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Introdução 

   Os sistemas carreadores para fotossensibili-

zadores têm recebido atenção devido aos 

resultados que mostram melhorias na eficiência da 

terapia fotodinâmica
1
. Por este motivo o In(III)-

tetrakis(benziloxifenoxi)ftalocianina (InTBPPc), foi 

encapsulado em nanoesferas do copolímero do 

ácido lático e ácido glicólico ligado a moléculas de 

polietileno glicol (PLGA-PEG). Entretanto, vários 

fatores envolvidos no preparo das nanoesferas 

podem influenciar as propriedades nanoparticuladas 

que são fundamentais para a eficiência dos 

fotossensibilizadores
2
. Diante deste fato, as 

influências da estrutura do PLGA (com e sem PEG, 

Fator A), da técnica de adição da fase orgânica 

(gotejamento ou rápida, Fator B), do método de 

evaporação do solvente orgânico (pressão 

ambiente ou reduzida, Fator C) e do solvente a ser 

utilizado (diclorometano ou clorofórmio, Fator D) 

foram avaliadas sobre a porcentagem de 

encapsulação e porcentagem de PVA residual das 

nanoesferas através de um planejamento fatorial 2
4 

constituído de 16 ensaios. 

Resultados e Discussão 

   Para determinação da encapsulação, uma massa 

de partículas recuperadas foi dissolvida em 

dimetilformamida (DMF) e a absorbância foi medida 

no ponto de máxima absorção do InTBPPc. O 

ensaio 14 apresentou a menor porcentagem de 

encapsulação (31  16) % e o ensaio 7 a maior   

(101  1) %, revelando que a condição dos quatro 

parâmetros utilizados no ensaio 7 foi a mais 

adequada para a eficiência de encapsulação. Os 

fatores D, A e C diminuíram a eficiência de 

encapsulação do InTBPPc, sendo o fator D o mais 

significativo (Figura 1). O diclorometano (fator D) é 

um solvente com maior pressão de vapor, fato que 

favorece a rápida formação das nanopartículas e a 

encapsulação do InTBPPC. A presença do PEG 

ligado ao PLGA (fator A) diminui o tamanho das 

partículas, favorecendo a difusão do solvente e 

reduzindo a eficiência de encapsulação do 

InTBPPc. A evaporação do solvente orgânico à 

pressão reduzida (fator C) favoreceu a rápida 

eliminação do solvente orgânico reduzindo a 

eficiência de encapsulação do InTBPPc, no entanto, 

causou a rápida formação da parece externa da 

partícula, favorecendo o aumento do tamanho das 

nanoesferas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Efeito dos fatores A, B, C e D na 

eficiência de encapsulação do InTBPPc e sobre o 

PVA residual. 

 

   A porcentagem residual de PVA foi determinada 

via método colorimétrico a partir da interação do 

PVA, ácido bórico e iodo
2
. O ensaio 3 apresentou a 

menor porcentagem de PVA residual (0,10  0,02) 

%, enquanto o ensaio 10 a maior porcentagem 

(0,25  0,13) %. O planejamento fatorial revelou 

que a presença de PEG ligado ao PLGA aumentou 

a porcentagem de PVA residual. 

Conclusões 

   O clorofórmio foi o principal responsável pela 

redução da eficiência de encapsulação do InTBPPc, 

enquanto o PEG ligado ao PLGA foi o principal 

responsável pelo aumento do PVA residual.  
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