
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BLENDAS ENVOLVENDO O 

POLI(D,L LACTÍDEO)  E A POLI(VINILPIRROLIDONA) 

 

O poli(D,L-lactídeo) – PDLLA, é um polímero com potenciais aplicações nas áreas 

médica, ambiental e farmacêutica. Apesar de sua versatilidade, ele apresenta 

algumas desvantagens que limitam sua utilização, como o fato de ser hidrofóbico. 

Uma estratégia para superar suas desvantagens é a produção de blendas 

poliméricas. A mistura com poli(vinilpirrolidona) - PVP, um polímero hidrofílico, é 

uma alternativa para a obtenção de blendas de PDLLA com maior hidrofilicidade. 

Assim, o desenvolvimento de uma blenda com PVP representa a possibilidade de 

obtenção de um material anfifílico, conjugando a biodegradabilidade e a 

biocompatibilidade do PDLLA com a hidrofilicidade do PVP. O objetivo desse 

trabalho consiste em preparar e caracterizar blendas PDLLA/PVP, utilizando 

métodos espectroscópicos, térmicos e morfológicos, além de estudar sua 

degradação em meio fosfato, alcalino e em solo e testar sua aplicação em sistemas 

de liberação controlada de fármacos.  

As blendas PDLLA/PVP foram obtidas por “casting” a partir de soluções à base de 

clorofórmio, na concentração de 10%, obtendo blendas PDLLA/PVP nas 

concentrações 0/100, 20/80, 50/50, 80/20 e 100/0.  

Para caracterização das blendas foram utilizadas espectroscopia na região do 

infravermelho (IV-TF), termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Por meio dessas técnicas foi 

verificado que os homopolímeros PDLLA e PVP são imiscíveis, dando origem a 

blendas com nítida separação de fases, cuja morfologia apresenta domínios 

esféricos espalhados em uma matriz contínua.  

Para avaliar a degradação das blendas PDLLA/PVP, em diferentes condições, foram 

realizados três testes: degradação em meio alcalino e em tampão fosfato e o teste 

de Sturm. Os resultados obtidos pela degradação em tampão fosfato mostraram 

que a mistura sofre degradação rápida em comparação com PDLLA puro, enquanto 

o teste realizado em meio tamponado demonstraram que a mistura tem um 

potencial para ser utilizado como um biomaterial, pois este teste simula as 

condições dos fluidos corporais. Além disso, o teste de Sturm mostrou que a 



mistura deixada no meio ambiente se degrada mais rapidamente quando 

comparado com PDLLA puro. Portanto, esses testes de degradação revelam que a 

presença da PVP acelera a degradação do PDLLA, uma vez que a PVP é mais 

hidrofílica, permitindo uma melhor distribuição de água e de microorganismos na 

matriz de polímero. 

Finalmente, a avaliação das blendas PDLLA/PVP como sistema para liberação 

controlada de fármacos foi realizada pelo acompanhamento por espectroscopia 

UV-Vis da liberação de diclofenado incorporado a blendas de composição 50/50. 

Para controle, foi avaliada a liberação de diclofenaco incorporado ao PDLLA puro 

(também chamado de blenda 100/0). Em tampão fosfato, que simula os fluidos 

corpóreos, a maior liberação de diclofenaco se deu com a blenda PDLLA/PVP 

50/50. Essa maior liberação pode ser explicada devido à maior hidrofilicidade da 

PVP, o que facilita a difusão de água por toda a matriz e dissolução do fármaco.  

Resumindo, neste trabalho são apresentados os estudos envolvendo a preparação 

de blendas PDLLA/PVP, por casting, e a caracterização por métodos 

espectroscópicos, térmicos e morfológicos. As caracterizações mostraram que a 

mistura de PDLLA e PVP dá origem a blendas imiscíveis.  Apesar da imiscibilidade 

entre os homopolímeros, os testes de degradação indicaram que a presença da 

PVP acelera a degradação do PDLLA. Além disso, testes com diclofenaco indicaram 

que a blenda mostra potencial para aplicação em sistemas de liberação controlada 

de fármacos. 


