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RESUMO. A instilação tópica de colírios no saco conjuntival inferior é o procedimento mais correntemente empregado para a administração de fármacos oftálmicos. Entretanto, um dos maiores problemas encontrados com a administração de colírios é a sua rápida eliminação da área pré-corneal através dos mecanismos de proteção do olho, resultando em uma reduzida biodisponibilidade dos fármacos veiculados. O
uso de nanoemulsões lipídicas óleo em água tem sido considerado como uma estratégia promissora para
melhorar a biodisponibilidade de fármacos oftálmicos aplicados topicamente. Assim, o objetivo deste trabalho é revisar diferentes aspectos relacionados com a composição, técnicas de preparação e propriedades
físico-químicas de nanoemulsões como sistemas de liberação de fármacos oftálmicos. A influência das nanoemulsões em aspectos biofarmacêuticos da ciclosporina A, indometacina e pilocarpina também é discutida.
SUMMARY. “Nanoemulsions as Delivery Systems for Ophthalmic Drugs”. Topical instillation of eye drops into
the lower cul-de-sac is the most common method for the administration of the ophthalmic drugs. However, one
of the major problem encountered with eye drops is the rapid and extensive elimination of drugs from the precorneal area by the protection mechanisms of the eye, resulting in a poor bioavailability. The use of lipid nanoemulsions has been considered as a promising strategy to improve the bioavailability of ophthalmic drugs instilled topically. Therefore, the objective of this review is to present different aspects related to composition,
preparation methods and physicochemical properties of the nanoemulsions in ophthalmic delivery systems. The
influence of nanoemulsions on biopharmaceutic aspects of cyclosporin A, indomethacin and pilocarpine is also
discussed.
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