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Resumo: O polietileno de alto peso molecular tem sido bastante utilizado na área médica devido as suas propriedades 

mecânicas elevadas em comparação às dos demais polímeros. A sua principal aplicação é no desenvolvimento de 

implantes ortopédicos, que requerem alta resistência à abrasão. Um dos métodos mais utilizados com essa finalidade é a 

reticulação do polímero através de irradiação com radiação gama. Afim de minimizar reações de oxidação, o tacoferol 

(vitamina E) tem sido utilizado como antioxidante. O ácido ascórbico (vitamina C), entretanto, tem sido apontado como 

uma alternativa à vitamina E. Nesse trabalho, um tipo de polietileno de alto peso molecular (PEAPM) aditivado com 

vitamina C foi irradiado com doses variáveis de radiação gama. Ensaios termodinâmico-mecânico e determinações de 

teor de gel foram efetuados para caracterizar as amostras obtidas. A amostra contendo 1% de vitamina C e irradiada 

com 50 kGy apresentou teor mais elevado de ligações cruzadas. 
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Chemical modification of high molecular weight polyethylene through gamma radiation for 

biomaterials applications. 

 
Abstract: Ultra high molecular weight polyethylene has been used in the medical field due to its high mechanical 

properties compared to the other polymers. Its main application is in the development of orthopedic implants, which 

requires high resistance to abrasion. One of the most used methods is the introduction of crosslinks in the polymer 
through gamma irradiation. In order to prevent oxidation reactions, studies have been developed using tacoferol 

(vitamin E) as an antioxidant for the material. The ascorbic acid (vitamin C), however, has been appointed as a viable 

alternative for vitamin E. In this work, a high molecular weight polyethylene grade(HMWPE) and polyethylene samples 

formulated with vitamin C were submitted to gamma radiation. Thermodynamic-mechanical methods and gel content 

determinations were used to characterize the samples obtained. The sample containing 1% of vitamin C and irradiated 

with 50 KGy of gamma radiation presented the highest content of crosslinks. 

Keywords: HMWPE, gamma irradiation, ascorbic acid, crosslinking. 

 

 

Introdução  

 

As propriedades únicas apresentadas pelo polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) 

como: alta resistência ao desgaste por abrasão, baixo coeficiente de fricção, biocompatibilidade e 

propriedades mecânicas satisfatórias tornam esse material um dos polímeros mais utilizados em 

implantes ortopédicos, como próteses de joelhos e de quadril [1,2,3]. 

 

Na artroplastia de quadril, o PEUAPM surgiu como superfície articular protética em substituição ao 

poli (tetrafluoreto de etileno) (TEFLON) que mostrou-se muito pouco resistente ao desgaste. O 

PEAPM apresenta resistência ao desgaste cerca de 1000 vezes superior a apresentada pelo 

TEFLON [1].A bioinércia, entretanto, dificulta a fixação da prótese com o tecido ósseo requerendo 

a utilização de componentes metálicos e cimentos ósseos a base de poli (metacrilato de metila) que 
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geram efeitos biológicos indesejáveis. Estudos visando o desenvolvimento de suportes porosos de 

PEAPM associados com materiais bioativos, como hidroxiapatitas têm sido efetuados com o 

objetivo de promover a fixação biológica da prótese ao tecido ósseo[4]. 

 

Devido a sua aplicação em próteses, há necessidade de melhorar a resistência à abrasão do PEAPM. 

A introdução de ligações cruzadas no PEAPM através da irradiação com radiação gama vem sendo 

utilizada com essa finalidade. Nesse processo há competição entre reações de degradação e reações 

de formação de ligações cruzadas. Para se evitar a oxidação, o tacoferol (vitamina E) tem sido 

difundido no polímero, devido a sua característica antioxidante. Como há uma certa dificuldade 

associada ao processo de incorporação da vitamina E ao polímero, o ácido ascórbico (vitamina C) 

tem sido apontado como uma possível inovação desse processo, devido ao baixo custo e aos 

resultados satisfatórios que apresenta [2].  

 

Há um tipo de polietileno no mercado desenvolvido para moldagem por compressão (PEAPM), que 

apresenta massa molecular mais alta do que a dos tipos convencionais de polietileno de alta 

densidade (HDPE) e mais baixa do que a dos polietilenos de ultra alto peso molecular (PEUAPM). 

Esse trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da radiação gama sobre as suas propriedades,assim 

como a ação da vitamina C como antioxidante.  

 

 

Experimental 

. 

Materiais 

 

O PEUAPM utilizado nesse trabalho (Idealis 500, MFI= 0,7 g/10 min (190
0 

C/21 Kg), foi doado 

pela Braskem. O ácido ascórbico (vitamina C) foi cedido por Laboratório Dose Única. 

 

Introdução de ligações cruzadas no PEUAPM através de irradiação com radiação gama 

 

A irradiação do polímero com radiação gama foi realizada, utilizando como fonte de radiação gama 

o Cobalto 60, através da máquina modelo Gammacell 220 Excel. O polímero foi submetido às 

doses de radiação de 50 e 100 kGy. A vitamina C foi adicionada fisicamente nas concentrações de 1 

e 2% p/p. As condições experimentais utilizadas no processo de irradiação do PEUAPM efetuados 

são apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1–Condições Experimentais utilizadas no processo de irradiação do PEUAPM 
Ensaio Vitamina C (% p/p) Radiação Gama (kGy) 

1 0 0 

2 0 100 

3 2 0 
4 1 50 

5 2 100 

 

Determinação do Teor de Gel 

 

O teor de gel das amostras foi determinado através da técnica de extração com solvente de acordo 

com a Norma ASTM-D2765. Esse método envolve a extração do material não reticulado com 

xileno na temperatura de ebulição do solvente e a obtenção do valor percentual de insolúveis (teor 

de gel) após extração. Cerca de 30 mg de amostra foram utilizados em cada ensaio.O material foi 

encapsulado em uma gaiola de arame onde foi submetido a 130°C por 24h em xileno. 
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Determinação da densidade de ligação cruzadas através de análise termodinâmico-mecânica 

(DMA) 

 

A densidade de ligação cruzadas foi obtida a partir dos valores do modulo de armazenamento E`a 

180,15°C, utilizando a seguinte Eq. 1 [3]: 

𝑀𝑒 =
3𝜌𝑅𝑇

𝐸′
      Eq. (1) 

𝑣𝑒 =
𝜌

𝑀𝑒
           Eq. (2) 

onde, (𝑀𝑒) é a massa molecular média entre emaranhamentos, (𝜌) é a densidade, assumida 

constante para um polietileno amorfo (0,862 g/cm³), (R) é a constante universal dos gases e (T) a 

temperatura na qual o valor de E' é medido. A equação foi obtida considerando o polímero amorfo, 

uma borracha ligeiramente reticulada sob pequenas deformações [3]. 

 

Os valores do módulo de armazenamento E` foram obtidos através de análise termodinâmico-

mecânica (DMA). As análises foram realizadas em um DMA Q800 da TA Instruments, no modo de 

tração a 1Hz, com varredura de temperatura de 30 a 190
o
C e taxa de aquecimento de 3°C/ minuto. 

As amostras para os ensaios foram obtidas através da moldagem por compressão e cortadas nas 

dimensões de 30 x 4 x 2 mm. 

 

 

Resultados e Discussão 
 

Através dos ensaios de DMA obteve-se curvas do módulo de armazenamento em tensão (E´), que 

está associado a componente em fase com a deformação, ou seja, está relacionado à contribuição 

elástica ou armazenamento de energia em cada ciclo,versus temperatura (T) (Fig.1). A análise 

dessas curvas mostra que após o processo de fusão cristalina, que ocorre na temperatura Tm, há 

perda da resistência mecânica do polímero e o início da região de fluxo viscoso. Nesta região é 

possível correlacionar o módulo de armazenamento com a grau de reticulação do material. Pode ser 

observado, que em temperaturas abaixo de 160°C, todas as amostras apresentam comportamento 

similar. Apenas em temperaturas acima da Tm (>160°C),as amostras começam a apresentar 

diferenças nos valores de módulo. A inspeção da Fig. 1, mostra também que as amostras submetidas 

à irradiação apresentaram maiores valores de E`. Esse resultado era esperado, uma vez que a 

irradiação promove a formação de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, dificultando o seu 

escoamento, após a fusão. Os resultados obtidos estão de acordo com os dados publicados por 

outros autores [3,4]. 
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Figura 1: Análise termomecânica-dinâmica do PEAPM e dos materiais irradiados   

 

Os dados obtidos através do DMA e da determinação do teor de gel permitem obter informações 

sobre a densidade de emaranhamento dos polímeros. O DMA apresenta uma maior sensibilidade ao 

teor de ligações cruzadas, permitindo distinguir amostras muito parecidas [5]. Os resultados do teor 

de gel e os valores da densidade de ligações cruzadas são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Teor de gel e densidade de emaranhamento das amostras 

Ensaio Densidade de reticulação (mol/m³) Teor de Gel (%) 

1 72,2 3,5 

2 123,0 76,6 

3 61,6 1,3 

4 160,5 80,1 

5 149,31 79,2 

 

A inspeção da Tabela 1 mostra que há uma concordância entre os valores obtidos de teor de gel e de 

densidade de reticulação. A amostra 1 corresponde ao PEAPM puro e foi utilizada como referência; 

a amostra 3 corresponde ao polímero aditivado com 2% de vitamina C, sem irradiação. Através da 

comparação entre ambas amostras observa-se que a adição de vitamina C não gera uma diferença 

significativa nos resultados. 

 

A amostra 2 corresponde a irradiação do PEAPM com 100 kGy, e apresenta valores altos de 

reticulação e de gel se comparado a amostra padrão. Esses valores eram esperados, uma vez que a 

radiação gama promove a formação de ligações cruzadas e o PEAPM é um polímero,que  devido à 

sua estrutura apresenta propensão à reticulação. 

 

A amostra 4 corresponde a irradiação do PEAPM aditivado com 1% de vitamina C com 50 kGy, 

enquanto a amostra 5 corresponde a irradiação do PEAPM aditivado com2% de vitamina C com 

dose de 100 kGy. Os valores apresentados por ambas as amostras, 4 e 5 são superiores aos 

apresentados pela amostra 2, demonstrando que a adição de vitamina C interferiu nos ensaios. 
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A amostra 4 apresenta densidade de reticulação e teor de gel maior que os valores apresentados pela 

amostra 5, apesar de ter sido irradiada com dose menor de radiação. Esse resultado pode ser 

atribuído a dois fatores: As doses de radiação empregadas no processo de irradiação,promovem uma 

taxa de reticulação limite, ou seja a quantidade de radicais livres gerados nem sempre aumenta com 

o aumento da dose de irradiação [4];outro fator se refere a difusão da vitamina C nas amostras. A 

amostra 5 apresenta maior concentração da vitamina C. A vitamina, entretanto, em maior 

concentração pode estar reagindo com os radicais livres gerados, dificultando a formação de 

ligações cruzadas [2]. Assim, considerando os resultados obtidos e levando em consideração o teor 

de vitamina C e a dose da radiação, a amostra que apresentou melhores resultados foi a amostra 4. 

 

Esse resultado está de acordo com estudos publicados, visto que embora a vitamina  C atue como 

antioxidante, interagindo com os radicais livres e diminuindo a possibilidade de ocorrência de 

reações de degradação oxidativa, da  mesma forma interfere no processo deformação de ligações 

cruzadas, como demonstrado pelos resultados apresentados pelas amostras 4 e 5. Sendo assim, a 

concentração da vitamina C deve ser ajustada de modo a se obter o teor de ligações cruzadas e o 

desempenho mecânico requerido. 

 

 

Conclusões  

 

Pela análise dos dados de DMA e Teor de Gel, a amostra 4 irradiada com 50kGy de radiação gama 

e aditivada com 1% de vitamina C apresentou os melhores resultados. Esse resultado está de acordo 

com estudos publicados, visto que embora a vitamina C atue como antioxidante reduzindo a 

possibilidade de degradação oxidativa do polímero, interfere também na formação de ligações 

cruzadas. Sendo assim, os resultados sugerem que há uma concentração ótima de vitamina C a ser 

utilizada na formulação do PEAPM de forma a promover a obtenção do teor de ligações cruzadas e 

do comportamento mecânico desejado. 
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