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A forma mais eficaz para tratar tumores cancerígenos é removê-los através de cirurgias. No entanto, em alguns tipos de 
câncer, como o hepático e o uterino, mais de dois terços dos pacientes não têm indicação cirúrgica, devido ao tamanho e 
localização do tumor, como, por exemplo, nos vasos sanguíneos. Médicos e pesquisadores têm investido em métodos 
alternativos e menos invasivos, como a quimioembolização. Os objetivos do presente projeto de pesquisa são a síntese e 
a caracterização  de partículas de poli(álcool vinílico) (PVA) para utilização no tratamento de cânceres. As partículas de 
PVA serão combinadas com o agente quimioterápico Doxorrubicina, fármaco comumente usado no tratamento de 
cânceres e carcinomas. As partículas, obtidas por meio de reação de polimerização controlada seguida pela 
saponificação, foram caracterizadas por MEV, DRX e RMN-CP/MAS. A funcionalização das partículas, com o 
fármaco, será a próxima etapa deste estudo. 
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Synthesis and characterization of particles derived of poly(vinyl alcohol) (PVA) for treatment of embolization and 
chemoembolization  

 
The most effective way to treat cancerous tumors is by surgically removing them. However in some types of cancer, 
such as liver and uterine cancer, more than two-thirds of patients have no indication for surgery due to the size and 
location of the tumor, such as into the blood vessels. Doctors and researchers have invested in alternative and less 
invasive methods such as chemoembolization. The objectives of this research project are the synthesis and 
characterization of poly(vinyl alcohol) (PVA) particles for use in cancer treatment. PVA particles will be combined 
with chemotherapeutic agent Doxorubicin, drug commonly used in the treatment of cancers and carcinomas. The 
particles, obtained by controlled polymerization reaction followed by saponification, were characterized by SEM, XRD 
and NMR-CP/MAS. The functionalization of the particles with the drug is the next step of this study. 
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Introdução 
 
A riqueza de informações gerada pela decodificação do genoma humano propiciou o 

aperfeiçoamento ou criação de novas drogas e terapias. Dessa maneira, tratamentos avançados e 

controles de doenças específicas, até então não tratáveis, tornaram-se realidade [1]. Em paralelo à 

busca de novas terapias, buscam-se meios ou vetores mais eficientes no transporte de drogas até o 

sítio ou região infectada. Recentemente, polímeros sintéticos e biodegradáveis, na forma de 

pequenas esferas, estão sendo estudados e explorados para a realização desses novos tipos de 

tratamento. 
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A embolização vascular é o nome dado à oclusão de determinados vasos sanguíneos e 

artérias via cateter com a finalidade de impedir a circulação ou corrigir malformações em uma 

determinada região do corpo [2]. Os materiais ditos embólicos têm sido eficientes na contenção de 

hemorragias (em casos de complicações cirúrgicas, por exemplo), no tratamento de aneurismas 

arteriais, malformações artério-venosas e no tratamento de determinados cânceres [3,4,5]. O 

bloqueio da circulação sanguínea na região do câncer faz com que cesse o fornecimento de 

nutrientes e consequentemente a estagnação da neoplasia, sendo, em alguns casos, causa direta da 

diminuição do tamanho do tumor. Quando há associação de drogas com o agente embolizante, o 

processo é denominado quimioembolização. A entrega em sítio das drogas anticancerígenas via 

quimioembolização tem atraído a atenção das comunidades médica e acadêmica [6,7,8], devido ao 

fato de se mostrar mais eficiente do que somente a quimioterapia. Além de possibilitar a liberação 

da droga especificamente na região desejada, este procedimento também reduz os efeitos colaterais 

[9,10]. 

Os materiais embólicos  usados  incluem molas metálicas, borrachas de silicone e polímeros 

sintéticos. Em todos os casos, são avaliadas as propriedades finais do composto para que a sua 

aplicação seja a mais bem sucedida possível. A aplicação desses agentes requer atenção especial em 

relação à compatibilidade entre o tamanho das partículas e o diâmetro dos cateteres e dos vasos 

sanguíneos, uma vez que a incompatibilidade entre tais dimensões pode ocasionar problemas 

durante o procedimento. O poli(álcool vinílico) ([CH2CHOH]n) tem sido usado nesse tipo de 

aplicação com destaque considerável [11,12,13,14,15]. No entanto, sua morfologia flocular [15] não 

é favorável em relação ao transporte até o ponto desejado, podendo obstruir regiões não afetadas, 

aumentando o grau  de complicações cirúrgicas [16,17,18,19,20,21]. 

A agregação de fármacos na superfície dos agentes embolizantes permite a liberação da 

droga especificamente no local da oclusão do vaso, ou seja, ao redor de lesões cancerígenas [22,23]. 

O Cloridrato de Doxorrubicina (C33H38N4O6·HCl) é apontado como um dos medicamentos que 

melhor responde a esse tipo de tratamento [24,25]. Todavia, como a maioria das drogas 

anticancerígenas, pode causar alta toxicidade se administrada em altas concentrações, causando 

graves efeitos colaterais como, quedas de cabelos, náuseas, vômitos e necrose local do tecido 

atingido. 

Diante de todo o problema apresentado e sabendo-se que o controle morfológico do PVA é 

imprescindível para o manejo durante o trajeto ao ponto artériovenoso, o objetivo do presente 

estudo foi sintetizar as partículas com morfologia esférica controlada e realizar a sua caracterização 

físico-química. A funcionalização com a droga Doxorrubicina para tratamento de certos cânceres 

será a próxima etapa deste estudo. 
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Experimental 
 
Síntese das partículas esféricas de PVA 
 
A síntese foi adaptada da referência 15. Em geral as partículas são obtidas através de reação de 

polimerização controlada, onde o monômero acetato de vinila (CH3COOCH=CH2) polimeriza em 

poli(acetato de vinila) (PVAc), sendo que a concentração dos reagentes, o pH da solução, a 

temperatura e o grau de agitação do sistema interferem no resultado final. Em seguida, o PVAc 

formado sofre uma saponificação com base forte (NaOH) para a troca do grupo funcional acetato 

com o grupo hidroxila. Basicamente, a síntese do PVA esférico é dividida em duas etapas: 

polimerização e saponificação. Durante a polimerização, que pode durar de 3 a 12 horas, a 

temperatura permanece na faixa de 50-100°C e os reagentes são mantidos em um sistema fechado 

acoplado a um condensador, e sob agitação continua e controlada (300 a 3000rpm), uma vez que o 

grau de agitação interfere na dimensão da maior parte das partículas. Na etapa da saponificação, é 

utilizada uma solução com concentração variando de 10 a 50% de hidróxido de sódio em volume 

igual à quantidade de água usada na etapa da polimerização. A solução alcalina é adicionada por 

gotejamento, sob agitação (300 a 3000rpm) e temperatura (25-45°C) controladas. Após a adição da 

solução alcalina, a reação prossegue por um período de 1 a 3 horas. Ao final, as partículas 

resultantes são lavadas com água destilada e as esferas são armazenadas em solução aquosa. As 

partículas sintetizadas foram designadas amostra 1, 2, 3 e 4. A tabela I mostra os parâmetros que 

foram variados nestas sínteses. 

 
Caracterização das partículas esféricas de PVA 
 
As micrografias foram obtidas por um microscópio eletrônico de varredura Phillips XL30-seg. O 

aparelho operou com feixe de elétrons regulável para tensões de 5 a 25 kV. As partículas foram 

cobertas com Au para a realização de tais análises. Os difratogramas de raios-X foram obtidos 

através do método do pó, com ângulo de espalhamento de 3° a 60°, utilizando um difratômetro 

Rigaku RU200B, provido de ânodo rotatório de Cu, filtro de Ni e cristal monocromador grafite. As 

medidas de ressonância magnética nuclear foram realizadas usando um espectrômetro Varian Inova, 

operando em 100,5 MHz para o 13C. Uma sonda modelo Jackobsen com rotor de 5 mm foi utilizada 

nas medidas, que foram realizadas com frequência de 10 kHz. O referenciamento dos espectros foi 

feito externamente utilizado o pico de carbonila de uma amostra de glicina (176,4 ppm). Os 

espectros foram obtidos utilizando o método CP/MAS (Cross Polarization / Magic Angle Spinning). 
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Tabela I – Especificação de cada amostra sintetizada no laboratório. 

Amostragem 
Concentração 
de NaOH na 
saponificação 

Grau de agitação 
durante a 

polimerização 

Temperatura 
(°C) durante a 
saponificação 

Produto final 

Amostra 1 25M ~ 690 rpm 35 Partículas esféricas com 
coloração vermelha. 

Amostra 2 4M ~ 690 rpm 37 Partículas esféricas com 
coloração branca. 

Amostra 3 4M ~ 460 rpm 30 Partículas não obtidas. 

Amostra 4 4M ~ 460 rpm 35 
Partículas esféricas com 

dimensões maiores. 
 

Resultados e Discussão 
 
Os dados de MEV mostram a morfologia das partículas de PVA comercial (Contour PVA 

Embolization Particles - Boston Scientific) (figura 1a) e das partículas obtidas na síntese descrita na 

seção experimental. Neste caso, pode-se observar que as partículas sintetizadas apresentam uma 

morfologia esférica melhor definida do que as partículas da amostra padrão comercial. 

 

  

Figura 1 - (a) MEV – Amostra padrão com um aumento de 50x. (b) MEV – Amostra 2 com um aumento de 50x.  
 

Os difratogramas DRX mostram que a amostra padrão comercial apresenta um padrão de 

difração com um pico alargado na região de 2θ de 18,5 indicando uma amostra com baixa 

cristalinidade. Todavia, a amostra 1 apresenta um padrão de difração totalmente diferenciado com 4 

picos nas regiões de 11,5, 19,5, 23,0 e 40,5. Tal padrão de difração indica uma cristalinidade 

superior a da amostra padrão (figura 2), devido ao procedimento sintético diferenciado.  
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Figura 2 - DRX - Comparação entre a amostra padrão e a amostra 1. 

 
As amostras 2, 3 e 4 (figura 3) também apresentam padrões de difração característicos de 

materiais com baixa cristalinidade, indicando que as condições de síntese nas quais foram feitas 

(tabela I) não são favoráveis para a obtenção de partículas com cristalinidade relativamente boa. 

 

 
Figura 3- DRX – Amostras 2, 3 e 4. 
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Os dados de CP/MAS (figura 4) reforçam que as melhores condições para se obter partículas 

de PVA com alta cristalinidade são as descritas para a amostra 1. As amostras 2, 3 e 4 apresentam 

um padrão de RMN completamente atípico para um polímero PVA, concordando com os dados de 

DRX e indicando a baixa cristalinidade dessas amostras. Essas amostras apresentam um pico extra 

na região de 175 ppm. O deslocamento químico na região de 165-180 ppm é característico de 

grupos carbonilas, que nesse caso podem ser atribuídos ao grupo acetato, indicando que a 

concentração molar da solução alcalina usada na saponificação (tabela I) não é suficiente para uma 

troca eficaz do grupo acetato pelo o grupo hidroxila. Um comportamento totalmente diferente é 

apresentado pela amostra 1, que mostra deslocamento químico condizente com os valores 

reportados na literatura [26]. Observa-se para a amostra 1 a ausência dos deslocamentos químicos 

característicos de grupos carbonilas, indicando que a concentração da base usada na etapa da 

saponificação é eficiente para que ocorra a troca completa. Uma comparação do espectro CP/MAS 

mostra uma melhor definição para o espectro da amostra 1, estando dentro da região de 

deslocamento químico esperado. O pico extra na amostra padrão na região de 100 ppm até o 

presente momento não pode ser corretamente interpretado, podendo ser uma impureza presente na 

amostra detectada somente com esta técnica. 

 

 
Figura 4 - Ressonância Magnética Nuclear de 13C da amostra PVA padrão e das amostras 1, 2, 3 e 4, com a utilização da técnica CP/MAS. 

 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Conclusões 
 
Os resultados preliminares indicam que o método de síntese resulta em partículas com morfologia 

esférica melhor definida e com maior cristalinidade conforme os dados de Raio-X e RMN. A 

análise conjunta dos dados de DRX e RMN indica que a obtenção de partículas com cristalinidade 

superior às partículas comerciais é possível usando-se soluções alcalinas de alta concentração 

(25M) na etapa da saponificação. Esse dado é muito importante para a etapa seguinte do trabalho, 

quando se realizará a funcionalização das superfícies, pois uma amostra com cristalinidade maior 

implica num melhor ordenamento das unidades poliméricas podendo levar a uma melhor 

distribuição dos grupos funcionais disponíveis na superfície das partículas. Esse melhor 

ordenamento é um fator importante ao controle da concentração do agente químico a ser agregado. 
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