
efeito farmacológico graças a alte-
rações na formulação e ao emprego
dos lipossomas. Numa associação
livre, é como se os lipossomas fos-
sem minúsculos reservatórios, no
interior dos quais é possível intro-
duzir o anestésico ou outro com-
posto. Aplicados no local desejado,
funcionam como reservatórios do
anestésico, promovendo a sua libe-
ração de forma pontual e paulatina.

A docente do IB destaca que o no-
vo medicamento foi concebido na
forma de gel, para ser utilizado an-
tes da aplicação de anestesia por
meio de injeção. “Ou seja, ele é um
pré-anestésico de uso tópico que
ajuda os dentistas a evitar que os
pacientes sintam dor no momen-
to da picada”, esclarece a professo-

ra Eneida de Paula. De acordo com
ela, a formulação proposta por sua
equipe mostrou-se mais eficaz do
que as similares presentes no mer-
cado. “Os efeitos são semelhantes
aos proporcionados pelos anesté-
sicos livres, mas com a vantagem
de ter uma duração prolongada.
Nos ensaios que realizamos com
modelos animais, o tempo de a-
nestesia dobrou”.

A busca por anestésicos mais e-

ficientes é uma preocupação cons-
tante por parte de diversos profis-
sionais da área da saúde, notada-
mente os dentistas. Conforme a
professora Eneida de Paula, o uso
desse tipo de medicamento pode
trazer diversas implicações, inclu-
sive de ordem cardiológica. “Ao
prolongarmos a ação de um fár-
maco, nós também temos a opor-
tunidade de reduzir a sua toxici-
dade. Dito de outra forma, a partir

desse incremento é possível obter
o mesmo resultado de um remédio
convencional, mas administran-
do uma dose menor do princípio
ativo. Isso, por si só, tende oferecer
menos riscos aos usuários”, deta-
lha a especialista. De acordo com
ela, algumas indústrias já demons-
traram interesse em produzir o no-
vo anestésico. “Nossa expectativa
é que ele possa chegar ao mercado
o mais breve possível”, conclui.

A

Projeto temático da Fapesp acelera pesquisas
até agora”, afirma a docente do IB.
Uma parceira constante em alguns
desses trabalhos, destaca ela, tem
sido a professora Maria Helena An-
drade Santana, do Departamento
de Processos Biotecnológicos da
Faculdade de Engenharia Quími-
ca (FEQ) da Unicamp, que se dedi-
ca ao escalonamento de produção
de lipossomas.

O projeto temático em questão,
acrescenta a professora Eneida de
Paula, compreende diversas fases,
como o preparo de novas formula-
ções e as suas respectivas caracte-
rizações. “No nosso caso, há um
ponto especifico. Como trabalha-
mos com fármacos já conhecidos e
descritos, os teses in vitro e in vivo
podem ser suprimidos, ao contrá-
rio do que ocorreria se estivésse-
mos desenvolvendo um novo fár-
maco. Assim, nós teremos a chan-
ce de partir diretamente para os
ensaios clínicos, o que deverá ace-
lerar todo o processo. Isso não sig-
nifica, entretanto, que o protocolo
de segurança que orienta esse tipo
de pesquisa seja menos rigoroso”,
esclarece a docente do IB.

Além dos lipossomas e das ci-
clodextrinas, os cientistas traba-
lharão com outras partículas car-
readoras de fármacos, produzidas
a partir de biopolímeros. “O obje-

tivo, porém, continuará sendo o
mesmo, ou seja, complexar o anes-
tésico de modo a melhorar a sua
ação”, afirma a especialista. Tam-
bém está incluída no “pacote” de
investigações a determinação da
farmacocinética do medicamento.
Dito de forma simplificada, os cien-
tistas procurarão medir os níveis do
anestésico no sangue, de maneira a
comprovar a sua liberação sus-
tentada e maior permanência no

local de aplicação. Assim, quanto
menor for o nível do fármaco no
sangue, maior a evidência da sua
presença no local da anestesia.

Paralelamente a essas ativida-
des, os pesquisadores darão, ain-
da, prosseguimento a estudos so-
bre a toxicidade sistêmica dos a-
nestésicos. Segundo a professora
Eneida de Paula, um trabalho de
pós-doutorado e outro de mestra-
do já estão em andamento nesse
sentido. A tarefa dos cientistas será
determinar o mecanismo mole-
cular envolvido na toxicidade dos
fármacos. “Esse dado é extrema-

mente importante, pois podem e-
xistir fármacos que atuam de for-
ma eficaz no local da ação, porém
podem ter um grau de toxicidade
além do aceitável”, alerta.

“Penso que, com o financiamento
da Fapesp a esse projeto temático,
nós poderemos abrir novas pers-
pectivas tanto do ponto de vista
acadêmico, com a formação de pes-
soal altamente qualificado, quanto
da aplicação do conhecimento, por
meio do desenvolvimento de anes-
tésicos mais eficientes e seguros”,
completa a professora Eneida de
Paula.

Medicamento
é aplicado em
procedimentos
odontológicos
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Representação de um lipossoma
contendo fármacos encapsulados em
seu interior aquoso

A professora Eneida de Paula, coordenadora das pesquisas: “Nosso objetivo tem sido
ampliar o tempo de duração da anestesia ou reduzir os efeitos tóxicos do medicamento”
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