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O poli(dimetilsiloxano), PDMS, é um polímero com propriedades como elevada resistência 
térmica, inércia química, biocompatibilidade e alta flexibilidade, que permitem diversas 
aplicações nas áreas industriais e biomédicas. A poli(vinilpirrolidona), PVP, por sua vez, é um 
polímero sintético biocompatível e altamente hidrofílico, com variadas aplicações na área 
médica e farmacêutica. Devido aos polímeros apresentarem tais propriedades, pode-se 
assumir que a sua utilização na preparação de híbridos, como em redes poliméricas 
interpenetrantes (IPNs), permite a obtenção de materiais com novas propriedades e 
características, indicando a possibilidade de variadas aplicações, que, juntando aos baixos 
custos dos polímeros, foram a motivação deste trabalho. Foram preparadas IPNs à base de 
PVP e PDMS de diversas composições, variando-se as concentrações dos constituintes, 
inclusive obtendo os polímeros puros na forma reticulada. A PVP reticulada foi sintetizada por 
meio da reação de polimerização do monômero N-vinilpirrolidona, NVP, na presença de 2,2’-
azobisisobutironitrila, AIBN, e da reticulação com dietilenoglicol, DEG. O PDMS linear foi 
utilizado como precursor, sendo reticulado por TEOS por meio de uma reação catalisada. As 
redes poliméricas foram caracterizadas por meio de análises por espectroscopia infravermelho 
IV-TF, termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC), microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e por meio de ensaios de intumescimento e de degradação em 
meio tamponado. Os resultados demonstraram a formação dos materiais multicomponentes, 
com diferentes proporções dos polímeros constituintes. A estabilidade térmica das redes 
PVP/PDMS foi intermediária à de seus constituintes puros. Com os resultados de DSC, foram 
determinadas as temperaturas de transição vítrea dos polímeros nos materiais híbridos. Os 
resultados indicaram elevada segregação de fases entre os polímeros, corroborada pelas 
micrografias. Os materiais ainda apresentaram capacidade de absorção de água. O 
intumescimento foi crescente com o aumento da concentração da PVP, polímero hidrofílico. 
Nos testes de degradação, verificou-se que a PVP é removida da rede, devido à característica 
hidrofílica, provavelmente por meio de dissolução e difusão. IPNs de PVP e PDMS também 
foram sintetizadas com a incorporação do fármaco diclofenaco de sódio, que se apresentou de 
forma dispersa no material. Ensaios de liberação controlada demonstraram a capacidade dos 
materiais de serem possivelmente aplicados em sistemas de liberação controlada de fármacos, 
devido ao controle temporal apresentado, sendo maior a liberação quanto maior a quantidade 
de PVP na IPN. 


