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Lentes de Contato Terapêuticas com Nanodiamantes para tratar Glaucoma
Therapeutic Contact Lenses with Nanodiamonds to treat Glaucoma
Ricardo Tavares Borges1, Benedito Antônio de Sousa2

RESUMO
O glaucoma é uma doença que se manifesta como neuropatia óptica progressiva caracterizada por
apoptose de células ganglionares da retina. Estima-se que afetará cerca de 79,6 milhões de pessoas
em todo o mundo até 2020. Embora haja uma ampla variedade de medicamentos para o tratamento
clínico, o sucesso na terapêutica depende da boa adesão dos pacientes à administração de colírios.
Diante disso, estudo recente demonstrou uma alternativa para tornar essa prática mais eficiente: a
inserção do medicamento maleato de timolol em nanodiamantes e a incorporação desses em lentes
de contato. Esse procedimento ainda é limitado, uma vez que muitos casos de glaucoma necessitam
de terapia múltipla para estabilizar a pressão intraocular.
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ABSTRACT
Glaucoma is a disease manifesting with progressive optic neuropathy, characterized by apoptosis of
retinal ganglion cells. It is estimated that this disease will affect about 79.6 million people
worldwide by 2020. Although there is a wide variety of drugs for treatment, clinical outcome
depends on patient adherence to eye drops. In this regard, a recent study demonstrated an alternative
to make this practice more efficient: the insertion of the drug timolol maleate into nanodiamonds
and the incorporation of these particles into contact lenses. This procedure is still limited, since
many cases of glaucoma require multiple therapy to stabilize intraocular pressure.
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Figura 1, retirada de: Kim H-J, Zhang K, Moore L, Ho D. Diamond NanogelEmbedded Contact Lenses Mediate Lysozyme-Dependent Therapeutic
Release. ACS Nano. 2014;8(3):2998-3005. a) Ilustração esquemática dos
nanodiamantes (ND) revestidos por polietilenoimina (PEI) ligados com
quitosana, cujo interior está repleto de maleato de timolol (TM). b) Ilustração
esquemática da liberação do TM e dos ND-PEI na presença de lisozima.
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