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Introdução 

Os sistemas carreadores nanoparticulados vêm se 

mostrando capazes de aumentar a eficácia 

fotodinâmica dos fotossensibilizadores
1
. Entre os 

sistemas mais estudados estão as nanopartículas 

poliméricas, geralmente do copolímero do ácido 

lático e ácido glicólico ligado ou não às moléculas de 

polietileno glicol (respectivamente, PLGA-PEG e 

PLGA). Muito interesse há nos polímeros PEGlados 

por aumentarem o tempo de permanência dos 

carreadores no sistema circulatório
2
. Por este motivo 

o 2,3-tetrakis(4-benziloxifenoxiftalocianato) de índio 

(M-InTBPPc) foi encapsulado em nanopartículas de 

PLGA-PEG. Diante dos diferentes métodos 

relatados na literatura para a preparação de 

nanopartículas, vários são os parâmetros que 

podem influenciar as propriedades nanoparticuladas 

fundamentais à eficiência fotodinâmica. Sendo 

assim, as influências das concentrações de PLGA-

PEG (Fator A) e da acetona (Fator B) presentes na 

fase orgânica, e da força g (Fator C) e do tempo 

(Fator D) usados na centrifugação das 

nanopartículas foram avaliadas sobre o tamanho, o 

potencial zeta e a recuperação das partículas 

através de um planejamento fatorial 2
4
. 

Resultados e Discussão 

O tamanho das nanopartículas foi analisado 

indiretamente através da área integrada dos 

espectros de absorbância das suspensões coloidais 

(AIEASC), sendo a área considerada como 

proporcional à turbidez da suspensão. Os valores 

das AIEASC variaram de 37  4 (ensaio 15) a 122  

5 (ensaio 2). O planejamento fatorial revelou que 

todos os fatores estudados influenciaram os valores 

de AIEASC, sendo o fator A o principal responsável 

pelo aumento do tamanho das partículas (42,69) 

enquanto que os demais fatores causaram uma 

diminuição das nanopartículas (Fator B = -24,66, 

Fator D = -9,42, Fator C = -6,01, Fator AD = -9,33 e 

Fator AB = -6,45) (Figura 1). O aumento da 

viscosidade do PLGA-PEG dificulta a dispersão da 

fase orgânica na fase aquosa, causando o aumento 

das nanopartículas.  
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Figura 1 - Efeitos dos fatores A, B, C e D sobre 
AIEASC das nanopartículas contendo M-InTBPPc. 
 

A eficiência de recuperação das nanopartículas 

variou de 19 ± 2% (Ensaio 3) a 44 ± 1% (Ensaio 14). 

O planejamento fatorial revelou que os Fatores C, D 

e A aumentaram a recuperação das partículas 

(6,12%, 5,58% e 4,90%, respectivamente), sendo o 

Fator C o principal responsável pela recuperação, 

enquanto o Fator B e o Fator de interação CD 

causaram uma diminuição da recuperação (-5,46% 

e -3,65%, respectivamente). Nenhum dos fatores 

estudados alterou o potencial zeta 

significativamente. 

Conclusões 

O aumento da concentração do PLGA-PEG e a 

diminuição da acetona favoreceram a recuperação 

das nanopartículas enquanto que o inverso causou a 

redução do tamanho. Quanto maior o tempo e a 

força g durante a centrifugação, maior a 

recuperação das partículas, em especial as de 

menor diâmetro. O potencial zeta não sofreu 

influência dos fatores estudados. 
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