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Neste trabalho, blendas poliméricas de poli(D,L-lactídeo), PDLLA, e 

poli(vinilpirrolidona), PVP, compatibilizadas com 5% ou 10% em massa (m/m) do 

copolímero bloco P(LLA-b-VP) foram preparadas nas concentrações 80/20, 20/80 e 

50/50. As blendas foram obtidas empregando-se a técnica de solubilização seguida 

de evaporação do solvente (casting). Por essa técnica, os polímeros PDLLA e PVP 

foram solubilizados em clorofórmio a 10% (m/v) e misturados nas composições 

desejadas. As blendas foram caracterizadas por espectroscopia infravermelho (IV-

FT), termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC), ensaio 

mecânico de tração e microscopia eletrônica de varredura (MEV). As blendas 

PDLLA/PVP formam misturas imiscíveis, porém a adição do copolímero P(LLA-b-VP) 

promoveu uma estabilização das fases das blendas por meio da compatibilização, 

alterando a sua morfologia. Localizando-se na interface, o copolímero dibloco 

P(LLA-b-VP) reduziu a energia interfacial entre as fases dando origem a domínios 

menores e dispersos mais uniformemente. Atuando como agente compatibilizante, 

o copolímero proporcionou um aumento da adesão interfacial, uma maior 

homogeneização das misturas e, consequentemente, uma melhora nas 

propriedades físicas das blendas PDLLA/PVP. A maior interação entre as fases 

provocou um aumento no alongamento de ruptura e uma diminuição no módulo 

de elasticidade das blendas 50/50 compatibilizadas, tornando-as menos rígidas e 

mais tenazes. A introdução do copolímero dibloco P(LLA-b-VP) na blenda 

PDLLA/PVP 50/50 reduziu de maneira significativa a estabilidade térmica do 

PDLLA, provavelmente devido a mudanças ocorridas na dispersão das cadeias de 

um componente em relação ao outro nas misturas. Foram estudadas e avaliadas a 

degradação hidrolítica das blendas em meio tamponado e a liberação controlada 

do fármaco diclofenaco incorporado às blendas PDLLA/PVP na composição 50/50, 

com e sem compatibilizante. Os resultados obtidos ao final do processo de 

degradação em tampão fosfato mostraram que a blenda 50/50 compatibilizada 

com 5% em massa (m/m) do copolímero P(LLA-b-VP) apresentou maior perda de 

massa com relação às blendas 50/50, não-compatibilizada e compatibilizada com 



10% em massa (m/m) do copolímero. A presença do agente compatibilizante 

proporcionou maior interpenetração entre as fases PDLLA e PVP. A melhor 

dispersão e adesão interfacial entre o PDLLA e a PVP, um polímero altamente 

hidrofílico, melhorou também a difusão e a distribuição da água pelo material, 

facilitando e acelerando o processo de degradação hidrolítica. Os testes de 

liberação com o fármaco diclofenaco mostraram que as blendas PDLLA/PVP com e 

sem compatibilizante liberaram maior quantidade do fármaco que o PDLLA puro 

devido ao fato deste polímero ser hidrofóbico, o que evidentemente dificultou a 

dissolução e liberação do antiinflamatório. A presença da PVP tornou as misturas 

mais hidrofílicas, aumentando a difusão de água e favorecendo a liberação da 

droga. Na blenda contendo 5% do compatibilizante a distribuição da droga foi mais 

regular, o que favoreceu o contato da água com o diclofenaco por hidratação da 

PVP, também distribuída mais uniformemente. Com isso, ocorreu um aumento na 

taxa de liberação da droga. Os resultados obtidos por MEV, ensaios de tração, 

degradação hidrolítica em meio tamponado e liberação de droga revelaram que a 

concentração do copolímero na blenda é um fator importante que afeta as 

propriedades da mistura polimérica. Quando o copolímero é adicionado em altas 

concentrações, o sistema passa a se comportar como uma mistura ternária e o 

efeito compatibilizante do copolímero é alterado. Finalizando, o ensaio de 

degradação hidrolítica em solução tampão, realizado simulando as condições 

corporais, e os testes de liberação do diclofenaco comprovaram a potencialidade 

da blenda PDLLA/PVP compatibilizada com o copolímero dibloco P(LLA-b-VP) para 

ser utilizada como biomaterial e na liberação controlada de drogas. 


