
 

 

xi 

RESUMO 

 

Nos últimos anos tem havido um interesse crescente no uso de polímeros no 

desenvolvimento de materiais para bioaplicações. A copolimerização de enxerto induzida por 

radiação gama é uma técnica que proporciona um método geral para a modificação das 

propriedades físicas, químicas e mecânicas dos polímeros, e tem sido utilizada com sucesso 

como uma “ferramenta” para modificar as propriedades de superfície de diversos substratos 

poliméricos. 

O polietileno (PE), devido à sua excelente resistência química, elevada resistência ao 

impacto e permeabilidade gasosa, tem sido amplamente utilizado como matriz suporte para o 

enxerto induzido por radiação, de diferentes monómeros. Porém, a sua hidrofobicidade limita 

a sua utilização como biomaterial. Diversos estudos demonstraram que o enxerto de 

metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA) sobre uma variedade de substratos poliméricos resulta 

num aumento da hidrofilicidade e biocompatibilidade dos materiais. 

Neste contexto, o objectivo do trabalho apresentado nesta tese consistiu no 

desenvolvimento e optimização da preparação de um novo copolímero de enxerto de base 

polietileno, adequado a aplicações biomédicas e ambientais. Para este efeito, utilizando HEMA 

como monómero enxertante e a radiação gama como fonte energética de iniciação do 

processo de enxerto, foram preparados copolímeros polietileno-g-metacrilato de 2-hidroxietilo 

(PE-g-HEMA) em duas formas finais: grânulos e filmes. Os estudos de optimização revelaram 

que o processo de enxerto induzido por radiação é sensível à concentração de monómero, 

ambiente e débito de dose de irradiação. As melhores condições experimentais (maior 

rendimento de enxerto e eficiência) foram utilizadas para a preparação de filmes PE-g-HEMA. 

A caracterização dos materiais copoliméricos mostrou que, mesmo as amostras com 

elevado grau de enxerto, mantêm uma boa coesão estrutural, resultante principalmente do 

efeito protector da radiação, exercido pelas cadeias de poli(HEMA) enxertadas, sobre a matriz 

de polietileno. Em particular, os filmes copoliméricos exibem uma superfície rugosa, 

adequada à bio-interacção para adesão e/ou proliferação celular. A rugosidade superficial dos 

filmes pode ser ajustada através da dose de radiação de preparação. 

O incremento de hidrofilicidade, efeito não hemolítico (biocompatibilidade in vitro) e 

baixa contaminação observados nos filmes PE-g-HEMA, evidenciam propriedades biológicas 

muito interessantes, sugerindo múltiplas possibilidades de bioaplicações para este material, 

principalmente na área biomédica. 
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ABSTRACT 

 

In recent years there has been a growing interest in the use of polymers in the 

development of materials for bioapplications. Graft copolymerization induced by gamma 

radiation is a technique that provides a general method for the modification of physical, 

chemical and mechanical properties of polymers, and has being used successfully as a tool to 

modify the surface properties of a range of polymeric substrates. 

Polyethylene, due to its excellent chemical resistance, high impact resistance and gas 

permeability, has been extensively used as a backbone for radiation grafting of different 

monomers. However its hydrophobicity restricts its use as biomaterial. Several studies 

showed that the graft of 2-hydroxiethyl methacrylate (HEMA) onto a range of polymeric 

substrates results in an increase of materials hydrophylicity and biocompatibility. 

In this context, the aim of the work presented in this thesis was to develop and optimize 

the preparation of a new grafted copolymeric polyethylene based material, suitable to be used 

for biomedical and environmental applications. For this purpose, using HEMA as graft 

monomer and gamma radiation as energetic source for the initiation of grafting process, it was 

prepared polyethylene-g-2-hydroxyethyl methacrylate (PE-g-HEMA) copolymers in two final 

forms: granules and films. The optimization studies revealed that the radiation grafting 

process is sensitive to monomer concentration, irradiation environment and dose-rate. The 

best experimental conditions founded (highest grafting yield and efficiency) were used to 

produce PE-g-HEMA films. 

Copolymeric materials characterization showed that, even the high grafted samples, 

maintain good structural cohesion resulting mainly from the radiation protective effect of 

poly(HEMA) branches grafted onto polyethylene backbone. In particular, copolymeric films 

exhibit a rough surface, adequate for bio-interaction for cell adhesion and/or proliferation. 

The films surface roughness can be tailored by means of preparation radiation dose.  

The improved hydrophylicity, non-hemolytic effect (in vitro biocompatibility) and low 

contamination observed in PE-g-HEMA films, point out for very interesting biological 

properties, suggesting multiple bioapplications possibilities for this material, mainly in 

biomedical area. 
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