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RESUMO 

 

A administração ocular de fármacos constitui um desafio muito particular e a 

investigação recente tem sido dirigida no sentido de criar novos sistemas de libertação de 

fármacos, nomeadamente lentes de contacto terapêuticas, que apresentam capacidade 

para aumentar o tempo de residência do fármaco na área pré-córnea e, assim, 

potencialmente aumentar a eficácia e minimizar os efeitos adversos. 

Embora o principal uso das lentes de contacto seja a correcção de problemas de 

ametropia, também apresentam interesse como dispositivos terapêuticos para o alívio da 

dor ocular, promoção da cicatrização da córnea, apoio e protecção mecânica, manutenção 

da hidratação do epitélio da córnea e libertação de fármacos. Apesar de as lentes de 

contacto convencionais, constituídas por hidrogeles, apresentarem capacidade para captar 

certos fármacos, a sua capacidade para assegurar o controlo da libertação é ainda algo 

reduzida. 

A utilização de lentes de contacto flexíveis, constituídas por polímeros com 

capacidade de reconhecimento molecular (MIPs – molecularly imprinted polymers), 

permite obviar muitos problemas associados à libertação ocular convencional de 

fármacos, podendo ser usadas no prolongamento da libertação ocular de fármacos e 

também, obviamente, na correcção da visão. Além disso, estas lentes oferecem a 

possibilidade de serem usadas durante o dia e recarregadas com fármaco durante a noite.  

O objectivo da presente dissertação consiste no estudo da influência da espessura 

de hidrogeles com capacidade de reconhecimento molecular e de libertação controlada do 

maleato de timolol. A espessura do hidrogel condiciona a sua permeabilidade ao oxigénio 

e a sua capacidade de carga. O estudo foi realizado em hidrogeles que apresentavam 

diferentes espessuras e diferentes concentrações de fármaco. Foi avaliada a influência da 

espessura do hidrogel nas suas propriedades, como o intumescimento, capacidade de 

carga e controlo da libertação do fármaco. 

Também foram efectuados estudos de compatibilidade entre a lisozima e 

hidrogeles carregados com diferentes concentrações de timolol. A lisozima é um dos 

principais constituintes do fluido lacrimal e é frequentemente utilizada como “proteína 

modelo” em estudos de acumulação de proteína. 
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ABSTRACT 

 

Ocular drug administration is particularly challenging and recent research has 

been directed towards the design of novel drug delivery systems, as therapeutic contact 

lenses, which are capable to increase the time of residence of the drug in the pre-corneal 

area and, thus, potentially increasing efficacy and minimizing adverse effects. 

Although wearing contact lenses is mainly intended for the correction of 

ametropia problems, they also have interest as therapeutic devices for the relief of ocular 

pain, promotion of corneal healing, mechanical protection and support, maintenance of 

corneal epithelial hydration, and drug delivery. However, the ability of conventional 

contact lenses to load drugs and to control their release is in general inadequate. 

The use of MIP-based contact lenses avoid many problems associated with 

conventional ocular drug release. They are able to sustained delivery of ocular drugs and 

also, obviously, in the correction of vision. Moreover, these lenses offer the possibility of 

being used during the day and reload at night with drug. 

The aim of this dissertation is to study the influence of thickness in an imprinted 

hydrogel capable of sustained delivery of timolol maleate. The hydrogel thickness 

influence their oxigen permeability and drug loading capacity. The study was carried out 

in hydrogels with different thicknesses and drug concentrations. The influence of hydrogel 

thickness on its properties, such as swelling, loading and drug controlled release were 

evaluated. 

It was also carried out studies of compatibility between lysozyme and timolol-

loaded hydrogels with different drug concentrations. Lysozyme is one of the main 

components of tear fluid and is often used as "model-protein" for studies of protein 

accumulation. 
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lens thickness. 

 


