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Introdução 
Partículas poliméricas (PP) que possam 

transportar e liberar agentes terapêuticos, a uma 
taxa constante ao período prolongado de tempo 
após uma única administração, têm sido 
amplamente investigadas para uma variedade de 
terapias na área biomédica. O poli(ácido láctico-co-
glicólico) (PLGA) é um dos materiais mais 
investigados, contudo, a classe dos poli-
hidroxialcanoatos, sintetizados por uma variedade 
de microorganismos tem atraído um grande 
interesse, devido à biocompatibilidade com o tecido 
animal. As investigações têm-se centrado sobre o 
polihidroxibutirato (PHB) e o copolímero de poli-
hidroxibutirato-co-hidroxivalerato (PHBV)1. 

Vários métodos para a preparação de partículas 
poliméricas a partir de polímeros pré-formados 
estão disponíveis. As mais empregadas são a 
emulsificação-difusão e nanoprecipitação (também 
conhecida como deslocamento do solvente). A 
primeira é a preparação de uma emulsão seguida da 
difusão do solvente, enquanto a segunda baseia-se 
na formação de partículas de polímero por 
precipitação ou cross-linking. Este trabalho teve 
como objetivo investigar a influência do tensoativo 
Tween 80 e do isopropanol no controle de forma e 
de tamanho das partículas poliméricas de PHB. 

Resultados e Discussão 
O poli(3-hidroxibutirato) utilizado (96% PHB e 4% 

de PHV) apresenta pequena faixa de solventes, 
dentre os quais, os solventes orgânicos clorados 
apresentam melhores condições para a 
solubilização do polímero. Neste trabalho utilizou-se 
o clorofórmio como solvente e uma mistura de 
isopropanol e água como não solvente. Inicialmente, 
investigou as composições para determinação de 
regiões de miscibilidade e imiscibilidade do sistema. 
As sínteses das partículas poliméricas foram 
realizadas na composição de 7/33/60 (%m) de 
clorofórmio, isopropanol e água, respectivamente. 
As amostras A e B foram preparadas na ausência e 
na presença do tensoativo Tween 80, 
respectivamente, enquanto, a amostra C foi 
preparada sem a presença de isopropanol. A 
concentração do PHB utilizada foi de 1,1 mg.mL-1. 

Análises de espalhamento de luz dinâmico (DLS) 
das dispersões das PP de PHB em meio aquoso 
mostram que apenas a amostra B, preparada na 
presença do isopropanol e do Tween 80 foi possível 

à realização das medidas. As medidas indicaram 
uma distribuição de tamanho entre 0,5-1,1μm. As 
análises de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) confirmaram as observações realizadas via 
DLS. Para amostra A sintetizada sem a presença de 
tensoativo não-iônico, as micrografias mostram a 
formação de partículas poliméricas esféricas, 
contudo, a presença de grandes aglomerados na 
amostra foi verificada, como mostrado na Figura 
1(a). Para amostra B, Figura 1(b), pode-se observar 
a formação de partículas poliméricas com forma 
esférica sem a presença aglomerados e distribuição 
de tamanho próximo das medidas realizadas pelo 
DLS. Para amostra C preparada sem presença de 
isopropanol, mas na presença do tensoativo, as 
micrografias mostram PP esféricas na faixa de 20 a 
100 μm. As diferentes condições do meio, tais como 
tensão de superfície e viscosidade atua com um 
papel crítico na formação das PP, sendo a tensão 
interfacial a força motriz para a formação de uma 
homogênea dispersão líquido-líquido2. Resultados 
indicaram a diminuição da tensão interfacial do meio 
proporcionou a melhor preparação das PP, contudo, 
uma melhor caracterização da tensão interfacial 
será realizada para o melhor entendimento da 
precipitação e formação das partículas poliméricas. 
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Fig. 1. MEV das PP de PHBV (a) amostra B e (b) da amostra C. 

Conclusões 
Micro e nanopartículas poliméricas foram 

preparadas pelo método proposto, o qual 
demonstrou elevada influência das propriedades do 
meio utilizado. Portanto, a encapsulação de 
fármacos em matrizes poliméricas por meio deste 
sistema é viável, bem como, apresenta elevado 
potencial para ser usado em aplicações biomédicas.  
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