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Introdução 

O epóxi-safrol (ES) vem sendo estudado ao longo 
dos anos devido à sua capacidade dose-
dependentes tais como indução à apoptose ou 
transdiferenciação celular.

1
 Para se obter um melhor 

controle na quantidade de ES em um determinado 
meio, decidiu-se combinar este composto com 
micropartículas de poli(3-hidroxibutirato-co-3-
hidroxivalerato) (PHBV) que é um polímero 
biodegradável e biocompatível. Tais partículas 
podem ser obtidas utilizando a técnica SEDS 
(Solution Enhanced Dispersion by Supercritical 
Fluids) na qual se utiliza um fluído em estado 
supercrítico, geralmente o CO2 (scCO2), como 
antissolvente. Nesta técnica, o solvente presente 
nas gotículas da solução de polímero e princípio 
ativo é removido pelo scCO2 favorecendo a 
nucleação e precipitação do material polimérico 
juntamente com o fármaco. Assim sendo, este 
trabalho teve como propósito, obter materiais 
microparticulados contendo PHBV + ES, e assim 
desenvolver sistemas de liberação controlada. 

Resultados e Discussão 

Para auxiliar a escolha das condições experimentais 

de precipitação fez-se necessário investigar o 

comportamento de fases, utilizando o método 

sintético estático, do sistema ES e CO2 supercrítico 

(Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama de fases (Px-y) experimental 
para o sistema epóxi-safrol e scCO2. (A), (B) e (C) 
representam as condições experimentais de 
pressão e composição de expansão via SEDS. 
 
Acima das isotermas, na Figura 1, a região é 
formada por apenas uma fase, enquanto que abaixo 
destas, podem coexistir duas ou mais fases.  
 

As condições experimentais para a expansão à 
40°C via SEDS estão representadas por (A), (B) e 
(C). A condição (A) situa-se no limite de solubilidade 
do ES em scCO2, enquanto que (B) e (C) 
correspondem, respectivamente, à região de baixa e 
alta solubilidade. Os experimentos via SEDS foram 
realizados utilizando 25 mL de uma solução 
contendo 4,0 mg mL

-1
 de ES e 40 mg mL

-1
 de 

polímero em diclorometano. 
Na Figura 2 são apresentadas as imagens de MEV 
obtidas após os experimentos realizados via SEDS. 
A morfologia das amostras é dependente das 
condições experimentais empregadas. 
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Figura 2. Micrografias eletrônicas de varredura do 
sistema PHBV + ES obtidos em diferentes 
condições de expansão. 
 
Nas condições experimentais (B) e (C) ocorre a 
formação de fibras (mecanismo de coalescência).
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Isso se deve ao fato de que em (C) o PHBV 
apresentou alta solubilidade no scCO2 enquanto que 
(B) apresentou uma solubilidade intermediária 
acarretando em uma mistura entre fibras e esferas. 
Na condição experimental (A) as partículas obtidas 
apresentaram formato com diâmetro médio de 1,24 
µm. 

Conclusões 

Observou-se que a morfologia das amostras é 

dependente das condições experimentais utilizadas 

no processo de expansão da solução polímero + 

fármaco. As partículas obtidas na condição (A) 

(pressão 80bar, vazão CO2 40g min
-1

 e vazão de 

solução de 15g min
-1

) apresentaram formato 

esférico e tamanho médio de 1,24 µm. 
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