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Resumo: Estudos foram realizados através de um planejamento fatorial 23 para avaliar a influência 
da porcentagem de etanol (PE) e do álcool polivinílico (APV) presentes na fase aquosa e a proporção 
entre as fases orgânica/aquosa (O/W) sobre o tamanho das nanoesferas poliméricas do ácido lático-
co-glicólico ligado a moléculas de polietileno glicol contendo In(III)-ftalocianina como 
fotossensibilizador. Os resultados mostraram que a PE e o APV foram responsáveis pela redução no 
tamanho das nanopartículas enquanto a proporção O/W causou um aumento no diâmetro.  
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INTRODUÇÃO 
             Os sistemas carreadores para 
fotossensibilizadores têm recebido especial 
atenção devido aos resultados que mostram 
melhorias na seletividade e na eficiência da 
PDT, bem como redução de efeitos colaterais 
como hipersensibilidade da pele e da 
agregação de fotossensibilizadores em meio 
aquoso [1,2]. 
             A preparação de uma formulação 
carreadora de fármaco envolve uma série de 
variáveis. Por décadas, a tarefa de otimização 
das formulações farmacêuticas ficou 
associada ao trabalho univariado de tentativa 
e erro, fato que pode melhorar uma 
característica em detrimento de outra, 
tornando dispendioso e caro a otimização das 
formulações [3]. No entanto, o emprego de 
planejamento sistemático dos experimentos 
tem sido utilizado para otimizar as formulações 
de sistemas carreadores a fim de resolver os 
problemas acima expostos [3]. Esta 
sistemática torna-se mais vantajosa devido ao 
menor número de experimentos necessários 
para se atingir a formulação ótima, permitindo 
identificar interações (efeitos sinérgicos ou 
antagônicos) entre variáveis do processo [3].  
             Diante dos fatos acima, o In(III)-
ftalocianina (InPc) foi encapsulado em 
nanoesferas do polímero de ácido lático-co-
glicólico ligado a cadeias de polietileno glicol 
(PLGA-PEG). As influências de 3 diferentes 
fatores (porcentagem de etanol e álcool 
polivinílico na fase aquosa e a proporção entre 
as fases orgânica/aquosa) sobre o tamanho 
das nanoesferas foram avaliados usando um 
planejamento fatorial 23 constituído de dois 
níveis. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
As nanopartículas foram preparadas 

pelo método de emulsão/evaporação [4]. 
Tipicamente, 50 mg de PLGA-PEG foram 
dissolvidos  em diclorometano (DC) e 0,30 mg 
de InPc foram dissolvidos em metilpirrolidona 
(MP). Os volumes utilizados de DC (3,5-10,5 
mL) e de MP (1,5-4,5 mL) variaram de acordo 
com o ensaio do planejamento fatorial. A 
mistura da solução de PLGA-PEG em DC com 
a solução de InPc em MP (30% (v/v) de MP na 
fase orgânica) foi adicionada a 50 mL de uma 
solução aquosa de álcool polivinílico (PVA) 
(0,5%-1,5% m:v) sem e com etanol (5%-10% 
v:v) através de uma seringa de vidro acoplada 
a uma agulha número 24 G3/4. A mistura 
orgânica/aquosa foi homogeneizada por 15 
minutos a uma velocidade de 18.000 rpm.. As 
emulsões resultantes foram mantidas sob 
agitação magnética durante 24 horas para 
evaporação do solvente orgânico. As 
partículas obtidas foram lavadas com água 
desionizada e centrifugadas por 3 vezes a 
63988 x g por 22 minutos a uma temperatura 
19oC, sendo o sobrenadante descartado a fim 
de eliminar o excesso de PVA presente em 
solução, bem como o InPc não encapsulado. 
As partículas foram posteriormente liofilizadas 
por 24 horas. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
             Os resultados estatisticamente 
significativos, com 95% de confiança, 
indicaram que o aumento da concentração de 
PVA (Fator C) ou da porcentagem de etanol 
na fase aquosa (Fator B) causou uma 
diminuição da área integrada dos espectros de 
absorbância das suspensões coloidais 
(AIEAS), respectivamente -10,31 e -5,23, fato 
que esta associada à diminuição do tamanho 
das partículas poliméricas (Figura 1)  
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Figura 1 – Efeito dos parâmetros individuais 
(A, B e C) e combinatórios sobre o diâmetro 
das nanoesferas de PLGA-PEG. 
 
             O aumento da concentração de PVA 
leva ao aumento da viscosidade da fase 
aquosa, bem como a diminuição da tensão 
interfacial entre as fases aquosa/orgânica, 
favorecendo a diminuição do tamanho das 
nanopartículas de PLGA. Já a presença de 
etanol na fase aquosa induz a diminuição no 
tamanho das partículas poliméricas devido ao 
aumento da viscosidade da fase aquosa que 
dificulta a coalescência das gotículas da fase 
orgânica obtidas durante a dispersão, evitando 
a agregação das partículas e o conseqüente 
aumento do diâmetro das mesmas [5]. 
             Os resultados do fatorial 23 
revelaram que o aumento da proporção 
óleo/água (Fator A) causou um aumento nas 
AIEAS (+ 2,64) sugerindo que o aumento da 
proporção O/W favoreça o preparo de 
nanoesferas de maior diâmetro, 
provavelmente, pela coalescência das 
gotículas da fase orgânica e ineficiência da 
agitação.   
             Efeitos combinatórios significativos 
foram determinados pelo planejamento fatorial 
sobre o tamanho da partícula. O aumento 
simultâneo dos fatores A e C causaram a 
diminuição da AIEAS. Embora o aumento 
individual do Fator A cause um aumento na 
área integrada do espectro de absorbância da 
suspensão coloidal, o efeito individual do Fator 
C é maior na redução da área integrada, fato 
que leva a sobreposição do efeito do Fator C 
sobre o efeito antagônico do Fator A quando 
ambos os fatores são aumentados, causando 
a diminuição da AIEAS, e consequentemente, 
a diminuição do tamanho da nanoesfera. O 
planejamento também mostrou que há um 
efeito sinérgico ternário significativo entre os 
parâmetros estudados de forma que o 
aumento simultâneo de todos os fatores causa 
um aumento na área integrada. No entanto, os 
efeitos binários e ternários são inferiores ao 
efeito individual do fator C. 

             Os valores obtidos das AIEAS (não 
mostrados) revelaram que a área integrada 
das suspensões coloidais variaram de 113 ± 9 
(ensaio 2) a 43 ± 4 (ensaio 8) mostrando que 
os níveis dos parâmetros usados no ensaio 8 
foram os mais adequados para a obtenção de 
partículas de menor diâmetro. A análise de 
tamanho das partículas do ensaio 8, via 
espalhamento de luz dinâmico, revelaram que 
esta formulação apresenta nanoesferas com 
diâmetros médios de 250 ± 43 nm. 
 
CONCLUSÃO 
             O planejamento fatorial revelou que o 
aumento da concentração de PVA e da 
porcentagem de etanol na fase aquosa 
causam uma diminuição no tamanho das 
nanopartículas, sendo a porcentagem de PVA 
a responsável pela maior redução. No entanto, 
o aumento da proporção da fase 
orgânica/aquosa é responsável pelo aumento 
no tamanho das nanoesferas. Nenhum efeito 
combinatório foi superior ao efeito individual 
da concentração de PVA. em reduzir o 
tamanho das nanoesferas poliméricas 
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