
FÁRMACOS E TERAPIAS



Microemulsão-gel de rivaroxabana e processo de fabricação de
microemulsão-gel de rivaroxabana

RESUMO: A presente invenção descreve uma formulação para
administração transdérmica do rivaroxabana. Esta formulação,
na forma de uma microemulsão-gel, melhora as características
biofarmacêuticas do ativo e apresenta atividade
anticoagulante com potencial uso na prevenção e no
tratamento de doenças trombóticas. A presente invenção
apresenta inovação em termos da formulação e da via de
administração proposta, sendo ambas totalmente inéditas para
o fármaco em questão.

DESAFIOS E OBJETIVOS: As doenças trombóticas
representam uma das causas mais frequentes de morbidade e
de mortalidade no mundo. O rivaroxabana está
comercialmente disponível na forma de comprimido, sendo
associado a problemas de biodisponibilidade e a eventos
hemorrágicos. O objetivo foi desenvolver uma formulação
inédita de rivaroxabana para administração pela via
transdérmica, o que seria de grande interesse para pacientes
que fazem uso crônico deste fármaco, pacientes idosos e
acamados. O produto desenvolvido é de fácil administração e
se mostra uma excelente alternativa para melhora da eficácia,
para redução dos efeitos adversos e para a melhora da
qualidade de vida dos pacientes que fazem uso deste fármaco.
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SOLUÇÃO: A formulação de microemulsão-gel
de rivaroxabana é inovadora, inédita e de fácil
obtenção, apresenta características físico-
químicas ideais e foi capaz de permear através
da pele, com promissora atividade
anticoagulante. A formulação pode ser
facilmente produzida em escala industrial, com
valor acessível. Essas características mostram o
grande potencial da formulação para o
desenvolvimento de um medicamento que seria
uma alternativa promissora para prevenção e
tratamento de doenças trombóticas.
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