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RESUMO 

 
 

Maas MS. Efeito da adição de fosfato dicálcico dihidratado (DCPD) sobre as 
propriedades mecânicas e liberação de íons após imersão prolongada de compósitos 
experimentais [dissertação] São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2017. 
Versão Corrigida. 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas e a liberação de íons 

de compósitos experimentais contendo DCPD após diferentes períodos de imersão. 

Nanopartículas de DCPD (10 vol%) foram incorporadas em misturas equimolares de 

BisGMA e TEGDMA ou BisEMA e TEGDMA. Foram adicionadas também 50% de 

partículas de vidro de bário (VB), 0,5% de canforoquinona e 0,5% de amina terciária. 

Como controle, materiais contendo apenas partículas de VB (60%) foram avaliados. 

O grau de conversão (GC) foi determinado através de near-FTIR (n=3). Através do 

teste de flexão biaxial foram obtidos resultados de resistência à flexão biaxial (RFB) e 

módulo de elasticidade (E). Fragmentos dos discos testados em flexão foram 

selecionados para o teste de microdureza Knoop (KHN). Os espécimes (n=10, 

12x01mm) foram fraturados após 1, 30, 60 e 90 dias imersos em solução de NaCl 

(pH=7,0). Os dados de GC foram submetidos ANOVA de dois fatores (“monômero” e 

“presença de DCPD”). Dados de KHN foram analisados através de ANOVA de três 

fatores (“monômero”, “presença de DCPD” e “tempo de imersão”). Comparações 

múltiplas foram feitas utilizando-se o teste de Tukey. Dados de RFB, E e liberação de 

íons foram analisados através do teste de Kruskal-Wallis e as comparações múltiplas 

foram feitas pelo teste de Dunn (alfa=5% em todos os casos). Independentemente da 

presença de DCPD, materiais contendo BisGMA apresentaram GC estatisticamente 

maior do que materiais com BisEMA.  A substituição de VB por DCDP provocou 

redução nos valores iniciais de RFB para BisGMA e BisEMA e em E apenas para 

BisGMA. Materiais com BisGMA apresentaram valores maiores de E e KHN iniciais. 

Em geral, compósitos com BisGMA apresentaram maiores reduções nas propriedades 

mecânicas ao final de 90 dias; assim, compósitos contendo BisEMA apresentaram 

valores finais mais altos de KHN (independente da presença de DCPD) e RFB (apenas 

para materiais sem DCPD). Após 90 dias, o E e KHN dos materiais com BisGMA foram 

menores no compósito com DCPD. Ambos compósitos apresentaram valores 

crescentes de liberação de cálcio ao longo dos 90 dias, não tendo sido detectadas 



  
 

diferenças estatisticamente significantes entre monômeros-base nos períodos de 1, 

30 e 90 dias. O compósito contendo BisGMA apresentou liberações de fosfato 

estatisticamente maiores do que o material com BisEMA para todos os períodos de 

imersão, exceto após um dia. Após 60 dias a liberação de fósforo foi maior para ambos 

materiais em comparação aos 30 e 90 dias. Apenas para compósito contendo BisGMA 

foi verificada uma forte correlação linear entre liberação de cálcio e E (R2=0,990). Com 

base no exposto, pode-se concluir que: 1) o monômero-base utilizado afetou o GC 

dos materiais avaliados; 2) a presença de DCPD afetou a RFB inicial dos compósitos; 

3) apenas os compósitos contendo BisGMA apresentaram reduções nas propriedades 

mecânicas após 90 dias; 4) ambos compósitos apresentaram diferenças nas 

concentrações finais de fosfato, mas não nas concentrações de cálcio liberadas; 5) 

houve correlação apenas entre liberação de cálcio e E de compósitos contendo 

BisGMA ao longo do período de imersão. Desta forma, todas as hipóteses nulas 

testadas devem ser rejeitadas. 

 

 

Palavras-Chave: Fosfato de Cálcio. Propriedades Mecânicas. Liberação de íons. 

Resina Dental.  



 

ABSTRACT 

 

 
Maas MS. Effect of the addition of dicalcium phosphate dihidrate (DCPD) on 
mechanical properties and ion release after prolonged immersion of experimental 
composites [dissertation] São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2017. 
Versão Corrigida. 

 

 

The aim of the study was to evaluate the mechanical properties and ion release of 

experimental composites containing DCPD after different immersion periods. DCPD 

nanoparticles (10 vol%) were incorporated into equimolar mixtures of either BisGMA 

and TEGDMA or BisEMA and TEGDMA. Barium glass particles (50 vol%), 0,5% 

camphorquinone and 0,5% of ethyl 4-dimethylaminobenzoate were also added. 

Materials containing only barium glass particles (60 vol%) were considered as control 

groups. Degree of conversion (DC) was determined by near-FTIR (n=3). Biaxial 

flexural strength (BFS) and elastic modulus (E) were obtained through the biaxial 

flexural test. Fragments of the disk-shaped specimens tested in flexure were selected 

to perform the Knoop microhardness test (KHN). Specimens (n=10, 12x1mm) were 

tested after 1, 30, 60 and 90 days of immersion in NaCl solution (pH = 7.0). DC results 

were submitted to two-way ANOVA ("monomer" and "presence of DCPD"). KHN data 

were analyzed using three-way ANOVA ("monomer", "presence of DCPD" and 

"immersion period"). Multiple comparisons were made using Tukey test. BFS, E and 

ion release data were analyzed by Kruskal-Wallis/Dunn test (alpha = 5% in all cases). 

Regardless of the presence of DCPD, materials containing BisGMA presented 

statistically higher DC than materials containing BisEMA. Barium glass replacement 

by DCDP caused a reduction of the initial BFS for BisGMA and BisEMA composites 

and of initial E only for BisGMA. Materials containing BisGMA presented higher values 

of initial E and KHN. In general, composites containing BisGMA presented higher 

reductions in mechanical properties after 90 days. Thus, composites containing 

BisEMA presented higher final values of KHN (regardless of the presence of DCPD) 

and BFS (only for materials without DCPD). After 90 days, E and KHN values of 

materials with BisGMA were lower for the composite containing DCPD. Both 

composites showed increasing calcium release values during the 90 days, and no 

statistically significant differences were detected between composites with different 



  
 

monomers at 1, 30 and 90 days periods. BisGMA-containing composites showed a 

statistically higher phosphate release than the material with BisEMA in all immersion 

periods, except for one day period. After 60 days the phosphate release was higher for 

both materials when compared to 30 and 90 days period. Only for composite containing 

BisGMA a strong linear correlation between calcium release and E (R2 = 0.990) was 

verified. Based on the above, it can be concluded that: 1) the base-monomer affected 

the DC of the evaluated materials; 2) the presence of DCPD affected the initial BFS of 

the composites; 3) only BisGMA-containing composites showed reductions in 

mechanical properties after 90 days; 4) both composites showed differences in the 

final concentrations of phosphate, but not for the calcium concentrations; 5) there was 

a correlation only between calcium release and E of BisGMA-containing composites 

throughout the immersion period. Therefore, all null hypotheses tested were rejected. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento de lesões de cárie nas margens de restaurações em 

compósito devido ao acúmulo de biofilme na interface dente/restauração é uma das 

principais causas de insucesso deste tipo de procedimento clínico [1-3]. Como 

tentativa de reduzir a incidência deste tipo de falha, o desenvolvimento de materiais 

restauradores bioativos contendo ortofosfatos de cálcio (CaP) vem sendo estudado 

por diferentes grupos de pesquisa [4-9]. Estudos in vitro demonstraram que 

compósitos contendo CaP são capazes de promover o aumento do conteúdo mineral 

de lesões cariosas iniciais através da liberação de íons cálcio e fosfato [4-6, 10]. A 

maior disponibilidade de íons proveniente das partículas de CaP complementaria a 

ação da saliva, que é considerada lenta e com ação limitada às camadas superficiais 

da lesão [11].  

Entretanto, a adição de partículas de CaP em compósitos resinosos possui o 

inconveniente de provocar uma redução considerável em algumas de suas 

propriedades mecânicas. Por exemplo, materiais contendo CaP apresentam uma 

queda entre 32% a 50% na resistência à flexão biaxial (RFB) [12-14] e entre 15% e 

18% na tenacidade à fratura [13]. Isto ocorre devido à ausência de interação química 

entre a matriz resinosa e as partículas de CaP, o que resulta em uma concentração 

de tensões na interface matriz/partícula favorecendo a propagação de trincas que 

levam à fratura do material [15, 16]. Assim, a associação entre partículas de reforço e 

partículas de CaP se faz necessária [9, 15, 17].  

Independentemente da presença de partículas de CaP, compósitos resinosos 

sofrem degradação no ambiente oral, o que se reflete na redução das suas 

propriedades mecânicas [18-20]. A degradação está intimamente ligada à presença 

de grupos éster nos monômeros constituintes da matriz resinosa, altamente 

suscetíveis a mecanismos de oxidação e hidrólise quando expostos a fluidos e 

enzimas salivares [21]. A degradação hidrolítica da matriz polimérica está relacionada 

às características dos monômeros presentes em sua composição. O BisEMA 

(dimetacrilato de glicidila bisfenol A etoxilado) apresenta uma menor sorção de água 

quando comparado ao BisGMA (dimetacrilato de glicidila bisfenol A), provavelmente 

devido ao caráter hidrofílico das suas unidades monoméricas. Os grupos hidroxila 

formam ligações de hidrogênio mais fortes com as moléculas de água do que os 
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grupos grupos éter do BisEMA [22]. A menor sorção de água apresentada pelo 

homopolímero de BisEMA reduz sua degradação em água em comparação ao 

homopolímero de BisGMA [23]. 

Estudos anteriores verificaram que compósitos experimentais contendo 10% e 

20% em volume de nanopartículas de CaP apresentaram reduções mais severas na 

RFB e na tenacidade à fratura em comparação aos respectivos controles sem CaP 

após 28 dias de armazenamento em água [13, 24]. Por outro lado, um estudo 

avaliando o efeito da imersão de compósitos experimentais por até dois anos 

apresentou valores maiores de resistência à flexão para compósitos com 10% e 15% 

em peso de fosfato de cálcio amorfo, ACP (65% e 60% em peso de partículas de 

reforço, respectivamente. ACP: 112 nm) quando comparados ao compósito controle 

(contendo somente 75% em peso de partículas de reforço). Entre o material contendo 

20% de ACP e 50% de partículas de reforço e o controle não foram encontradas 

diferenças nos valores de resistência à flexão [14].   

A liberação de íons a partir de matrizes resinosas depende de uma série de 

fatores, dentre eles o conteúdo e o tamanho das partículas de CaP [25], o pH do meio 

de imersão [2, 26, 27] e o grau de hidrofilia da matriz orgânica na qual as partículas 

são incorporadas [5]. Estudos de liberação de íons avaliaram períodos de imersão 

entre 28 e 56 dias [2, 9, 13, 26-28]. De uma maneira geral, observa-se uma maior 

liberação na primeira semana de experimento [13, 17, 26, 29]. Contudo, a duração 

desta liberação parece estar correlacionada com a composição dos materiais 

utilizados. Por exemplo um compósito contendo 10% em volume de DCPD (fosfato 

dicálcico dihidratado) e 50% de partículas de reforço liberou 7 ppm de cálcio e 2 ppm 

de fosfato de após uma semana de imersão. Após 14 dias a liberação de cálcio 

diminuiu cerca de 71% e de fosfato 50% em relação a primeira semana A liberação 

acumulada após 28 dias foi de 28 ppm de cálcio e 6 ppm de fosfóro [13]. Um material 

contendo 40% em peso de ACP sem partículas de reforço apresentou liberação de 20 

ppm para Ca2+ e de 10 ppm para PO4 3− após 7 dias e a liberação se manteve quase 

contínua durante as quatro semanas de experimento. Ao final dos 28 dias de imersão 

apresentou resultados acumulados de 32 ppm de cálcio e 20 ppm de fosfato [9]. 

Compósitos contendo 65% em peso de fosfato dicálcico anidro (DCPA, 112 nm) 

apresentaram liberações de cálcio de 34 ppm de cálcio e 108 ppm de fósforo após 56 

dias de liberações acumuladas [29]. Compósitos contendo CaP que utilizaram como 

monômero-base o BisEMA liberaram concentrações iônicas três vezes maiores 
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quando comparados a materiais contendo BisGMA ou UDMA (dimetacrilato de 

uretano), o que parece um contra-senso considerando-se a menor hidrofilia daquele 

monômero. Segundo os autores, isto ocorreu devido à menor densidade das ligações 

cruzadas do copolímero contendo BisEMA, o que facilitaria o trânsito de fluidos no 

interior do compósito [5]. 

O desenvolvimento de compósitos contendo nanopartículas de CaP requer que 

se conheça o seu desempenho a longo prazo, principalmente no que se refere ao 

efeito da imersão prolongada em água sobre suas propriedades mecânicas. Além 

disso, frente ao reduzido número de estudos avaliando os efeitos da imersão 

prolongada bem como à controvérsia existente entre eles, a influência da composição 

da matriz polimérica sobre o comportamento mecânico e liberação de íons destes 

materiais precisa ser melhor compreendida.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 MECANISMOS E APLICABILIDADE DOS FOSFATOS DE CÁLCIO 

 

 

Ortofosfatos de cálcio (CaP) possuem a capacidades de liberar íons cálcio e 

fosfato com a finalidade de remineralizar ossos e dentes, por este motivo vem sendo 

amplamente estudados na área biomédica e odontológica [4, 7, 30, 31], e, além disto, 

estes materiais demonstram grande biocompatibilidade com os tecidos vivos [32, 33]. 

Com o objetivo de entender este processo de remineralização destes materiais mais 

a fundo, a cristalização, dissolução, estabilidade de fase, bem como os mecanismos 

físico-químicos compreendidos nestas etapas são amplamente investigados [34]. 

Entretanto, nem todos os CaP são capazes de serem utilizados na área 

médica/odontológica, uma vez que fosfato de cálcio extremamente solúveis 

apresentariam tempo de ação muito limitado, enquanto que aqueles de solubilidade 

muito baixa não forneceriam íons cálcio e fosfato em concentrações suficientes para 

remineralização [35].   

Existem diversos tipos de ortofosfatos de cálcio que são estudados na área 

biomédica e odontológica, entretanto, o DCPD (fosfato dicálcico dihidratado), ACP 

(fosfato de cálcio amorfo), β-TCP (β-fosfato tricálcico) e OCP (fosfato octacálcico), em 

virtude de serem classificados como precursores de hidroxiapatita (HA), despertam 

maior interesse. A temperatura, molaridade cálcio/fosfato e pH da solução têm 

influência direta na precipitação e transformação dos ortofosfatos de cálcio. Por 

exemplo, quanto menor a proporção entre Ca e P, mais solúvel é o composto em meio 

aquoso [36]. Compostos com Ca:P menor que 1,0 não são vantajosos por serem muito 

solúveis [32]. 

Cada uma destas fases tem estrutura, índice de refração e solubilidade 

diferentes [37]. A dificuldade com a aplicação do material cristalino (DCPD, β-TCP e 

OCP), na cavidade oral para promover a remineralização do esmalte é a baixa 

solubilidade das fases de fosfato de cálcio, de modo que os íons cálcio e fosfato não 

se encontram disponíveis para remineralização. Estas fases de fosfato de cálcio 

cristalino devem ser liberadas do material em contato com a saliva e depois se 

dissolver nesse fluído para liberar íons capazes de se difundir para a lesão 
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subsuperficial do esmalte. A dissolução da fase de fosfato de cálcio na saliva requer 

que esta seja subsaturada em relação àquela fase cristalina e, de modo geral, no 

intervalo de pH normal da saliva, estas fases de fosfato de cálcio cristalino são pouco 

solúveis [38].  

Na estrutura da HA pode ocorrer perda de íons e nestes “vazios” ocorrem 

trocas de íons que são capazes de alterar a estrutura cristalina, bem como a forma do 

cristal, a estabilidade térmica e a solubilidade. Em geral, estes espaços são deixados 

por íons cálcio, porém também podem acontecer por íons fosfato ou hidroxila [32]. A 

HA é considerada a fase com menor solubilidade entre os CaP, sendo capaz de se 

precipitar em pH neutro ou básico permanecendo estável em água e, em virtude da 

sua simetria química com tecidos duros, é extensivamente empregada na área 

biomédica [32, 34].  

Ortofosfatos de cálcio são empregados em uma pluralidade de aplicações, 

tanto em biomedicina quanto na área de odontologia. Em biomedicina são 

encontrados em enxertos bioreabsorvíveis [39, 40], vetores não-virais para terapia 

genética [33], revestimentos para implantes intraósseos [41],  veículo de entrega de 

drogas [30, 33], marcadores fluorescentes [33, 42], silenciamento genético [33] e na 

formulação de cimentos ósseo [31].  

Na odontologia, é utilizado como recobrimento de implantes osseointegrados 

[43], tratamento de fraturas na cirurgia oral e bucomaxilofacial [44]. Podem ser 

encontrados também em uma gama variada de produtos, como géis mineralizadores 

[45], dentifrícios [46], adesivos ortodônticos [47], clareadores dentais [48], selantes de 

fóssulas e fissuras  [49] e gomas de mascar [50]. Estes compostos, atualmente, 

também vêm sendo incorporados a compósitos resinosos com objetivo de diminuir o 

risco de desenvolvimento de lesões de cárie nas margens de restaurações devido ao 

acúmulo de biofilme na interface dente/restauração [13]. 
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2.2 LIBERAÇÃO DE ÍONS E POTENCIAL REMINERALIZADOR DE COMPÓSITOS 

CONTENDO FOSFATO DE CÁLCIO 

 

 

Como foi mencionado anteriormente, a liberação de íons a partir de matrizes 

resinosas depende de diversas condições. O conteúdo de partículas bioativas no 

material é uma delas. O aumento na proporção de partículas aumenta a fonte de íons, 

permitindo uma maior interface com a matriz orgânica, ocasionando em uma maior 

saída de íons para o meio [5, 27]. A liberação de íons apresenta uma relação 

exponencial com conteúdo de partículas no material [28] e concentrações 

significativamente maiores de Ca2+ e PO4
3- foram observadas em materiais contendo 

partir de 37,5% em peso de partículas [12]. 

O tamanho das partículas está inversamente relacionado com a liberação de 

íons, dado que partículas de menor tamanho possuem uma área de superfície maior 

e, dessa maneira, uma maior interface com a matriz resinosa. A área superficial da 

partícula parece ser um fator mais relevante para a liberação de íons do que a fase 

de ortofosfato de cálcio utilizada no material [7]. Portanto, partículas nanométricas são 

preferidas em relação às partículas micrométricas, uma vez que liberam altas 

concentrações de íons mesmo em baixas concentrações [25]. Um compósito 

contendo 65% em peso de partículas nanométricas de DCPA, fosfato dicálcico anidro 

(com tamanho de 112 nm e área superficial de 18,6 m2/g) liberou cerca de 20% mais 

cálcio e até 70% mais fosfato quando comparado a compósitos contendo partículas 

micrométricas (com tamanho de 12 μm e área superficial de 0,17 m2/g) após 56 dias 

de imersão em solução salina [29].  

O pH do meio de imersão é uma condição importante relacionada à liberação 

de íons, uma vez que quanto mais ácido é o meio, maior é a difusão de íons Ca2+ e 

PO4
3-. Esse aumento da liberação decorre da maior erosão das partículas em pH ácido 

[2, 26, 27]. Por apresentarem a capacidade de modular a liberação de íons de acordo 

com as condições do ambiente, compósitos contendo ortofosfatos de cálcio são 

denominados como “materiais inteligentes”. Em pH=4 as partículas são mais 

facilmente dissociadas e, em vista disto, a liberação de íons é cerca de cinco a dez 

vezes maior quando comparada ao observado em pH=7 [26, 27].  

Finalmente, a liberação de íons também é influenciada pelo grau de hidrofilia 

da matriz orgânica na qual as partículas são incorporadas. Quanto menor densidade 
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de ligações cruzadas do copolímero formado, maior facilidade de trânsito de fluidos 

no interior do compósito e a difusão de íons para o meio externo. Compósitos 

contendo 40% em peso de partículas ACP (fosfato de cálcio amorfo) que utilizaram 

um copolímero  BisEMA/HEMA (hidroxietil metacrilato) liberaram concentrações três 

vezes maiores quando comparados a materiais contendo BisGMA ou UDMA como 

monômeros-base  [5]. 

Idealmente, do ponto de vista clínico é desejável que o material seja capaz de 

liberar íons de forma sustentada por longos períodos a fim de manter o ambiente 

constantemente supersaturado em relação ao dente. Entretanto, como era de se 

esperar, a liberação de íons diminui ao longo do tempo e a relação entre os fatores 

mencionados irá definir a duração desta liberação. De modo geral, estudos reportam 

concentrações iônicas liberadas por períodos de acompanhamento que variam entre 

28 e 56 dias [2, 9, 13, 26-28]. Em condições de pH neutro, estes estudos relatam uma 

maior liberação nos primeiros sete dias, independentemente da concentração de 

partículas de CaP no compósito ou da presença de partículas de reforço [13, 17, 26, 

29]. Entretanto, estes experimentos divergem entre si quanto à duração desta 

liberação, o que parece estar relacionada com a composição dos materiais avaliados. 

Em materiais contendo 65% de DCPA a liberação iônica cessou após duas semanas 

[29]. Contudo, para materiais com 37,5% de TTCP (fosfato tetracálcico, Ca4(PO4)2O) e 

37,5% de whiskers de nitreto de silício ou 75% de TTCP apenas, praticamente 

nenhuma liberação foi observada após 7 dias [26]. Compósitos contendo 40% em 

peso de ACP e 10% de vidros de reforço apresentaram liberação quase constante ao 

longo de 28 dias [9]. Compósitos contendo 10% ou 20% de DCPD em pH 7, 

apresentaram liberação de íons estatisticamente inferior após 14 dias em relação a 

sete dias; no entanto, aos 21 e 28 dias as concentrações mantiveram-se 

estatisticamente semelhantes às observadas após duas semanas [13]. Em pH ácido 

(pH=4), a liberação de íons é mais intensa e prolongada, não se estabilizando mesmo 

após 28 dias [26]. Para um compósito contendo 20% de ACP e 50% de vidros de 

reforço, a liberação de íons foi esgotada após 70 dias em pH 4. Neste estudo, os 

autores demonstraram que o compósito foi passível de recarga quando imerso três 

vezes ao dia em solução de CaCl2 por um minuto, durante três dias [51]. 

O potencial remineralizador de materiais contendo partículas CaP foi 

demonstrado em diversos estudos in vitro e in situ. Estes estudos se diferenciam pelas 

formulações do material utilizado e pelos métodos experimentais empregados, tais 
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como: a solução de imersão, o tempo de armazenamento, o pH, regime 

estático/ciclagem de pH e volume de partículas bioativas. Dentre os experimentos 

realizados in vitro um compósito com 40% em peso de ACP aplicado sobre lesões 

artificais em esmalte ao longo de 28 dias, para modelo estático (quatro semanas em 

pH 7 a 37°C), ou 14 dias submetido a ciclagem de desmineralização/remineralização 

(11,5 horas em pH 7 seguido por 30 min em pH 4 durante duas semanas a 37°C). 

Com ambos os modelos foi observada recuperação do conteúdo mineral da lesão 

entre 38% e 71%. [52]. Outro estudo avaliou cimentos resinosos experimentais 

contendo 73% a 79% em peso de uma mistura de partículas de DCPA (1,1 µm) e 

TTCP (16 µm) e também contendo 1,5 % de hexafluorosilicato de sódio foram 

posicionados justaposto com a dentina desmineralizada e foram responsáveis por 

estimular um aumento mineral entre 38% e 47% após 35 dias em saliva artificial [6].  

Quando comparado a compósitos com flúor em sua formulação, compósitos 

contendo CaP tendem a obter melhores resultados, independentemente do tamanho 

das partículas utilizadas. Em lesões de esmalte após 30 dias de ciclagem DES/RE, 

um material contendo 40% em peso de ACP modificado por zircônia (mediana: 55 µm) 

disperso em uma matriz orgânica relativamente hidrofílica, com BisEMA, TEGDMA 

(dimetacrilato de trietilenoglicol) e HEMA, resultou em um ganho mineral de 14%, 

consideravelmente maior que os 4% do material com flúor [10]. Em condições de 

ciclagem semelhantes, um material com 40% em peso de nanopartículas de ACP (116 

nm) e 20% em peso de partículas de reforço (1,4 µm) possibilitou uma remineralização 

de 22%, enquanto para o material comercial com flúor a recuperação mineral foi de 

apenas 6% [4]. 

Estes resultados foram confirmados em um estudo in situ no qual a utilização 

de um compósito contendo 40% em peso de nanopartículas de ACP (NACP, 116 nm) 

e 20% em peso de vidro de bário (1,4 μm) em uma matriz contendo BisGMA e 

TEGDMA (considerada relativamente menos hidrofílica) usado em restaurações feitas 

em fragmentos de esmalte inibiu o desenvolvimento de lesões de cárie, se mostrando 

capaz de inibir a desmineralização da estrutura dentária em 59% após duas semanas. 

[2]. A adição de partículas de ortofosfato de cálcio em compósitos resinosos, além de 

dispensar íons para remineralização, também inibiram o crescimento de biofilme e a 

produção de ácidos em níveis semelhantes ao dos materiais com flúor [53]. 
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2.3 EFEITO DA ADIÇÃO DE PARTÍCULAS DE FOSFATO DE CÁLCIO SOBRE AS 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MATERIAIS RESINOSOS 

 

 

A incorporação de partículas de ortofosfatos de cálcio em compósitos 

resinosos possui o inconveniente de provocar uma redução considerável em algumas 

de suas propriedades mecânicas, tais como a tenacidade à fratura e a resistência à 

fratura [13, 15]. Compósitos contendo 40% em peso de partículas de ACP 

demonstram uma diminuição na RFB de aproximadamente 50% quando comparados 

a um compósito controle sem carga [12]. Materiais experimentais contendo DCPD 

(20% em volume, 8 μm) e partículas de vidro (40% em volume, 0,5 μm), apesar de 

apresentarem um acréscimo de 12% na tenacidade à fratura, demonstraram também 

uma diminuição de 28% na resistência à flexão quando comparados ao material 

controle sem partículas bioativas (60% em volume de vidro de bário) após 24 horas e 

37% após quatro semanas [13]. Materiais contendo 70% em peso de partículas de 

TTCP (tamanho médio de 1,4 µm) demonstraram uma diminuição de 47% na RFB em 

relação à resina sem carga, embora tenham apresentado um aumento de 77% no 

módulo de elasticidade [15]. Compósitos contendo 40% em peso de ACP 

apresentaram resistência à flexão 26% menor do que um ionômero de vidro 

modificado por resina (Fuji II LC capsule; FII; GC, Tokyo, Japan) [9]. A menor 

resistência à fratura se deve à ausência de interação química entre a matriz resinosa 

e as partículas de ortofosfato de cálcio, o que resulta em uma concentração de 

tensões na interface matriz/partícula favorecendo a propagação de trincas que levam 

à fratura do material [15, 26] e pela baixa resistência coesiva dos aglomerados de 

fosfato de cálcio [13].  

Uma vez que partículas de ortofosfato de cálcio não possuem função de 

reforço, diversos estudos propuseram formulações contendo partículas de vidro 

silanizadas associadas às partículas de CaP. A associação das partículas de reforço 

com o CaP apresentou um aumento na RFB quando comparado com compósitos 

controle sem partículas de reforço, e, além disto, não afetou o potencial 

remineralizador do compósito [9, 15, 17]. Compósitos confeccionados com 40% em 

peso de TTCP (tamanho médio 1,4 µm) e até 30% de partículas de reforço 

apresentaram aumento na RFB quando comparados ao material contendo apenas 

TTCP (99 MPa e 54 MPa, respectivamente) [15]. Após quatro semanas de imersão 
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em meio aquoso em pH=7,0, a substituição de partículas de reforço por 20% de DCPD 

diminuiu a RFB do material entre 32% e 48% e a tenacidade à fratura entre 15% e 

18%, para conteúdos de carga entre 40% e 60% em volume [13]. Para compósitos 

contendo ACP, a resistência à flexão tende a diminuir significativamente com o 

aumento do nível de ACP no compósito. Materiais contendo 50% de partículas de 

carga e 20% de NACP apresentaram uma resistência à flexão 40% menor quando 

comparados a materiais com 75% de partículas de carga sem NACP [14]. Foi 

analisada a resistência à flexão biaxial de materiais contendo 40% em peso de 

diversos tipos de ACP e a matriz orgânica composta por BisGMA, TEGDMA e, em 

alguns grupos, HEMA. Materiais contendo ACP modificado por partículas de reforço 

(sílica ou zircônia) demonstraram resultados 25% a 33% maiores quando comparados 

ao material contendo somente ACP não-estabilizado. Isto se deve a alteração da 

dureza e da forma das partículas, o que resulta em uma maior interação entre o ACP 

modificado e o polímero [12].  

A adição de ortofosfato de cálcio em materiais quimicamente ativados 

reforçados com whiskers de carbeto de silício impregnados com nanopartículas de 

sílica também promoveu uma melhora na RFB. Compósitos contendo 40% em peso 

de whiskers e 20% de DCPA (tamanho médio: 50 nm) adicionados a uma matriz 

orgânica de BisGMA, TEGDMA e HEMA mostraram um aumento de 22% e 45% na 

resistência à flexão em três pontos quando comparados ao material com 20% de 

whiskers e 40% de DCPA e ao material híbrido comercial (TPH, Caulk/Dentsply, 

Milford, DE, USA), respectivamente [54]. Partículas de sílicas fundidas a whiskers de 

carbeto também foram avaliadas em compósitos contendo MCPM (fosfato 

monocálcico monohidratado, Ca(H2PO4)2.H2O). Um compósito cuja matriz orgânica 

era constituída por BisGMA/TEGDMA/HEMA e a porção inorgânica formada por 70% 

em peso de MCPM (tamanho médio: 152 nm) e whiskers de carbeto de sílicio (14 µm) 

com sílica fundida (40 nm) apresentou módulo de elasticidade e resistência à flexão 

estatisticamente semelhantes aum compósito comercial microhíbrido (TPH, 

Caulk/Dentsply, Milford, DE) [25]. 

Outra possibilidade para tentar solucionar o problema da redução das 

propriedades mecânicas nos materiais contendo ortofosfato de cálcio é a 

funcionalização da superfície das partículas CaP, com objetivo de melhorar a 

interação química entre a matriz e as partículas [55-58]. A resistência à fratura 

apresentou, de fato, uma melhora em comparação aos materiais com partículas DCPA 
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não silanizadas em compósitos com 65% em massa de porção inorgânica (112 nm). 

Entretanto, observou-se que a silanização das partículas CaP resultou em redução da 

liberação de íons do material. Isto ocorre em virtude do caráter hidrofóbico do silano, 

o que prejudica o acesso da água com a partícula bioativa [29]. 

Como alternativa ao caráter hidrofóbico do silano, a funcionalização das 

partículas com monômeros mais hidrofílicos como ácido acrílico e metacrílico foi 

avaliada. Estes ácidos possuem em sua composição grupos hidroxila e vinila, onde o 

primeiro apresenta afinidade por íons cálcio e o segundo tem a capacidade de 

copolimerização com a matriz orgânica. A utilização destes monômeros como agentes 

de ligação entre partículas de hidroxiapatita (35% em volume) adicionadas a resinas 

de dimetacrilato resultou em valores 75% maiores para resistência à flexão quando 

comparados a materiais contendo HA não funcionalizada. Entretanto, infelizmente, a 

liberação de íons cálcio e fosfato não foi avaliada neste estudo [56]. 

Recentemente, a síntese de nanopartículas de DCPD funcionalizadas com 

TEGDMA foi descrita na literatura. Um aumento de 32% na resistência à flexão foi 

alcançada com a adição de 20% em volume de DCPD em uma matriz orgânica de 

BisGMA/TEGDMA, quando comparada ao material controle sem partículas 

funcionalizadas [59].  

A utilização de nanopartículas de DCPD funcionalizadas com TEGDMA 

(tamanho do aglomerado: 20 µm) melhorou significativamente a resistência à fratura 

dos compósitos contendo CaP em relação ao uso de DCPD não funcionalizado. Após 

24 horas de imersão em água, a funcionalização de partículas com 14% ou 22% de 

TEGDMA melhorou a RFB do compósito em comparação com DCPD não 

funcionalizado (17 µm), em ambos os níveis de DCPD testados (10% e 20% em 

volume). Após 28 dias, a RFB de materiais contendo 10% de DCPD funcionalizado e 

50 % de partículas de reforço foi estatisticamente semelhante ao controle contendo 

60 % vidro de bário (0,5 µm). Entre os compósitos contendo 10% de DCPD, a 

funcionalização das partículas com 14% de TEGDMA não comprometeu a liberação 

de íons. Por outro lado, a adição de partículas de ortofosfato de cálcio não silanizadas 

diminuiu a RFB em 41% (para materiais com 10% de DCPD) e 71% (para materiais 

com 20% de DCPD) quando comparado aos respectivos controles. Já a liberação de 

íons cálcio reduz cerca de 25% e íons fosfato cerca de 56% quando comparado o 

material contendo 10% de DCPD com o de 20% de partículas bioativas. Em virtude 

disto, a relação entre partículas de CaP e partículas de reforço é de extrema 
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importância para encontrar o equilíbrio entre propriedades mecânicas e uma liberação 

de íons efetiva para promover a remineralização [24].  

 

 

2.4 DEGRADAÇÃO DE COMPÓSITOS RESINOSOS CONTENDO PARTÍCULAS 

DE FOSFATO DE CÁLCIO  

 

 

A porção orgânica presente na formulação de compósitos resinosos é 

responsável pela degradação do material quando em contato com enzimas salivares 

e demais fluidos. Monômeros presentes na matriz resinosa possuem grupos éster em 

sua composição, estes, por sua vez, são altamente suscetíveis à oxidação e hidrólise 

no ambiente oral, o que, consequentemente, se reflete na redução das propriedades 

mecânicas e longevidade limitada da restauração [21].  

A sorção de água dos compósitos dentários é altamente dependente das 

características físico-químicas dos seus componentes, tais como a estrutura 

tridimensional da rede polimérica formada, o volume livre dentro da estrutura [60] e o 

caráter hidrofílico e a solubilidade da rede polimérica [23]. Um estudo avaliando a 

sorção de água, a solubilidade, módulo de elasticidade e resistência à flexão de 

homopolímeros de dimetacrilatos verificou que o BisGMA apresentou maior valor de 

sorção de água (51,2 µm/mm³) e solubilidade (9,5 µm/mm³) quando comparado ao 

BisEMA (21,3 µm/mm³ e 2,1 µm/mm³, respectivamente) [23]. Esta diferenças entre os 

monômeros é explicada pelo caráter mais hidrofílico da molécula do BisGMA devido 

às interações mais fortes da água com grupos hidroxila presentes na molécula [61]. 

Além disso, o BisGMA apresenta grau de conversão menor do que o BisEMA, o que 

favorece a sorção [62]  A comparação entre valores de sorção de água de compósitos 

experimentais contendo 60% em peso de partículas de reforço e 40% de fase orgânica 

constituída por misturas de TEGDMA com BisGMA, BisEMA ou UDMA também 

demonstrou valores muito menores para o material à base de BisEMA (0,4%) em 

relação ao BisGMA e ao UDMA (1,2%) [19]. Estudos utilizando compósitos comerciais 

confirmam a tendência de materiais contendo BisEMA de apresentarem valores 

menores de sorção e solubilidade após imersão prolongada em água [63].  

Alguns estudos sugerem que materiais contendo partículas de ortofosfato de 

cálcio apresentam uma maior redução nas suas propriedades mecânicas após 
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períodos prolongados de imersão do que aquelas apresentadas por materiais sem 

partículas bioativas, provavelmente devido à uma maior sorção de água ocasionada 

pela passagem de fluidos ao longo da interface CaP/matriz. Compósitos contendo 

25% ou 40% em massa de ACP e matriz orgânica à base de BisGMA e outros 

diferentes monômeros (TEGDMA, PHEMA, GDMA ou HEMA) foram imersos durante 

30 dias em solução de cloreto de sódio. Após imersão, compósitos bioativos 

demonstraram valores menores de RFB quando comparado aos respectivos 

controles. Materiais contendo 25% de ACP apresentaram reduções de 56% a 67%, 

enquanto nos compósitos com 40% de CaP esta queda na RFB chegou somente até 

60% [64]. Um outro estudo, corroborando com estes resultados, demonstrou que a 

incorporação de TTCP (20%, 40%, 60% e 70% em massa) diminuiu significativamente 

a resistência à flexão (variando de cerca de 50-60 MPa), em comparação com 95 MPa 

do material sem partículas bioativas após quatro semanas de armazernamento. 

Demonstrando uma redução na resistência à flexão de até 47% quando comparados 

materiais bioativos aos seus respectivos controles [15]. Em outro estudo, compósitos 

experimentais contendo nanopartículas de DCPD (10% e 20% em volume) e 

partículas de vidros de bário apresentaram reduções mais severas na RFB e na 

tenacidade à fratura em comparação aos controles sem DCPD [13].  

Contudo, há na literatura estudos que demonstram resultados contrários aos 

apresentados. Materiais contendo misturas equimolares de BisGMA e TEGDMA e 

60% em volume de partículas de carga, sendo 40-60% de reforço e 0-20% de DCPD 

verificou que compósitos bioativos tiveram uma diminuição menos acentuada na RFB 

quando comparado aos materiais controle. As reduções na propriedade mecânica 

para 10% e 20% de DCPD foram de 32% e 21%, respectivamente, enquanto no 

controle essa queda na RFB chegou a 39%. Portanto, apesar de apresentarem um 

valor final mais alto, o compósito sem partículas CaP apresentou uma degradação 

mais severa quando comparado a materiais contendo ortofosfatos de cálcio [24]. 

Em outro estudo, um material contendo 75% em peso de partículas de reforço 

apresentou diminuição de 56% na resistência à flexão após dois anos em água, 

enquanto o material com 20% de ACP e 50% de vidros de reforço apresentou redução 

de 46%; entretanto, a quantidade de desgaste registrada para o compósito com 20% 

ACP/50% de partículas de reforço foi 60% maior em comparação a um compósito 

microparticulado comercial [14]. 
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Frente à importância de se obter uma liberação de íons sustentada ao longo 

do tempo bem como ao número limitado de estudos que avaliaram a liberação de íons 

e a redução nas propriedades mecânicas de compósitos contendo ortofosfatos de 

cálcio após períodos de imersão prolongados, é importante que a possível relação 

entre estas duas características seja investigada. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de conversão, as propriedades 

mecânicas (resistência à flexão biaxial, módulo flexural e microdureza) e a liberação 

de íons de compósitos experimentais contendo DCPD após diferentes períodos de 

imersão. As hipóteses nulas testadas foram: 1) o grau de conversão e as 

propriedades mecânicas iniciais não são afetados pela presença de DCPD ou pelo 

monômero-base, 2) as propriedades mecânicas dos compósitos não são afetadas 

pelo período de imersão, 3) os valores acumulados das concentrações iônicas 

liberadas ao final de 90 dias não são afetados pela composição da matriz resinosa e 

4) não existe correlação entre liberação de íons e variações nas propriedades 

mecânicas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MANIPULAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 

Foram preparadas duas matrizes poliméricas, uma delas contendo 1:1 em mols 

de BisGMA (dimetacrilato de glicidila bisfenol A, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

e TEGDMA (dimetacrilato de trietileno glicol, Sigma-Aldrich) e a outra contendo 1:1 

em mols de BisEMA(4) (dimetacrilato de glicidila bisfenol A etoxilado, Esstech, 

Essington, PA, EUA) e TEGDMA (figura 4.1). O sistema fotoiniciador foi constituído 

por 0,5% de canforoquinona (Sigma-Aldrich) e 0,5% de amina terciária (4-

dimetilaminabenzoato) de etila, Sigma- Aldrich). Para os materiais controle, a fase 

inorgânica era constituída por partículas silanizadas de vidros de bário (D50: 0,5 µm) 

ocupando uma fração volumétrica de 60%. Nos materiais bioativos, a fase inorgânica 

continha 50 vol% de vidros de bário e 10 vol% de DCPD (D50: 0,67 µm, Labsynth, 

Diadema, SP, Brasil). As imagens das partículas observadas em microscopia 

eletrônica de varredura são apresentadas na Figura 4.2. Os compósitos foram 

misturados mecanicamente a vácuo, sob 2500 rpm durante 15 segundos 

(Speedmixer, FlacktecInc, Landrum, SC, EUA) e mantidos sob refrigeração até 1 hora 

antes da sua utilização.  

 
 

Figura 4.1 – Estrutura química dos monômeros.  

 
Fonte: Adaptado de Gajewski et al.[23]  
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Figura 4.2 - Imagem da microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrando os aglomerados de 
nanopartículas de DCPD 

 

 
 

 

4.2 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 

O grau de conversão (GC) dos materiais resinosos foi determinado através de 

espectroscopia no infra-vermelho próximo. Foram confeccionados corpos de prova 

(n=3) utilizando-se uma matriz de silicone com 7 mm de diâmetro e 1 mm de 

espessura. O material não-polimerizado foi inserido na matriz e pressionado entre 

duas lâminas de vidro, as quais foram fixadas com uma fita adesiva para não permitir 

seu deslocamento. O conjunto foi levado para um espectrômetro FTIR (Vertex 70, 

Bruker Optik, Alemanha) e posicionado perpendicularmente ao feixe de infra-

vermelho, de modo que este passasse pelo centro do corpo de prova. O espectro do 

material não-polimerizado foi obtido pela co-adição de 32 scans, com resolução de 

4 cm-1. Logo após, o material foi fotopolimerizado (Bluephase N, Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein) através da lâmina de vidro, recebendo irradiância de 12 J/cm2 

e armazenado em estufa a 37ºC por 24 horas. Decorrido este intervalo, foi obtido um 

novo espectro seguindo os mesmos parâmetros do anterior. O grau de conversão foi 

calculado pela razão entre as áreas da banda de absorção localizada em 6165 cm-1 

do material polimerizado e não polimerizado. 
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4.3 TESTE DE FLEXÃO BIAXIAL 

 

 

Com o auxílio de uma matriz de aço, foram preparados discos com 12 mm de 

diâmetro e 1 mm de espessura. Após a inserção na matriz, a superfície do material foi 

recoberta por uma tira de poliéster e cada quadrante foi fotopolimerizado por 20 

segundos (Bluephase N, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), recebendo 24 

J/cm2. Após serem removidos da matriz, os corpos de prova foram imersos 

individualmente em 38 ml de solução de cloreto de sódio 133 mmol/L, tamponada em 

pH=7,0 utilizando-se 50 mmol/L de solução HEPES [16] e mantidos a 37ºC por 24 

horas, 30, 60 ou 90 dias (n=8-12). As soluções foram trocadas quinzenalmente a fim 

de evitar a proliferação de micro-organismos, bem como para prevenir a saturação do 

meio de imersão com íons cálcio e fosfato, o que poderia interferir na sua liberação. 

Apenas para os compósitos contendo DCPD, antes de cada troca de solução, os tubos 

foram colocados em ultrassom durante cinco minutos com o objetivo de remover 

eventuais depósitos de fosfato de cálcio que teriam se formado na superfície do corpo 

de prova. Apenas os meios de imersão correspondentes aos compósitos bioativos 

foram congelados. Para os compósitos controle, as soluções foram descartadas.  

Transcorrido o período de armazenamento, os corpos de prova foram 

fraturados em um dispositivo do tipo “pistão sobre três bolas” em uma máquina 

universal de ensaios (modelo 5565, Instron Corp, Canton, MA, EUA). As amostras 

foram posicionadas concentricamente sobre três esferas de aço com diâmetro de 2,5 

mm com a face irradiada correspondendo à superfície sob compressão. A carga foi 

aplicada no centro do corpo de prova através de um pistão de ponta plana com 1,2 

mm de diâmetro a uma velocidade de 0,5 mm/min (Figura 4.3).  
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Figura 4.3 - Espécime posicionado no dispositivo “pistão sobre três bolas” 

 

 
 

Os valores de resistência à flexão biaxial foram calculados usando as seguintes 

fórmulas: 

 

𝜎𝐵𝐼  =  
−0,2387𝑃 (𝑋 − 𝑌)

𝑏2
 

 

𝑋 = (1 +  𝜐)𝐼𝑛 (
𝑟2

𝑟3
)

2

+  [(
1 −  𝜐

2
)] (

𝑟2

𝑟3
)

2

 

 

𝑌 = (1 +  𝜐) [1 + 𝐼𝑛 (
𝑟1

𝑟3
)

2

] + (1 −  𝜐) (
𝑟1

𝑟3
)

2

 

 

Onde, σbi é o valor de resistência à flexão (em MPa), P é a carga de fratura (em 

N), h é a altura do corpo de prova (em mm), Ʋ é o coeficiente de Poisson do 

compósito (Ʋ= 0,24) [65], r1 é o raio de apoio para as esferas de aço (5 mm), r2 é o 

raio do pistão usado para a aplicação da carga (0,6 mm) e r3 é o raio do corpo de 

prova (em mm).  

Os valores de E foram calculados usando a equação: 

 

𝐸 =
𝛽𝑃𝑎2

𝜔ℎ3
𝑥0,001 
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Onde E é o módulo de elasticidade (em GPa), β é uma constante relacionada 

à deflexão do disco na região central (0,509), P é a carga aplicada (em N), a é o raio 

do disco (em mm), w é a deflexão no centro do corpo de prova correspondente à 

carga P e h é a espessura do disco (em mm). 

 

 

4.4 MICRODUREZA 

 

 

Imediatamente após o teste de flexão, fragmentos dos corpos de prova foram 

selecionados para o teste de microdureza Knoop. Para isso, os fragmentos foram 

fixados em discos de acrílico, com o auxílio de cera para escultura, com a superfície 

não-irradiada voltada para cima (Figura 4.4) 

 
Figura 4.4 - Fragmentos fixados aos discos de acrílico 

 

 
 

Em seguida, cada fragmento recebeu cinco endentações distribuídas na 

superfície não-irradiada, utilizando-se uma carga de 100 g por 10 segundos (HMV-

2T, Shimadzu Corporation, Kioto, Japão) (Figura 4.5) [66]. A média dos cinco valores 

foi utilizada como valor de microdureza para aquele corpo de prova. 
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Figura 4.5 - Fragmento posicionado sob o indentador Knoop 

 

 
 
4.5 LIBERAÇÃO DE ÍONS 

 

 

As soluções em que os corpos de prova dos compósitos contendo DCPD 

ficaram imersos foram analisadas para determinação das concentrações de Ca2+ e 

HPO4
2- através de espectrofotometria (DU 800 Spectrophotometer, Beckman 

Coulter, Brea, CA - USA). A concentração de fósforo na amostra foi determinada 

através do método de Fiske e Subbarow modificado [67]. Esta técnica consiste na 

reação do molibdato de amônio com o fósforo presente na solução, formando ácido 

fosfomolíbdico. Em seguida, o ácido fosfomolíbdico é reduzido pelo ácido ascórbico, 

desenvolvendo uma coloração azulada, cuja intensidade é proporcional à 

concentração de fosfato presente na solução. O procedimento iniciou-se com a 

coleta de 1 mL da solução de armazenamento em um tubo de ensaio, seguida pela 

adição de 1,8 mL de água deionizada. Imediatamente, adicionou-se 1,5 mL de ácido 

tricloroacético 1,2 M e 0,5 mL de molibdato de amônio 2,5% em ácido sulfúrico 10 N. 

Uma solução de ácido ascórbico 1% (preparada somente no momento do uso 

dissolvendo 0,1 g para 10 mL de água destilada) foi adicionada (0,2 mL) à solução 

inicial. A solução obtida foi mantida em repouso por 30 minutos e então submetida à 

leitura no espectrofotômetro a 720 nm. A quantificação de cálcio foi feita através do 

método colorimétrico de Patrick et al. [68, 69]. Esta técnica consiste na adição de 

ácido cloranílico (C6H2Cl2O4), o qual é responsável pela precipitação do íon cálcio, 
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resultando em cloranilato de cálcio. Sucessivamente a embebição com álcool 

isopropílico, é então adicionado solução de ácido etilenodiamino tetra-acético 5% 

(EDTA). Nesta etapa final o líquido adquire uma coloração rósea conforme a 

concentração de cálcio presente na mistura. Uma alíquota de 1 mL de solução foi 

transferida para um tubo de ensaio e, em seguida adicionou-se 0,5 mL de ácido 

cloranílico. Após 30 minutos em repouso a solução foi centrifugada por 10 minutos a 

5000 rpm para promover a decantação do precipitado. O sobrenadante foi totalmente 

removido e 3 mL de álcool isopropílico (diluído a 50%) foi adicionado ao precipitado. 

A solução foi novamente centrifugada por 10 minutos a 5000 rpm e mais uma vez o 

liquido sobrenadante foi removido, preservando-se o precipitado no tubo. 

Finalmente, adicionou-se 3 mL de solução de EDTA (aquosa a 5%) e, após a 

dissolução do precipitado a solução foi submetida à leitura a 520 nm.  

Para todas as leituras foram feitas curvas-padrão de cálcio ou fosfato. Os 

resultados foram anotados em partes por milhão (ppm). 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram testados quanto à normalidade e homocedasticidade. Os 

dados de grau de conversão foram analisados através de ANOVA de dois fatores 

(“monômero” e “presença de DCPD” como fatores principais) e teste de Tukey. Os 

dados de microdureza foram analisados através de ANOVA de três fatores 

(“monômero”, “presença de DCPD” e “tempo de imersão”) e teste de Tukey. Os 

dados de resistência à flexão biaxial, módulo de elasticidade e liberação de íons 

foram analisados através do teste de Kruskal-Wallis e as comparações múltiplas 

foram feitas pelo teste de Dunn. A existência de correlações entre a liberação de 

íons e propriedades mecânicas foi verificada através de análises de regressão. Para 

todos os testes, foi adotado o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 

Os resultados de grau de conversão após 24 horas de armazenamento em 

estufa a 37ºC são apresentados na figura 5.1. O grau de conversão de compósitos à 

base de BisGMA foi estatisticamente maior quando comparados aos compósitos 

formulados com BisEMA, independentemente da presença de partículas de DCPD. 

 

Figura 5.1 - Médias de grau de conversão dos compósitos testados no estudo. A barra de erro 
representa desvio padrão de ±1. Letras iguais indicam ausência de diferenças 
estatisticamente significantes entre grupos (ANOVA de dois fatores/teste de Tukey, 
p<0,05) 
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5.2 RESISTÊNCIA À FLEXÃO BIAXIAL E MÓDULO FLEXURAL 

 

 

Os resultados de resistência à flexão biaxial são apresentados na figura 5.2. 

Após 24 horas de armazenamento, a substituição de 10 vol% de vidros de bário por 

DCPD provocou reduções estatisticamente significantes na RFB independentemente 

do monômero-base. Esta diferença se manteve aos 30 dias; porém, aos 60 dias e aos 

90 dias não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

compósitos com e sem DCPD para um mesmo monômero-base. Os compósitos com 

BisEMA não apresentaram reduções estatisticamente significantes ao longo dos 

períodos de imersão. As reduções percentuais foram de 2% para o controle e 15% 

para o material bioativo. Por outro lado, os materiais contendo BisGMA apresentaram 

reduções estatisticamente significantes, de 29% para o controle e 18% para o material 

com DCPD. Como consequência, apesar do monômero-base não ter influenciado os 

valores de RFB após 1 dia de imersão (tanto para os controles quanto para os 

materiais com DCPD), os compósitos à base de BisGMA apresentaram valores mais 

baixos após 90 dias quando comparados aos materiais contendo BisEMA (H=82,92, 

p<0,001). 
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Figura 5.2 - Médias de RFB (MPa) dos compósitos testados. A barra de erro representa ±1 desvio 
padrão. Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes entre períodos de armazenamento para um mesmo material; letras 
minúsculas iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente significantes entre 
materiais para um mesmo período de imersão (Kruskal-Wallis/teste de Dunn, p<0,05)  

 

  
 

O módulo flexural após 1 dia de imersão foi afetado pela substituição das 

partículas de vidro pelo DCPD penas para o compósito à base de BisGMA (Figura 

5.3). Além disso, o compósito controle contendo BisGMA apresentou maior módulo 

do que o material com BisEMA. Novamente, os compósitos à base de BisEMA não 

apresentaram reduções estatisticamente significantes entre 1 dia e 90 dias (controle: 

2%, com DCPD: 13%), enquanto que os materiais contendo BisGMA apresentaram 

reduções de 22% para o material com DCPD e 30% para o controle. Após 90 dias de 

armazenamento, os materiais controle e bioativo à base de BisEMA apresentaram 

valores de módulo flexural estatisticamente semelhantes e superiores ao material 

bioativo contendo BisGMA.  (H=49,48, p<0,001). 
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Figura 5.3 - Médias de módulo flexural (GPa) dos compósitos testados no estudo. A barra de erro 
representa ±1 desvio padrão. Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferenças 
estatisticamente significantes entre períodos de armazenamento para um mesmo 
material; letras minúsculas iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes entre materiais para um mesmo período de imersão (Kruskal-Wallis/teste 
de Dunn, p<0,05) 

 

 
 
5.3 MICRODUREZA 

 

 

Os resultados de microdureza são apresentados na figura 5.4. A interação de 

segunda ordem (DCPD x monômero-base x tempo) foi estatisticamente significante 

(p<0,001). Após um dia de imersão, a presença de DCPD não provocou reduções 

estatisticamente significantes para nenhum monômero-base. Além disso, enquanto o 

controle com BisGMA apresentou KHN estatisticamente superior ao controle com 

BisEMA, os dois compósitos bioativos apresentaram valores iniciais de KHN 

estatisticamente semelhantes. Como observado para RFB e módulo flexural, os 

compósitos com BisEMA não apresentaram diferenças estatisticamente significantes 

na KHN entre um dia e 90 dias; adicionalmente, para este monômero não houve 

diferença entre o material controle e o material bioativo após 90 dias. Por outro lado, 

os compósitos contendo BisGMA apresentaram reduções estatisticamente 

significantes entre um e 90 dias (controle: 35%, com DCPD: 44%), sendo que o 
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compósito com DCPD apresentou KHN inferior ao do controle para este monômero. 

Com isso, os compósitos com BisEMA apresentaram valores finais de KHN superiores 

aos dos materiais com BisGMA.   

 

Figura 5.4 - Médias de microdureza Knoop (KHN) dos compósitos testados no estudo. A barra de 
erro representa desvio padrão de ±1. Letras maiúsculas iguais indicam ausência de 
diferenças estatisticamente significantes entre períodos de armazenamento para um 
mesmo material; letras minúsculas iguais indicam ausência de diferenças 
estatisticamente significantes entre materiais para um mesmo período de imersão 
(Kruskal-Wallis/teste de Dunn, p<0,05)  
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5.4 LIBERAÇÃO DE ÍONS 

 

 

As médias e respectivos desvios-padrão das concentrações de cálcio liberadas 

pelos compósitos são apresentados na figura 5.5. De modo geral, não houve 

diferenças estatisticamente significantes entre os materiais com diferentes 

monômeros, exceto após 60 dias de armazenamento. Os dois materiais 

apresentaram padrões de liberação semelhantes, com maiores concentrações tendo 

sido liberadas aos 60 e 90 dias. Deve-se ressaltar que mesmo não tendo sido 

detectadas diferenças estatisticamente significantes entre os materiais, os valores 

liberados pelo compósito com BisGMA aos 60 e 90 dias foram cerca de duas vezes 

maiores do que os valores liberados pelo compósito com BisEMA.    (H=67,06, 

p<0,001). 
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Figura 5.5 - Médias das concentrações de cálcio encontradas no meio de imersão em função do 
tempo (ppm) para os compósitos contendo DCPD. A barra de erro representa ±1 
desvio padrão. Letras iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes entre períodos de armazenamento para um mesmo material e o asterisco 
indica diferença estatisticamente significante entre materiais em um dado período de 
observação (Kruskal-Wallis/teste de Dunn, p<0,05). 

 
 

As médias e respectivos desvios-padrão das concentrações de fósforo 

liberadas pelos compósitos são apresentadas na figura 5.6. O compósito à base de 

BisGMA apresentou liberação estatisticamente significante maior do que o 

compósito com BisEMA em todos os períodos de imersão, exceto após um dia. Para 

os dois materiais, a liberação após 60 dias foi superior às concentrações encontradas 

aos 30 e 90 dias (H=63,61 p<0,001). 
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Figura 5.6 - Médias das concentrações de fósforo encontradas no meio de imersão em função do 
tempo (ppm) para os compósitos contendo DCPD. A barra de erro representa ±1 
desvio padrão. Letras iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes significantes entre períodos de armazenamento para um mesmo material 
e o asterisco indica diferença estatisticamente significante entre materiais em um dado 
período de observação (Kruskal-Wallis/teste de Dunn, p<0,05) 

 
 

As figuras 5.7 e 5.8 mostram as análises de regressão entre as concentrações 

de cálcio e hidrogênio fosfato, respectivamente, liberadas pelo compósito contendo 

BisGMA e as propriedades mecânicas destes materiais. Não foram feitas análises de 

regressão com os dados do compósito contendo BisEMA, pois os valores das 

propriedades mecânicas para este material não apresentaram variações significativas 

entre os períodos de imersão. Uma forte correlação linear indireta foi encontrada entre 

a liberação de cálcio e os valores de módulo de elasticidade, indicando que ao longo 

do período de imersão a liberação de cálcio foi proporcional à redução no módulo 

flexural do material. Uma relação menos evidente foi encontrada entre a liberação de 

cálcio e a microdureza superficial. Não foi detectada correlação linear entre liberação 

de cálcio e resistência à flexão. As regressões envolvendo as concentrações de 

hidrogênio fosfato mostraram coeficientes menores do que as regressões envolvendo 

cálcio. Novamente, o maior coeficiente foi encontrado na correlação com o módulo 

flexural. 
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Figura 5.7 - Análises de regressão entre liberação de cálcio e propriedades mecânicas para os 

compósitos contendo BisGMA (A: resistência à flexão, B: módulo flexural, C: 
microdureza Knoop) 
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Figura 5.8 - Análises de regressão entre liberação de hidrogênio fosfato e propriedades mecânicas 
para os compósitos contendo BisGMA (A: resistência à flexão, B: módulo flexural, C: 
microdureza Knoop) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo avaliou o efeito da substituição de 10% em volume de partículas 

de reforço por nanopartículas de DCPD no grau de conversão, propriedades 

mecânicas e liberação de íons após diferentes tempos de armazenamento. O grau de 

conversão não foi afetado pela adição de partículas bioativas, o que pode ser 

explicado pela semelhança entre os índices de refração do DCPD (1,54-1,55) [70] e 

do vidro de bário (1,53) [71]. Este resultado é importante visto que diferenças nas 

propriedades mecânicas não podem ser atribuídas a diferenças na conversão entre 

materiais. Por outro lado, o grau de conversão foi afetado pelo monômero-base 

utilizado. Embora a diferença tenha sido pequena, foi estatisticamente significante. 

Compósitos à base de BisGMA demonstraram valores mais altos quando comparados 

a materiais contendo BisEMA em sua formulação. Este resultado contradiz o que é 

geralmente encontrado na literatura, pois materiais à base de BisGMA apresentam 

geralmente menores valores de grau de conversão [19, 23, 72, 73]. O maior grau de 

conversão apresentado pelos compósitos à base de BisGMA pode ser explicado pelo 

efeito sinérgico do BisGMA quando associado ao TEGDMA, ou seja, o grau de 

conversão do copolímero é maior do que o grau de conversão dos homopolímeros 

correspondentes (em proporções entre 50:50 ou 70:30 em massa, respectivamente) 

[22, 74]. Esta sinergia acontece pois o TEGDMA possui três ligações éter, o que 

confere maior flexibilidade à molécula e, consequentemente, maior possibilidade de 

reticulação [62]. O BisEMA, por outro lado, apresenta as ligações éter protegidas por 

grupos funcionais maiores, o que não permite uma reticulação tão eficiente. [22, 74]. 

Quanto às propriedades mecânicas dos compósitos estudados, é importante 

frisar duas características essenciais. Primeiramente, a degradação hidrolítica da 

matriz polimérica está relacionada às características dos monômeros presentes em 

sua composição. O BisGMA, por exemplo, apresenta maior sorção de água quando 

comparado ao BisEMA, provavelmente devido ao caráter mais hidrofílico das suas 

unidades monoméricas. Os grupos hidroxila presentes no BisGMA formam ligações 

de hidrogênio mais fortes com as moléculas de água do que os grupos éter presentes 

na molécula de BisEMA [22]. A menor sorção de água apresentada pelo 

homopolímero de BisEMA reduz sua degradação em água em comparação ao 

homopolímero de BisGMA [23].  
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Um segunda característica importante é o efeito da incorporação de DCPD. A 

falta de uma ligação forte entre as partículas de DCPD e a matriz resinosa faz com 

que as partículas se comportem como defeitos, facilitando assim a iniciação e 

propagação de trincas sob cargas relativamente baixas [12, 13, 15, 75-77]. 

Adicionalmente, o fato dos aglomerados de partículas CaP apresentarem resistência 

coesiva muito menor que o vidro de bário compromete ainda mais a função de reforço 

[12, 15, 75-77].  

A redução nos valores de resistência à fratura demonstram que materiais à 

base de BisGMA apresentaram uma degradação mais severa ao longo dos 90 dias 

de armazenamento quando comparados aos compósitos contendo BisEMA, 

confirmando os achados de pesquisas anteriores [22, 23]. É interessante notar que a 

substituição de partículas de vidro de bário por partículas bioativas afetou 

negativamente a resistência do compósitos até 30 dias para as duas matrizes 

utilizadas, o que concorda com a maior parte dos trabalhos que avaliaram o efeito do 

armazenamento de compósitos contendo CaP por 28 dias [9, 13, 24, 27]. Contudo, 

aos 60 e 90 dias, não foi constatada diferença na resistência à fratura entre o material 

controle e o material bioativo deixa de existir. Este fato reforça a necessidade de 

estudos desta natureza incluírem períodos de armazenamento maiores do que quatro 

semanas a fim de se evitar conclusões erradas.  

Por outro lado, a presença de DCPD afetou o módulo flexural inicial e final (24 

horas e 90 dias, respectivamente) do material à base de BisGMA em relação ao seu 

controle. Semelhante ao observado para RFB, materiais à base de BisEMA não 

demonstraram redução no módulo flexural ao longo do tempo de armazenamento. 

Além disso, a substituição de vidro por DCPD não afetou os valores de módulo em 

nenhum dos períodos avaliados. Nas primeiras 24 horas observou-se um valor de 

módulo mais elevado para o compósito controle à base de BisGMA quando 

comparado a todos os demais materiais. Este fato se deve à estrutura química da 

molécula, pois, apesar das unidades monoméricas do BisGMA e do BisEMA 

possuírem aproximadamente a mesma estrutura química (Figura 4.1), o primeiro 

polímero possui um par de grupos hidroxila, que formam pontes de hidrogênio entre 

as cadeias, aumentando a rigidez da rede polimérica. Após imersão prolongada, 

essas ligações são quebradas pelas moléculas de água, que competem pela 

formação de pontes de hidrogênio, provocando uma maior degradação deste material 

[22]. 
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A KHN foi a propriedade mecânica mais afetada pela composição da matriz 

orgânica provavelmente pelo fato da KHN ser uma propriedade de superfície e esta 

ser mais suscetível a trocas com o meio. Novamente, materiais contendo BisGMA 

apresentaram uma maior degradação quando comparados a compósitos à base de 

BisEMA, que por sua vez não demonstrou diferenças ao longo do tempo. Materiais 

com BisGMA, por serem mais hidrofílicos [22], apresentam um amolecimento da 

matriz orgânica, o que também favoreceria a dissolução do DCPD. A incorporação de 

partículas de reforço por 10% de fosfato de cálcio afetou o material à base de BisGMA 

a partir dos 30 dias, o que reforça a hipótese de que a redução da microdureza se 

deva à dissolução dos aglomerados de DCPD, e não à degradação da matriz [12, 15, 

75-77]. 

Quanto à liberação de íons cálcio, de modo geral não houve diferenças 

marcantes entre os valores liberados pelos compósitos com diferentes monômeros-

base. Além disso, os valores liberados aumentaram ao longo de todo o período de 

observação. Entretanto, deve-se ressaltar que os valores liberados pelo compósito 

com BisGMA aos 60 e 90 dias foram cerca de duas vezes maiores do que os valores 

liberados pelo compósito com BisEMA. Concentrações acumuladas até 56 dias em 

pH neutro alcançaram uma liberação de cálcio aproximadamente 17% maior que este 

trabalho aos 60 dias, contudo o maior valor de liberação possivelmente se deve ao 

fato do estudo de 56 dias ter usado 30% em massa de CaP contra os 10% deste 

estudo [28]. 

Em relação a liberação de fosfato, não foi diferente do estudo avaliando 70 dias 

em pH ácido [51], ou seja, maiores liberações estatisticamente significantes para os 

materiais à base de BisGMA. Essa maior saída para o meio de íons fósforo de 

compósitos contendo BisGMA e, concomitantemente, a redução das propriedades 

mecânicas em geral dos materiais utilizando esta matriz orgânica sugere que a 

liberação de fosfato tem um reflexo mais evidente na redução das propriedades 

mecânicas do que a saída de cálcio do material. Uma hipótese para este achado seria 

que a saída de fosfato indicaria uma maior desagregação do aglomerado de DCPD, 

uma vez que os tetraedros do fosfato formam a estrutura do composto, enquanto que 

os íons cálcio estão presentes nos espaços entre estes tetraedros. 

As concentrações de fosfato liberadas nestes estudo foram maiores tanto aos 

30 quanto aos 60 dias em relação ao um estudo semelhante, mesmo considerando-

se a menor proporção em massa de partículas de CaP. Esta maior liberação se deve 



64 
 

provavelmente ao tipo de orfosfato de cálcio utilizado em cada estudo, o DCPD do 

estudo em questão é mais solúvel que o DCPA usado no estudo comparativo de 56 

dias [78]. 

Liberações de íons cálcio são geralmente maiores quando comparadas a 

liberações de HPO4
2- [13, 15, 24, 27, 28, 51]. Isto se deve a estrutura atômica do 

HPO4
2-. Partículas de ortofosfatos de cálcio são compostas por tetraedros de 

hidrogênio fosfato, que possuem papel estrutural no composto, dessa maneira sua 

natureza poliatômica apresenta uma maior dificuldade em sair do material resinoso 

para a solução [13].   

A análise de correlação entre liberação de íons e propriedades mecânicas foi 

demonstrada somente para materiais à base de BisGMA. Compósitos contendo 

BisEMA não apresentaram variações significativas entre os períodos de imersão. Para 

o BisGMA uma forte correlação linear indireta foi encontrada entre a liberação de íons 

cálcio e os valores de módulo de elasticidade. Isto se deve, provavelmente, ao fato de 

ocorrer uma dissolução das partículas de ortofosfato de cálcio, diminuindo o 

embricamente mecânico inicial dos aglomerados à matriz resinosa. No entanto, não 

se pode afirmar, com base neste delineamento, que se trata de uma relação de causa 

e efeito. Para tal afirmação seria necessário outro delineamento experimental 

envolvendo outros fatores. 

De modo geral, compósitos à base de BisGMA, quando comparados a 

materiais contendo BisEMA, apresentaram maior liberação de íons e maior 

degradação ao longo do estudo. Esta degradação mais significativa, evidenciada 

pelos resultados inferiores nas propriedades mecânicas destes materiais, pode ser 

explicada pela maior sorção de água pela estrutura polimérica [23, 79]. 

Desta forma, todas as hipóteses nulas testadas devem ser rejeitadas.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados expostos, é possível concluir que: 

 

 

1) A substituição de 10 vol% de partículas de vidros de bário por partículas 

de fosfato dicálcico dihidratado afetou a RFB e o módulo flexural iniciais 

dos compósitos, sendo esta última somente para materiais à base de 

BisGMA. Compósitos com BisGMA apresentaram maior grau de 

conversão, independentemente da presença de DCPD, bem como 

maiores valores de E e KHN no caso dos materiais controle (sem 

DCPD). Portanto a primeira hipótese nula testada deve ser rejeitada. 

 

2) Apenas os compósitos à base de BisGMA apresentaram reduções 

estatisticamente significantes das propriedades mecânicas (RFB, E e 

KHN) após 90 dias de imersão. Desta forma, a segunda hipótese nula 

deve ser rejeitada. 

 

3) Ao final de 90 dias, as concentrações de cálcio não apresentaram 

diferenças entre os monômeros-base; entretanto, o compósito à base 

de BisGMA liberou concentrações mais altas de fosfato do que o 

compósito contendo BisEMA. Em vista disso, a terceira hipótese nula 

testada deve ser rejeitada. 

 

4) As concentrações de cálcio liberadas pelo compósito à base de BisGMA 

apresentaram correlação com as variações nos valores de módulo 

flexural observadas ao longo do período de imersão. Portanto a quarta 

hipótese nula deve ser rejeitada. 
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