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Resumo: Estudos foram realizados através de um planejamento fatorial 2

3 
para avaliar a influência 

da % de etanol (PE) e do álcool polivinílico (PVA) presentes na fase aquosa e a proporção entre as 
fases orgânica/aquosa (O/W) sobre a % de PVA residual e a eficiência de encapsulação do In(III)-
ftalocianina (InPc). Os resultados mostraram que o aumento da concentração do PVA causou um 
aumento na % residual de PVA e na eficiência de encapsulação. O aumento de PE não influenciou a 
% de PVA residual, porém reduziu a % de encapsulação, enquanto o aumento da proporção O/W 
aumentou o PVA residual e diminuiu a % de encapsulação.  
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INTRODUÇÃO 
        O InPc é um fotossensibilizador que 
apresenta intensa absorbância na região da 
janela terapêutica (600-800 nm), fato 
importante para a terapia fotodinâmica (PDT). 
Entretanto, devido sua característica lipofílica, 
o InPc apresenta baixa solubilidade sistêmica, 
dificultando sua aplicação médica. Com o 
objetivo de superar esta dificuldade, o InPc foi 
encapsulado em nanoesferas do polímero de 
ácido lático-co-glicólico ligado a cadeias de 
polietileno glicol (PLGA-PEG). Pesquisadores 
vêm mostrando que a encapsulação de 
fotossensibilizadores tem resultado no 
aumento da eficiência da terapia 
fotodinâmica

1
. No entanto, a otimização de 

formulações farmacêuticas nanoparticuladas 
envolve uma série de variáveis, fato que pode 
tornar a tarefa dispendiosa e cara se realizada 
por método univariado de tentativa e erro

2
. O 

emprego de planejamento sistemático dos 
experimentos tem permitido a otimização de 
formulações com um menor número de 
experimentos e com a identificação de 
interações (sinérgicas ou antagônicas) entre 
variáveis do processo

3
. Diante dos fatos 

acima, experimentos foram realizados para 
avaliar a influência de 3 diferentes fatores 
(porcentagem de etanol (fator B) e de álcool 
polivinílico (fator C) na fase aquosa e a 
proporção entre as fases orgânica/aquosa 
(fator A)) sobre a eficiência de encapsulação e 
a porcentagem de PVA residual usando um 
planejamento fatorial 2

3
 constituído de dois 

níveis. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
As esferas foram preparadas usando o 

método de emulsificação/evaporação
1,3

. A % 
de PVA residual foi quantificado por um 

método colorimétrico baseado na formação de 
um complexo colorido entre grupos hidroxila 
do PVA e moléculas de iodo

3
. 

 A % de encapsulação foi determinada 
a partir da dissolução de uma massa 
conhecida do material liofilizado (1,2-1,5 mg)  
em metilpirrolidona. Medidas da absorbância 
da solução resultante foram realizadas no 
comprimento de máxima absorbância (683 
nm). Posteriormente, uma curva de calibração 
foi obtida utilizando-se o método de adição de 
padrão

3
. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
             Os resultados estatisticamente 
significativos, obtidos com 95% de confiança, 
referente aos efeitos dos parâmetros de 
preparação das nanopartículas sobre a % de 
PVA residual (Figura 1A), indicaram que o 
aumento individual dos fatores A e C 
causaram um aumento da % de PVA residual 
(Efeito = +5,08% para fator C, Efeito = +2,07% 
para fator A), enquanto o fator B não 
apresentou influência significativa sobre a 
propriedade. O PVA foi o principal parâmetro 
responsável pela diminuição do tamanho das 
nanoesferas de PLGA-PEG. Partículas de 
menor diâmetro tendem a apresentar maior % 
de PVA residual, fato que faz o fator C 
aumentar a quantidade residual de PVA. O 
fator A causa um aumento no tamanho das 
nanoesferas. Ainda que o efeito da 
coalescência das gotículas de fase orgânica 
ocorra (aumentando o tamanho das 
partículas), pesquisadores já demonstraram 
que o aumento da proporção óleo/água reduz 
a viscosidade da fase orgânica, e 
consequentemente, o diâmetro das gotículas. 
Isso favorece a interação de maior número de 
moléculas de PVA na interface 
orgânica/aquosa causando um aumento na % 



 

 

 

 

 

de PVA residual. Interessantemente, efeitos 
combinatórios mostraram-se significativos em 
causar uma diminuição do PVA residual (fator 
AC, efeito = -3,36%) ou um aumento (fator AB, 
efeito = 2,22%). Muito provavelmente, o fator 
A (responsável pelo aumento do PVA residual) 
deve sobrepujar o efeito do fator B 
(individualmente insignificante sobre o PVA 
residual) de modo que o efeito sinérgico 
(positivo) combinatório dos fatores A e B 
cause um aumento do PVA residual. A 
característica antagônica (negativa) do efeito 
combinatório dos fatores A e C deve estar 
relacionado ao efeito individual do fator A 
sobre o tamanho das nanoesferas. 
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Figura 1 – Efeito dos parâmetros individuais  e 
combinatórios sobre a (A) % de PVA residual 
e a (B) eficiência de encapsulação do InPc. 
 
            Na % de encapsulação todos os 
fatores foram significativos uma vez que todos 
os efeitos foram superiores ao valor da linha 
de significância. Os resultados 
estatisticamente significativos, com 95% de 
confiança, mostraram que o aumento 
individual do fator A ou do fator B causou uma 
diminuição na eficiência de encapsulação do 
InPc (-13,14% e -8,69%, respectivamente) 
enquanto que o aumento do fator C causou o 
aumentou da eficiência de encapsulação 
(+15,19%) (Figura 1B). 
            Interessantemente, todos os efeitos 
combinatórios foram significativos, causando 
um aumento na eficiência de encapsulação. 
Destaca-se o efeito binário AC (+12,19%) por 
ser o terceiro efeito mais influente sobre a 

encapsulação do InPc quando comparado aos 
demais efeitos individuais e combinatórios.     
            Dessa forma, o aumento do fator A 
reduz a viscosidade da fase orgânica como 
aumenta o volume de metilpirrolidona 
favorecendo a difusão do InPc para a fase 
aquosa durante a evaporação do solvente 
orgânico, fato que diminui a eficiência de 
encapsulação do InPc. O fator B favorece a 
solubilização do InPc em meio aquoso, fato 
que torna o aumento individual deste fator 
responsável pela diminuição da eficiência de 
encapsulação. O aumento da encapsulação 
causada pelo fator C se deve ao aumento da 
viscosidade causada pelo PVA. Isto favorece a 
obtenção de partículas pequenas que 
apresentam elevada área superficial 
específica permitindo que um maior número 
de moléculas do estabilizante se localize na 
interface entre as fases orgânica e aquosa, 
fato que dificulta a difusão da droga 
encapsulada da fase orgânica para a fase 
aquosa aumentando a encapsulação. 
 

CONCLUSÃO 
             O planejamento fatorial revelou que a 
concentração de PVA foi responsável pelo 
aumento da porcentagem de PVA residual e 
pelo aumento da eficiência de encapsulação 
do InPc. O PE não influenciou a porcentagem 
de PVA residual, porém reduziu a eficiência de 
encapsulação enquanto o aumento da 
proporção O/W aumentou a porcentagem de 
PVA residual mas reduziu a encapsulação do 
INPc. 
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