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RESUMO
As resinas compostas fotoativáveis apresentam limitações inerentes ao
sistema restaurador, como a tensão gerada durante a contração volumétrica de
polimerização e a baixa resistência ao desgaste, principalmente nas regiões de
contato oclusal. Na tentativa de diminuir estas tensões ou minimizar os seus efeitos,
o uso de baixa densidade de potência nos momentos iniciais da reação de
polimerização tem sido proposto. Acredita-se, no entanto, que as propriedades físicoquímicas do material possam ser afetadas negativamente, podendo resultar em um
polímero mais frágil mecanicamente e mais susceptível à degradação. Face à esta
problematização, avaliou-se o efeito que diferentes métodos de fotoativação exercem
na resistência ao desgaste de uma resina composta, bem como na suscetibilidade da
estrutura polimérica final formada, em função da variação do meio de
armazenamento, aquoso ou alcoólico. O aparelho VIP (BISCO), que possibilita
comandos independentes de densidade de potência e tempo foi selecionado. Quatro
diferentes métodos de fotoativação foram investigados: Convencional (C:
600mW/cm2 X 40s), Pulse-delay (PD: 200mW/cm2 X 3s + 3 min + 600mW/cm2 X
37s), Pulse-delay plus (PDP: 600mW/cm2 X 3s + 3 min + 600mW/cm2 X 37s) e Softstart (SS: 200mW/cm2 X 10s + 600mW/cm2 X 30s). Após a fotoativação, os
espécimes foram armazenados em dois meios distintos, água destilada e solução de
etanol a 75%, por 24 horas, e submetidos ao teste de escovação simulada. Os dados
foram analisados pelos testes estatísticos ANOVA à 2 critérios e Tukey. Os métodos
de fotoativação que utilizaram baixa densidade de potência inicial não
comprometeram a resistência à abrasão da resina composta testada.
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2

Introdução

1 INTRODUÇÃO

A introdução das resinas compostas ativadas por luz visível representou um
grande avanço para a Odontologia, uma vez que este sistema restaurador apresenta
inúmeras vantagens quando comparado ao sistema quimicamente ativado. Dentre
elas, destacam-se: maior tempo de trabalho e controle pelo próprio profissional; fácil
manipulação e inserção na cavidade; menor inclusão de bolhas de ar durante a
manipulação; melhor estabilidade de cor; melhores propriedades físicas, químicas e
mecânicas

além

de

inúmeras

possibilidades

estéticas

(CAUGHMAN;

18

RUEGGEBERG; CURTIS , 1995).
No entanto, apesar destas melhorias alcançadas, ainda persistem limitações
inerentes ao sistema restaurador, como a contração volumétrica de polimerização ou
simplesmente contração de polimerização (SAKAGUCHI et al.78, 1991; YAP; SOH;
SIOW95, 2002), a baixa resistência ao desgaste, principalmente nas regiões de
contato oclusal e, ainda, a incompleta conversão dos monômeros em polímeros,
resultando em quantidades consideráveis de duplas ligações pendentes que, além de
contribuírem para o potencial citotóxico da restauração, ainda comprometem as suas
propriedades

físicas

e

mecânicas

finais

(RUEGGEBERG;

CAUGHMAN;

CURTIS73, 1993).
Esta contração, que varia de 1 a 6% nas resinas fotoativáveis (DAVIDSON;
FEILZER26, 1997; LABELLA et al.50, 1999; RUEGGEBERG; CAUGHMAN;
CHAN71, 1999) gera, como conseqüência, tensões no interior do material que podem
ou não ser prejudiciais ao processo de adesão e à interface adesiva, dependendo da
magnitude e do momento em que se desenvolvem. Se a tensão gerada for de uma
magnitude superior à resistência adesiva do material restaurador ao substrato dental,
uma fenda marginal irá se formar, aumentando a chance de ocorrer microinfiltração.
Na tentativa de reduzir os efeitos prejudiciais da contração de polimerização,
inúmeras estratégias têm sido adotadas, as quais incluem: uso de bases cavitárias de
cimento de ionômero de vidro (ALOMARI; REINHARDT; BOYER2, 2001); adoção
da técnica incremental de inserção da resina composta (LUTZ; KREJCI;
OLDENBURG57, 1986); controle do fator C de configuração cavitária (FEILZER;

3

Introdução

DE GEE; DAVIDSON34, 1987) e o desenvolvimento de novas resinas contendo em
suas formulações monômeros que apresentam menores valores de contração
(OKAMURA; MIYASAKA; HAGIWARA65, 2006).
Uma outra estratégia para se diminuir a contração de polimerização consiste
no controle da fotoativação da resina composta, por meio de técnicas que utilizam
baixa densidade de potência nos momentos iniciais, e alta densidade de potência nos
momentos finais (MEHL; HICKEL; KUNZELMANN59, 1997; SAKAGUCHI;
BERGE76, 1998; SUH85, 1999; UNO; ASMUSSEN90, 1991). Por meio da
diminuição da intensidade de luz, um aumento no tempo de polimerização das
resinas compostas pode ser alcançado (FEILZER; DE GEE; DAVIDSON33, 1993;
RUEGGEBERG70, 1999; RUEGGEBERG; CAUGHMAN; CHAN71, 1999),
influenciando as características de escoamento do material, sendo útil para modular a
tensão de contração e melhorar a adaptação marginal das restaurações
(BOUSCHLICHER;

RUEGGEBERG12,

2000;

BOUSCHLICHER;

RUEGGEBERG13, 2000; CHYE; YAP; LAIM; SOH20, 2005; FEILZER; DE GEE;
DAVIDSON33,

1993;

MEHL;

HICKEL;

KUNZELMANN59,

1997;

UNO;

ASMUSSEN90, 1991; UNTERBRINK; MUESSNER91, 1995). Já a alta intensidade
de luz final favorece a complementação da polimerização da resina composta.
A eficácia destes métodos tem sido demonstrado por inúmeros estudos
reportando reduções na contração de polimerização bem como melhorias
significativas na interface adesiva ao longo do tempo ( MEHL; HICKEL;
KUNZELMANN59, 1997; OBICI et al.64, 2002; SAKAGUCHI; BERGE76, 1998;
SILIKAS; ELIADES; WATTS81, 2000; YAP; SOH; SIOW95, 2002).
No entanto, estima-se também que a resina composta fotoativada por estes
métodos possa permanecer sub-polimerizada, em função dos baixos valores de
densidade de potência utilizados, resultando em uma restauração com propriedades
físicas e mecânicas comprometidas (ASMUSSEN; PEUTZFELDT7, 2001;
ASMUSSEN; PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT9, 1998;
ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004; YAP;
WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003).
Além disso, especula-se que uma baixa densidade de potência aplicada à
resina composta nos momentos iniciais da reação de polimerização poderia
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influenciar na configuração do polímero formado, resultando em uma estrutura
polimérica mais linear, com um menor número de ligações cruzadas, traduzindo-se
numa maior susceptibilidade à degradação quando em contato com fluídos da saliva,
bebidas ou alimentos, bem como num polímero supostamente mais frágil
mecanicamente face à menor resistência desta estrutura polimérica formada
(ASMUSSEN6,

1984;

ASMUSSEN;

PEUTZFELDT7,

2001;

ASMUSSEN;

PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT9, 1998; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT10, 2003; FERRACANE; BERGE37, 1995; SOH; YAP83, 2004; YAP
et al.94, 2004; YAP; WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003).
De forma geral, o número destes trabalhos que sugerem estas possíveis
alterações nas propriedades finais do polímero ainda é limitado e os resultados são
controversos, além da metodologia empregada mensurar simplesmente os valores de
microdureza Knoop ou Wallace antes e após a imersão do espécime em solução de
etanol. Todavia, como demonstrado por SANTOS79, em 2005, e NUNES63, em 2006,
a simples aferição da microdureza, de forma isolada, não se constitui em um
parâmetro adequado na indicação do comportamento mecânico do material, sendo
que outros testes devem ser associados aos de microdureza.
Ademais, trabalhos demonstram que o uso das técnicas de modulação da
fotoativação que utilizam baixas densidades de potência reduzem o estresse na
interface dente-restauração e, conseqüentemente, a formação de fenda marginal, sem
prejuízo para as propriedades físicas da resina e a qualidade da restauração (
FEILZER; DE GEE; DAVIDSON33, 1993; NEO et al60., 2005; SAKAGUCHI;
BERGE76, 1998; WATTS100, 1999).
Sabe-se que o mecanismo de desgaste da resina composta é representado pela
perda ou degradação da matriz orgânica, exposição da matriz inorgânica e
conseqüente perda da partícula de carga constituinte desta matriz inorgânica. Com a
perda da partícula de carga, uma nova área da matriz orgânica é exposta em função
do tamanho da partícula desprendida, continuando o processo de desgaste. Como
conseqüência desta desestabilidade estrutural, são observadas alterações da
rugosidade superficial, predispondo a restauração a uma maior retenção de biofilme
bacteriano, facilitando o desenvolvimento de lesões cariosas secundárias (UNO;
ASMUSSEN90, 1991), descolorações e manchamentos (YAP; TAN; BHOLE96,
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1997) além de interferir no brilho e na estética final da restauração (HOELSCHER et
al.43, 1998; YAP; TAN; BHOLE96, 1997). Essa rugosidade favorece também a
absorção de agentes químicos provenientes de bebidas ou alimentos, que uma vez
retidos no biofilme bacteriano previamente formado, difundem-se pela resina
podendo afetar o polímero, degradando-o ou induzindo a formação de micro trincas
ou rachaduras (FERRACANE36, 1994).
Como a resistência ao desgaste das resinas compostas representa uma
limitação inerente à constituição destes materiais, e é influenciado substancialmente
pela fotoativação, a análise desta propriedade mecânica é um importante fator na
indicação clínica destes materiais, principalmente em dentes posteriores. Uma
fotopolimerização inadequada ou insuficiente acentuaria este desgaste, conduzindo
ao fracasso do procedimento restaurador. Desta maneira, torna-se fundamental
avaliar o efeito que os diferentes métodos existentes de fotoativação exercem na
resistência ao desgaste do material restaurador, quando submetido a um desafio
abrasivo como o da escovação simulada, bem como na suscetibilidade da estrutura
polimérica final formada, em função da variação do meio de armazenamento, aquoso
ou alcoólico.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A reação de polimerização nas resinas compostas fotoativáveis e a sua
relação com a tensão de contração.

As resinas compostas fotoativáveis apresentam, em sua formulação, um
sistema iniciador composto por um agente fotossensível denominado de fotoiniciador
- comumente a canforoquinona (CQ), presente em concentrações que variam de
0,15% e 0,3% - e uma amina ativadora, sendo esta freqüentemente a
dimetilaminoetilmetacrilato – DMAEMA (ASMUSSEN; PEUTZFELDT9, 1998;
PEUTZFELDT66, 1997).
Para que a reação de polimerização ocorra, é necessário que a molécula do
fotoiniciador absorva energia luminosa emitida por uma fonte de luz em um
comprimento de onda específico, entre 400 – 500nm, comprimento este que
corresponde à faixa de luz azul do espectro visível, sendo que o pico máximo de
absorção da CQ ocorre em 470nm (NOMOTO62, 1997). Quando as resinas
compostas são expostas a esta fonte emissora de luz com comprimento de onda
compatível com a faixa de absorção da canforoquinona, esta molécula passa para um
estado reativo conhecido como estado tripleto. Neste estado, a CQ age como um
acelerador da reação, combinando-se com a amina ativadora e induzindo a formação
de dois radicais livres: o radical amino e o radical cetila. Somente o radical livre
amino inicia o processo de formação das cadeias poliméricas a partir da quebra das
ligações duplas de carbono (C=C) nos grupamentos alifáticos existentes nas cadeias
dos monômeros (RUEGGEBERG et al.72, 1994). A quebra desta ligação resulta em
um elétron livre, o qual procura por outras ligações duplas de carbono para reagir,
induzindo a formação de um novo elétron livre e, assim, sucessivamente, por uma
reação de adição. Por meio desta reação, as cadeias poliméricas vão sendo
gradativamente estruturadas em uma rede tridimensional, através de ligações
intermoleculares que podem ser do tipo linear ou cruzadas (PEUTZFELDT66, 1997;
RUEGGEBERG et al.72, 1994).
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As moléculas de monômeros encontram-se separadas umas das outras numa
distância determinada por forças de coesão secundárias denominadas de Van der
Waals. Todavia, no momento da formação da rede polimérica, ligações covalentes
são estabelecidas. Como a distância de 0,3 a 0,4 nanômetros determinada pelas
forças de Van der Waals entre as moléculas de monômeros é maior quando
comparada à distância de 0,15 nanômetros das ligações covalentes estabelecidas
durante a reação, ocorre, como conseqüência, a aproximação destas moléculas,
resultando em uma redução no volume do material (PEUTZFELDT66, 1997). Este
fenômeno, conhecido como contração de polimerização, gera tensões no material
restaurador, que podem ou não trazer prejuízo à interface adesiva, dependendo do
momento em que se desenvolvem.
Durante a polimerização da resina composta, duas etapas são comumente
descritas e relacionam-se diretamente com a contração do material: a fase pré-gel e a
fase pós-gel. Com proposto didático, define-se o instante no qual se verifica a
mudança de uma fase para outra como “ponto-gel” (LIM et al.54, 2002). O ponto gel
seria o momento da reação em que a resina é transformada de uma pasta viscosa para
um sólido rígido, com características viscoelásticas. Durante a fase pré-gel, o
material apresenta um módulo elástico baixo e é, por isso, capaz de sofrer uma
deformação permanente através do deslizamento das cadeias poliméricas que estão
em formação, dissipando a tensão no interior do material (FEILZER; DE GEE;
DAVIDSON32, 1990; FEILZER; DE GEE; DAVIDSON33, 1993).
A contração de polimerização que ocorre nesse momento é referida como
“contração pré-gel” ou “não-rígida” (BOWEN14, 1967; DAVIDSON; DE GEE27,
1984) e é passível de ser dissipada no próprio interior do material restaurador, que
ainda não se encontra totalmente rígido, pelo rearranjo molecular das cadeias
poliméricas formadas em posições mais estáveis. Como esta fase permite o alívio das
tensões geradas através do escoamento do material, deveria perdurar pelo maior
tempo possível durante a reação (BOUSCHLICHER; RUEGGEBERG12, 2000;
BOUSCHLICHER; RUEGGEBERG13, 2000; LIM et al.54, 2002). Assim, uma
grande proporção da contração volumétrica total ocorreria enquanto o material
apresenta-se em um estado não rígido, e apenas uma pequena fração da contração
efetivamente seria responsável pelo desenvolvimento de tensão para a interface
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(DAUVILLER et al.25, 2000; FEILZER; DE GEE; DAVIDSON32, 1990; TERRY;
LEINFELDER88, 2006; WATTS; HINDI100, 1999).
Por outro lado, após o ponto-gel ser alcançado, o módulo de elasticidade do
material aumenta significativamente, a mobilidade molecular diminui e a rigidez do
polímero não permite mais uma deformação plástica suficiente para compensar a
contração de polimerização (DAVIDSON; FEILZER26, 1997), resultando no
desenvolvimento de tensões que, a partir de agora, são transmitidas às estruturas
dentais circunvizinhas (BRAGA; FERRACANE16, 2004), afetando, em especial, a
interface adesiva entre a estrutura dental e o material restaurador (KINOMOTO;
TORRI48, 1998).
Se a tensão gerada for de uma magnitude superior à resistência adesiva do
material restaurador ao substrato dental, uma fenda marginal irá se formar,
aumentando a chance de ocorrer microinfiltraçao (BRACKETT; HAISCH;
COVERY15, 2000; SAKAGUCHI et al.77, 1992). A microinfiltração corresponde à
passagem de fluidos bucais e bactérias através da interface dente-restauração e pode
resultar na descoloração marginal, sensibilidade pós-operatória, lesões cariosas
secundárias e na falha total do procedimento restaurador (BARROS et al.11, 2003;
BRACKETT; HAISCH; COVERY15, 2000). Um estudo recente demonstrou que a
porcentagem de “gaps” ou fendas existentes em restaurações de resina composta
realizadas in vivo pode variar entre 14% e 54% do total de interfaces, dependendo do
material e da técnica utilizados (HANNING; FRIEDRICHS39, 2001).
O fenômeno do desenvolvimento de tensões em materiais que sofrem
contração de polimerização foi primeiramente descrito na literatura por BOWEN14,
no ano de 1967. Neste estudo, o autor discutiu o confinamento do material em uma
cavidade como o fator principal associado à tensão de contração. Contudo, apenas
nos anos de 1984 e 1987, com os estudos de DAVIDSON e DE GEE27 bem como
FEILZER e colaboradores34, respectivamente, esta temática começou a ser
compreendida em profundidade. Atualmente, é bem estabelecido e aceito que a
magnitude da tensão de contração gerada depende de fatores descritos como a
geometria do preparo cavitário, o volume de resina composta inserida, a composição
do material restaurador e a forma de se proceder a fotoativação (BOUSCHLICHER;
RUEGGEBERG12,

2000;

BOUSCHLICHER;

RUEGGEBERG13,

2000;
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DAVIDSON; DE GEE27, 1984; FEILZER; DE GEE; DAVIDSON34, 1987; LIM et
al.54, 2002; YAP. SOH; SIOW95, 2002).
O comportamento viscoelástico - ou deformação plástica - do material,
caracterizado pela sua capacidade de escoamento em estágios iniciais da reação de
polimerização bem como pelo módulo de elasticidade adquirido durante esta reação,
também tem sido reportado como outro importante fator no desenvolvimento da
tensão de contração. Como a deformação plástica é um evento tempo-dependente,
reações mais lentas influenciam as características de escoamento do material, e
podem proporcionar maiores períodos em que o material é capaz de dissipar as
tensões geradas antes de adquirir um alto módulo de elasticidade. Na verdade,
reações de polimerização lentas tem mostrado reduzir significativamente os valores
de tensão de contração (LOPES55,2003; PFEIFER; BRAGA; FERRACANE69, 2006;
RUEGGEBERG et al.72, 1994). Além disso, quanto mais tempo demorar para o
compósito atingir um alto módulo de elasticidade, maior o período disponível para as
cadeias poliméricas deformarem-se e rearranjarem-se em novas posições, ajustandose à contração. Com isso, uma grande parte da contração de polimerização do
material ocorre enquanto a resina encontra-se em um estado não-rígido, e apenas
uma pequena fração desta contração será efetivamente responsável pelo
desenvolvimento da tensão quando o material tornar-se rígido (TERRY;
LEINFELDER88, 2006; WATTS; HINDI100, 1999).
Como visto, a fase pré-gel desempenha um papel importante para o alívio das
tensões geradas pela contração de polimerização, influenciando as características de
escoamento do material e sendo útil para melhorar a adaptação marginal das
restaurações (FEILZER et al.35, 1995; MEHL; HICKEL; KUNZELMANN59, 1997;
UNO; ASMUSSEN90, 1991). Desta forma, parece razoável entendermos que a
reação de polimerização deveria ocorrer da forma mais lenta possível, a fim de se ter
uma fase pré-gel extensa. Como a velocidade da reação de polimerização é
dependente da densidade de potência irradiada para a resina composta, se
diminuirmos esta densidade, um aumento no tempo de polimerização das resinas
pode

ser

alcançado

(BOUSCHLICHER;
13

RUEGGEBERG12,
35

2000;

BOUSCHLICHER; RUEGGEBERG , 2000; FEILZER et al. , 1995; KANCA;
SUH47, 1999; UNO; ASMUSSEN90, 1991; YAP; SIOW93, 2001).
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Desta forma, algumas técnicas de fotoativação alternativas à técnica
convencional tem sido propostas, e utilizam densidade de potência reduzida em seus
momentos iniciais.

2.2 As técnicas de fotoativação
As técnicas de fotoativação podem ser divididas em dois modos ou
categorias: contínua e descontínua (FRANCO; LOPES38, 2003). No modo contínuo,
a luz é irradiada ao material restaurador sem interrupção, ou seja, durante todo o
tempo de fotoativação a luz não sofre nenhuma pausa na irradiação. Quatro são as
técnicas existentes neste modo, a saber: técnica uniforme contínuo ou convencional,
técnica gradual ou soft-start, técnica gradual exponencial ou ramp e a técnica de alto
pulso de energia.
Na técnica uniforme contínuo ou convencional, irradia-se a resina composta
com uma densidade de potência pré-determinada por um período de tempo, como por
exemplo, o uso de 600mW/cm2 por 40 segundos. No entanto, como salientado
anteriormente, essa ação induz uma rápida reação de polimerização. A técnica
gradual ou soft-start, por sua vez, utiliza uma baixa densidade de potência inicial por
um curto período de tempo para, imediatamente em seguida, aplicar-se uma
densidade de potência convencional por um maior período de tempo. Como exemplo,
podemos citar o uso de 200mW/cm2 por 10 segundos seguidos de 600mW/cm2 por
30 segundos. Em função da menor densidade de potência inicial utilizada, esta
técnica prolonga a fase pré-gel da resina composta, ao mesmo tempo em que
proporciona energia suficiente para um adequado grau de conversão por meio de
uma densidade de potência final maior.
Já na técnica gradual exponencial ou ramp, inicia-se a fotoativação com uma
baixa densidade de potência e gradualmente, em função do tempo, aumenta-se para
uma alta densidade de potência. Como exemplo, poderíamos citar o uso inicial de
200mW/cm2, aumentados para 600mW/cm2 em um tempo de 40 segundos.
Por fim, a técnica denominada de alto pulso de energia, refere-se à utilização
de uma alta densidade de potência em um período muito pequeno de tempo, como
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por exemplo, o uso de 800 - 2800mW/cm2 em um tempo de 3 segundos, 10 segundos
ou mesmo 20 segundos. No entanto, a rápida polimerização proporcionada por esta
técnica e os altos índices de contração de polimerização não a tornam elegível pelos
profissionais.
Já no modo descontínuo, a luz irradiada ao material restaurador apresenta
intervalos de aplicação. A técnica mais conhecida denomina-se pulso interrompido,
ou pulso tardio, ou ainda pulse delay. A técnica consiste na aplicação de baixos
valores iniciais de densidade de potência em um curto período de exposição que
varia entre 3 e 5 segundos, seguido por um período de espera de 1 a 5 minutos antes
de se aplicar a segunda exposição de luz com densidade de potência mais alta por um
período de tempo maior - entre 30 e 40 segundos.

Como exemplo, o uso de

200mW/cm2 por 3 segundos, seguido por um período de espera de 3 minutos, e
irradiação final com 600mW/cm2 por 30 segundos.
Atualmente, o uso de baixas densidades de potência tornou-se difundido na
prática clínica, em função dos diversos estudos que demonstram que o protocolo de
irradiação contínua com baixa intensidade de luz bem como aqueles que se
caracterizam por irradiações descontínuas com intensidades reduzidas nos segundos
iniciais, podem resultar em polímeros com valores similares de grau de conversão,
além de gerar uma menor tensão de contração, bem como diminuições significativas
da microinfiltração marginal e da formação de fendas na interface das restaurações
de resina composta (BARROS et al.11, 2003; BRAGA; FERRACANE16, 2004;
KANCA; SUH47, 1999; UNO; ASMUSSEN90, 1991; YOSHIKAWA; BURROW;
TAGAMI99, 2001; WITZEL et al.102, 2005).
BOUSCHLICHER e colaboradores13, em 2000, afirmam, no entanto, que a
técnica soft-start não proporciona melhorias na qualidade da interface adesiva nem
na redução da contração de polimerização, em função da ausência de intervalo entre
os pulsos de energia irradiados ao material. Sem este intervalo, mesmo utilizando-se
uma baixa densidade de potência inicial, não haveria tempo adequado para ocorrer o
rearranjo molecular das cadeias poliméricas formadas em posições mais estáveis,
induzindo ainda à contração de polimerização.
Nesse sentido, ASMUSSEN e colaboradores7 no ano de 2001, preocupados
com a variabilidade entre os tempos de espera empregados com a técnica pulse

13 Revisão de Literatura

delay, demonstram que somente se observa uma redução significativa na formação
de fendas marginais de restaurações em resina composta, quando um intervalo de no
mínimo um minuto é utilizado entre um pulso de energia e outro.
SAHAFI e colaboradores75 ponderaram, em 2001, o efeito da polimerização
soft-start na formação de fendas marginais de cavidades em dentina preparadas em
molares humanos extraídos e não encontraram melhoras na adaptação marginal com
esta técnica quando comparada à polimerização convencional.
Por outro lado, estudos demonstraram que baixos valores de densidade de
potência como os utilizados pela técnica soft-start e pulse delay, promoveram
restaurações com superior integridade marginal (FEILZER et al.35,1995; SAHAFI;
PEUTZFELDT; ASMUSSEN74, 2001; YOSHIKAWA; BURROW; TAGAMI99,
2001).
YOSHIKAWA et al.99, em 2001, avaliaram o efeito de diferentes métodos de
fotoativação no selamento marginal e contração de polimerização da resina Photo
Clearfil Bright (Kurakay Co. Ltd., Osaka, Japan). Cavidades de 1mm de
profundidade por 3mm de diâmetro foram preparadas na dentina de dentes bovinos, e
cinco diferentes modos de irradiação da resina foram utilizados, a saber: 1. 600
mW/cm2 60 s.; 2. 270 mW/cm2 10 s. + 5 s. de intervalo + 600 mW/cm2 50s.; 3. 20
mW/cm2 10 s. + 5 s. de intervalo + 600 mW/cm2 50s.; 4. 270 mW/cm2 30s + 5 s. de
intervalo + 600 mW/cm2 30s.; 5. 20 mW/cm2 30 s + 5 s. de intervalo + 600 mW/cm2
30s. Os menores valores de contração de polimerização bem como o melhor
selamento marginal foram identificados com o uso da técnica 2 de irradiação. Todas
as outras técnicas demonstraram resultados com maiores contração e grau de
desadaptação marginal, sendo os piores valores encontrados com a técnica 1. Os
autores encorajam o uso de uma fotoativação com baixa densidade de potência
inicial, desde que complementada ao final por uma densidade de potência maior.
Estes resultados corroboram com outros estudos que demonstram que uma
fotoativação realizada em dois estágios e com uma menor densidade de potência
inicial pode reduzir tanto o comprimento como a largura da fenda marginal ou “gap”
que ocorre entre o material restaurador e a estrutura dentária durante a polimerização,
além de apresentar uma significativa capacidade de reduzir as tensões de contração
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nos estágios iniciais de polimerização das resinas compostas (DAUVILLER et al.25,
2000; UNO; ASMUSSEN90, 1991).
LIM et al54. em 2002, demonstraram que os valores de tensão originados
durante a reação de polimerização para três diferentes resinas compostas diminuíram
entre 19 e 30% quando o método pulso tardio foi utilizado, em comparação ao
método convencional.
De acordo com DENNISON et al.29 em 2000, a maior parte da contração de
polimerização ocorre nos primeiros vinte segundos da reação. É também neste
período que a maior parte da tensão se concentra ao longo da interface restauradora.
Desta maneira, é importante que uma fotoativação com baixa densidade de potência
inicial seja usada no sentido de gerar uma menor tensão durante este período, mas
que seja complementada por uma alta densidade de potência final, objetivando
assegurar uma eficiente polimerização.
Uma vez minimizada as tensões geradas pela contração de polimerização, a
preocupação recai agora com a efetiva polimerização do material restaurador. Isto
porque, se por um lado as técnicas que se caracterizam por uma baixa densidade de
potência inicial contribuem para a manutenção da interface adesiva pela diminuição
da tensão gerada pela contração de polimerização, estima-se também que a resina
composta possa permanecer sub-polimerizada, em função dos baixos valores de
densidade de potência utilizados nestas técnicas, resultando em uma restauração com
propriedades físicas e mecânicas comprometidas.

2.3 Influência das técnicas de fotoativação nas propriedades físicas, mecânicas e
químicas da resina.
Como visto, o principal fator responsável pelo desenvolvimento de novas
técnicas de fotoativação com protocolos que utilizam baixos valores de densidade de
potência durante os momentos iniciais de polimerização, foi a preocupação em se
minimizar as tensões geradas pela contração volumétrica de polimerização, e
melhorar a adaptação marginal da restauração. No entanto, em face desta baixa
densidade de potência, há um questionamento no que tange à efetiva polimerização
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da resina composta e a qualidade final do polímero formado. Recentes trabalhos
sugerem que protocolos de fotoativação que utilizam baixos valores de densidade de
potência durante os momentos iniciais de polimerização podem originar uma
estrutura polimérica relativamente linear, sendo considerada mais frágil em suas
propriedades

finais

(ASMUSSEN;

PEUTZFELDT7,

2001;

ASMUSSEN;

PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; SOH; YAP83, 2004;
YAP et al.94, 2004; YAP; WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003).
A maneira como se processa a fotoativação da resina composta parece
influenciar na estrutura geométrica do polímero formado, conduzindo a diferentes
estruturas poliméricas finais formadas, com características físico-químicas e
mecânicas diferentes. Especula-se que o uso, por exemplo, de baixos valores de
densidade de potência nos momentos iniciais da reação proporcionariam uma
pequena quantidade de fótons disponíveis para a sensibilização dos fotoiniciadores,
promovendo poucos centros ou núcleos de crescimento para a reação polimérica.
Com poucos fotoiniciadores sensibilizados, um polímero mais linear seria formado,
apresentando um menor número de ligações cruzadas, além de grandes quantidades
de duplas ligações de carbono remanescentes (ASMUSSEN6, 1984; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT9, 1998; ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; FERRACANE;
BERGE37,

1995;

SOH;

YAP83,

2004;

YAP

et

al.94,

2004;

YAP;

WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003).
Isto afetaria negativamente as propriedades físico-químicas do material, tendo
como resultado um aumento da susceptibilidade da estrutura polimérica formada ao
amolecimento quando imerso em solventes orgânicos, maior solubilidade dos
monômeros não-reagidos pelos ácidos provenientes da alimentação e metabolismo
bacteriano bem como menor dureza superficial, resistência reduzida à compressão,
aumento da possibilidade de deslocamento da restauração devido à menor retenção,
comprometimento estético caracterizado pela maior tendência ao manchamento
superficial além de maior possibilidade de infiltração marginal (RUEGGEBERG;
CAUGHMAN72, 1994; RUEGGEBERG et al.73, 1993). Da mesma forma, as
propriedades biológicas são afetadas, havendo risco de agressão pulpar pelo teor
aumentado de monômeros residuais no caso dos sistemas adesivos utilizados na
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formação da camada híbrida ou mesmo nas camadas mais profundas da restauração
(RUEGGEBERG et al.73, 1993). Por outro lado, ao se utilizar uma alta densidade de
potência inicial, acredita-se que múltiplos centros de crescimento da reação
polimérica estariam disponíveis em função da grande sensibilização dos
fotoiniciadores e, conseqüentemente, haveria a tendência de formação de um
polímero

com

uma

alta

densidade

de

ligações

cruzadas

(ASMUSSEN;

PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT10, 2003; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004; YAP;
WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003).
O efeito, todavia, dos diferentes protocolos de fotoativação na estrutura e
propriedades do polímero formado é um aspecto que ainda permanece obscuro, com
resultados controversos. Para que possamos avançar com segurança no entendimento
desta problematização, alguns conceitos são necessários.

2.3.1 Densidade de ligações cruzadas
Uma molécula de polímero pode ser definida como um agregado de unidades
repetidas, conhecidas como monômeros, unidas por ligações covalentes. Os três
monômeros mais comumente empregados nas resinas compostas fotoativáveis são o
Bis-GMA (bisfenolglicidilmetacrilato), TEGDMA (trietilenoglicoldimetacrilato) e o
UDMA (1,6-bis-(metacriloxi-2-etoxiaminocarbonila)-2,4,4-trimetil hexano). O BisGMA, principal monômero formador da matriz resinosa da maioria dos compósitos
disponíveis comercialmente, caracteriza-se por uma molécula longa e rígida, com
duas ligações de carbono reativas em ambas extremidades. O seu extenso
comprimento diminui a contração de polimerização enquanto a presença de dois
grupos aromáticos no centro da cadeia conferem à molécula um alto peso molecular
e reduzida flexibilidade (PEUTZFELDT66, 1997; PEUTZFELDT; ASMUSSEN67,
2004). Ainda, as ligações do tipo pontes de hidrogênio existentes entre o átomo de
hidrogênio aumentam a interação intermolecular do Bis-GMA, limitando a
mobilidade ou o deslizamento entre as cadeias, promovendo uma alta viscosidade na
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molécula. Esta limitação da mobilidade, por sua vez, reduz o grau de conversão, bem
como dificulta a incorporação de partículas de carga (CHUNG et al.19, 2002).
Todo este conjunto de características químicas torna necessária a diluição do
Bis-GMA em monômeros que apresentem características exatamente contrárias,
como baixo peso molecular, alta mobilidade e flexibilidade. O monômero diluente
mais comumente utilizado é o TEGDMA, o qual é misturado à molécula de BisGMA proporcionando características de melhor mobilidade, consistência favorável à
incorporação de carga inorgânica e adequada manipulação clínica (PEUTZFELDT66,
1997; PEUTZFELDT; ASMUSSEN67, 2004). Além disso, melhora grandemente a
polimerização do monômero e consequentemente, as propriedades físicas da resina,
uma vez que demonstra, para um mesmo grau de conversão, uma maior densidade de
ligações cruzadas e rede polimérica mais intrincada ou ramificada. Se por um lado,
no entanto, a incorporação do monômero diluente favorece a aquisição de algumas
características desejáveis para o material, por outro lado, prejudica as suas
propriedades mecânicas finais e aumenta os valores de contração de polimerização
(ASMUSSEN; PEUTZFELDT9, 1998; ELLIOTT; LOVELL; BOWMAN30, 2001;
FEILZER; DAUVILLIER31, 2003).
O UDMA pode ser utilizado em associação ao Bis-GMA ou substituindo-o,
com o intuito de melhorar as propriedades dos compósitos odontológicos. Estes
monômeros também apresentam alto peso molecular, todavia são menos viscosos e
mais flexíveis face à ligação uretano, o que facilita a incorporação de carga sem a
necessidade de mistura com monômeros diluentes, produzindo baixa contração de
polimerização (BOWMAN30, 2001; FEILZER; DAUVILLIER31, 2003; SIDERIOU;
TSERKI; PAPANASTASIOU80, 2003). Ainda, monômeros derivados do próprio
Bis-GMA como o Bis-EMA (bisfenol A dimetacrilato etoxilado) também vem sendo
empregados. O Bis-EMA é obtido por uma modificação na molécula de Bis-GMA
através da substituição dos grupamentos pendentes de hidroxila, resultando em maior
mobilidade face à redução nas ligações do tipo pontes de hidrogênio. Durante a
reação de polimerização, estas moléculas reagem entre si, podendo formar estruturas
de composição geométrica linear e/ou ramificada.
Uma vez estabelecidas estas duas estruturas, três possíveis interações entre
elas são possíveis na constituição final do polímero, e assim denominadas pela
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ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY61: ligação primária ou ciclo primário, ligação
secundária ou ciclo secundário e ligação cruzada. Uma ligação primária ocorre
quando as moléculas de monômero são primeiramente incorporadas na cadeia
polimérica de estrutura linear, aumentando-a em tamanho, sem modificá-la em sua
geometria, ou seja, a estrutura polimérica permanece com sua composição linear. Na
ligação cruzada, por sua vez, cadeias ramificadas reagem entre si, ou seja, uma
cadeia polimérica ramificada reage com a dupla ligação pendente de uma outra
cadeia também ramificada. O conjunto final de todas as ligações cruzadas formadas é
denominado de densidade de ligações cruzadas do polímero e será identificado no
texto pelo seu acrônimo DLC. Finalmente, se a cadeia polimérica linear reagir com
uma dupla ligação pendente de uma cadeia ramificada, uma ligação secundária se
forma entre essas cadeias. A ligação primária é descrita, por esta mesma sociedade,
como sendo a mais frágil quimicamente quando comparada às outras duas, seguida
pela ligação secundária. A ligação cruzada, por sua vez, corresponde à forma mais
resistente e estável (NICHOLSON61, 2006).
Ultimamente, a literatura científica especializada descreve que a densidade de
ligações cruzadas desempenha um papel determinante nas propriedades físicas e
mecânicas do polímero, bem como na resistência à dissolução em solventes
orgânicos (ASMUSSEN; PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT8,
2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004;
YAP; WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003). Polímeros com baixa DLC
tendem a ser flexíveis e frágeis, enquanto polímeros com um alto grau de DLC são
rígidos, inflexíveis e mais resistentes.
Embora as propriedades do polímero formado estejam fortemente
relacionadas com a sua composição morfológica final, é extremamente difícil
caracterizar experimentalmente ou por meio de modelos e simulações esta estrutura.
Até o presente momento, não há nenhum método direto descrito para a aferição da
DLC. No entanto, a susceptibilidade aumentada ao amolecimento que o polímero
apresenta após ser armazenado em solventes orgânicos tem sido usado como um
indicador indireto para predizer, de forma relativa, a DLC (ASMUSSEN;
PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT10, 2003; PEUTZFELDT; ASMUSSEN68, 2005; PFEIFER; BRAGA;
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FERRACANE69, 2006; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004; YAP;
WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003; WITZEL et al.102, 2005). Para a
análise e mensuração do amolecimento do polímero após o seu armazenamento no
solvente, o teste de microdureza Wallace é o mais comumente utilizado, sendo o
teste do tipo Knoop também encontrado em alguns trabalhos.

2.3.2 O teste de Microdureza Wallace como uma forma indireta de
predizer a DLC do polímero.
Três diferentes testes para análise de microdureza são comumente utilizados
na odontologia: Brinell, Vickers e Knoop. Apesar de terem suas devidas indicações,
a forma de mensuração é muito similar em todos estes testes, correspondendo a uma
ponta de forma geométrica específica que promove uma endentação no espécime sob
uma carga e um período de tempo pré-determinados. A resistência que o espécime
oferece à penetração pela ponta é transformada em valores de microdureza.
A microdureza Wallace (Hw – Hardness Wallace), por sua vez, não mensura
a resistência à penetração, mas sim a profundidade de penetração de uma ponta de
diamante no formato piramidal sobre um tempo e uma carga pré-determinados. Este
teste, na verdade, é uma mensuração de amolecimento, pois quanto maior o valor da
Hw, maior é a profundidade que a ponta de diamante penetra no material restaurador,
indicando que este se encontra mais amolecido. Desta forma, estima-se que altos
valores de microdureza Wallace estejam associados a possível diminuição da
densidade de ligações cruzadas do polímero. O tempo de 1 minuto de endentação
com o peso de 0,98 N (100g) são os parâmetros mais comumente utilizado pelos
trabalhos científicos.
ASMUSSEN e seus colaboradores8, no ano de 2001, estimaram a possível
DLC pela influência que o etanol exerce no amolecimento do polímero.
Demonstraram que espécimes de uma resina composta fotoativada pela técnica do
pulso tardio, com diferentes combinações de densidade de potência inicial,
apresentaram um grau de conversão e valores de microdureza Knoop semelhantes
aos espécimes fotoativados pela técnica contínua convencional. No entanto, após o
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armazenamento em etanol por 24 horas, os espécimes correspondentes ao grupo da
técnica pulso tardio exibiram uma severa redução na microdureza do tipo Wallace
quando comparados ao grupo da técnica convencional. A solubilidade em solventes
orgânicos, assinalam esses autores, parece ser determinante da DLC do polímero.
Além disso, encorajam o uso da técnica convencional para fotoativação das resinas
compostas.
Ainda ASMUSSEN et al.10, em 2003, afirmam que as técnicas conhecidas
como step-curing ou polimerização em passos resultam em polímeros com
aumentada susceptibilidade ao amolecimento pela ação de substâncias existentes na
alimentação, o que poderia prejudicar a longevidade clínica da restauração. Os
autores chegaram a esta conclusão comparando os valores de microdureza Wallace
de espécimes de resina composta fotoativados por diferentes modos, antes e depois
de serem armazenados em etanol 100%. Estabelecem ainda que quanto maior o
tempo de espera entre um pulso de irradiação luminosa e outro, maior será a
formação de polímeros com estruturas relativamente lineares.
SOH e seus colaboradores83, no ano de 2004, investigam a influência que
diferentes protocolos de fotoativação exercem na DLC de uma resina composta,
Z100 (3M ESPE) especificamente. O aparelho de lâmpada halógena VIP (BISCO)
foi utilizado para a fotoativação da resina composta em quatro diferentes técnicas,
sendo elas 400mW/cm2 por 40 segundos, caracterizando a técnica contínua (C);
100mW/cm2 por 10 segundos seguidos de um período de espera de 3 minutos e
posterior irradiação com 500 mW/cm2 por 30 segundos, sendo esta representativa da
técnica pulse delay (PD); o modo soft-start (SS), expresso na pesquisa pelo uso de
200 mW/cm2 por 20 segundos e mais 600 mW/cm2 por 20 segundos e, por fim, a
técnica denominada pelos autores de pulse cure (PC), em que 400mW/cm2 foram
irradiados por 20 segundos, e após um período de 20 segundos, uma nova irradiação
de 400mW/cm2 por 20 segundos foi efetuada. Os espécimes foram armazenados em
ar a 37ºC por 24 horas, e então submetidos ao teste de microdureza Knoop, com uma
carga de 500g por 15 segundos. Os dados foram comparados com uma nova
mensuração efetuada após o armazenamento dos espécimes em solução de etanol
75% por 24 horas. Os resultados do estudo, segundo os autores, sugerem que as
diferentes técnicas de fotoativação conduzem a estruturas poliméricas díspares, com
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susceptibilidade distintas ao amolecimento, sendo que a fotoativação com PD
favorece a formação de um polímero com menor densidade de ligações cruzadas,
face ao maior amolecimento sofrido pelos espécimes deste grupo. Os autores
concluem pela diferença nos valores de microdureza que os aparelhos do tipo LED
formam polímeros mais suscetíveis à degradação em comparação aos de lâmpada
halógena, e que as técnicas do tipo soft-start executadas com aparelhos de lâmpada
halógena reduziram significativamente os valores de microdureza do polímero.
Procurando investigar se além do protocolo de fotoativação, o tipo de fonte de
luz utilizada também exerce influência sobre a DLC, YAP e seus colaboradores94
avaliaram, no ano de 2004, diferentes tecnologias em aparelhos emissores de luz. No
delineamento experimental do estudo, foram selecionados para os testes quatro
aparelhos, sendo dois deles emissores de luz pela tecnologia LED - Elipar Freelight
(FL), 3M ESPE e GC e-light (EL), GC Europe - e dois aparelhos compostos pela
lâmpada de quartzo-tungstênio-halogênio, a saber: Elipar Trilight (TL), 3M ESPE e
Astralis 10 (AS), Ivoclar Vivadent. As técnicas de fotoativação utlizadas para todos
os aparelhos foram a pulso interrompido, convencional contínua, turbo e soft-start.
Como grupo controle, uma técnica convencional contínua foi utilizada, com o
aparelho de lâmpada de quartzo-tungstênio-halogênio Max (MX), Dentsply-Caulk,
com uma densidade de potência de 400mW/cm2 irradiada por um tempo de 40
segundos. Seis espécimes da resina composta Z100, 3M ESPE foram confeccionados
para cada combinação entre as diferentes técnicas e aparelhos. A microdureza Knoop
foi determinada antes e após o armazenamento dos espécimes em etanol 75% por 24
horas à 37C. Quando comparado ao grupo controle, os autores identificaram uma
redução nos valores de microdureza Knoop para todos os espécimes fotoativados
com os aparelhos emissores de luz pela tecnologia LED. Para os aparelhos de
lâmpada de quartzo-tungstênio-halogênio, apenas as técnicas de fotoativação softstart reduziram significativamente a densidade de ligações cruzadas do polímero
formado.
Se por um lado trabalhos demonstram que as técnicas que modulam a
fotoativação prejudicam as propriedades mecânicas finais do polímero formado, há
também aqueles que demonstram exatamente o contrário. NEO e colaboradores60,
orientados por YAP, em 2005, avaliam por meio de testes de microdureza Knoop a
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efetividade de polimerização da resina composta Z100, 3M ESPE, em função de
diferentes métodos de fotoativação: convencional, soft-start e turbo ou de alta
intensidade. Segundo os autores, os métodos de fotoativação não afetaram as
propriedades mecânicas avaliadas do compósito, como também não influenciaram na
suscetibilidade à dissolução pelo etanol. Ressaltam ainda que as técnicas do tipo softstart e turbo parecem ser mais efetivas que o modo contínuo de fotoativação.
WITZEL et al.102, em 2005, preocupados com os efeitos das técnicas de
fotoativação nas propriedades finais do polímero, realizaram um estudo avaliando o
grau de conversão, a resistência flexural, a microdureza Knoop, a tensão de
contração e a degradação em etanol, frente às técnicas convencional, soft start e
pulse delay. A resina Z250 foi utilizada na confecção dos espécimes, e três
protocolos de fotoativação foram testados: 600mW/cm2 por 40 segundos, técnica A,
caracterizando a técnica convencional de alta intensidade de luz; 200mW/cm2 por
120 segundos, técnica B, simulando baixa intensidade de forma contínua e
600mW/cm2 por um segundo, técnica C, seguido por três minutos de espera e
irradiação final de 600mW/cm2 por 39 segundos, representando o protocolo de
fotoativação do tipo “pulso”. A densidade de energia foi de 24 J/cm2 para todos os
espécimes. O grau de conversão foi mensurado pelo método FTIR-Raman
(Espectroscopia infravermelho transformada de Fourrier), e a tensão de contração
pela máquina Instron, Canton, Ma, USA, por meio de extensômetros. Após
armazenamento dos espécimes em etanol 100% por um período de 24 horas, os testes
mecânicos foram executados. Os autores concluem que os diferentes protocolos de
fotoativação não exerceram influência no grau de conversão do material, muito
menos o armazenamento em etanol afetou as propriedades mecânicas avaliadas.
Afirmam ainda que a técnica do tipo pulso - técnica C - reduziu significativamente a
tensão de contração durante a reação de polimerização.
Preocupado com os valores de microdureza da restauração quando as técnicas
que modulam a fotoativação são utilizadas, MEHL e colaboradores59, em 1997, não
encontraram diferenças significativas naqueles valores quando a densidade de
potência inicial utilizada foi reduzida em 50%, sendo os vinte segundos finais
irradiados com alta intensidade. Avaliaram ainda a formação de fendas na interface
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adesiva restauradora e destacam a melhora alcançada na integridade marginal quando
do uso das técnicas soft start.
A literatura científica fornece, como visto, resultados controversos em relação
às técnicas de fotoativação e a influência que exercem nas propriedades finais do
polímero formado. No entanto, a mesma literatura estabelece e fundamenta no meio
científico o consenso de que para se obter compósitos com propriedades físicas e
mecânicas adequadas e com mínima dissolução de monômeros livres residuais, é
necessário que apresentem um alto grau de conversão (GC) (ASMUSSEN;
PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; RUEGGEBERG70,
1999; RUEGGEBERG et al.73, 1993). LOVELL e colaboradores56, no ano de 1999,
já advertiam que os monômeros residuais existentes na matriz da resina composta
após sua polimerização podem funcionar como agentes plastificantes, reduzindo a
resistência mecânica da restauração. O grau de conversão é uma medida da extensão
da transformação das duplas ligações dos monômeros para as ligações simples dos
polímeros. Constata, desta maneira, o número residual de duplas ligações de carbono
existentes no material restaurador. Vale ressaltar, porém, que apesar de ser
considerado um parâmetro eficaz utilizado e aceito na determinação da efetividade
de polimerização das resinas compostas, corresponde a um valor representativo de
uma média. Desta maneira, um polímero que possua uma reação de polimerização
não homogênea, com áreas de alta e baixa conversão em sua estrutura, pode
apresentar a mesma medida do grau de conversão quando comparado a um polímero
mais homogêneo em sua reação, apesar de serem estruturalmente diferentes. Por isso
mesmo, é comum na literatura trabalhos que evidenciam que resinas compostas com
o mesmo grau de conversão podem apresentar propriedades bastante díspares
(ELLIOTT; LOVELL; BOWMAN30, 2001).
Nesse sentido, os conhecimentos atuais sugerem que o GC, isoladamente, não
se constitui em um guia adequado para avaliar o comportamento físico e mecânico
das resinas compostas, devendo ser associado à outros testes, objetivando estabelecer
uma co-relação mais fidedigna entre os seus valores com a estabilidade e as
propriedades

finais

do

polímero
9

(ASMUSSEN;

PEUTZFELDT8,
37

2001;

ASMUSSEN; PEUTZFELDT , 1998; FERRACANE; BERGE , 1995; SANTOS79,
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2005; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004; YAP; WATTANAPAYUNGKUL;
CHUNG98, 2003).
ASMUSSEN8 e colaboradores observaram, em 2001, que polímeros que
apresentam cadeias com uma maior densidade de ligações cruzadas - considerados,
acredita-se, como mais resistentes -, podem apresentar valores similares para o grau
de conversão quando comparados aqueles de estruturas lineares. No entanto, mesmo
apresentando valores similares de GC, quando são submetidos aos testes de
microdureza Wallace após armazenamento em solução de etanol, comportam-se de
maneiras distintas, em função de apresentarem cadeias poliméricas com estruturas
diferentes. Por isso mesmo, os autores sugerem que a estabilidade do polímero e o
seu comportamento final parecem depender mais da DLC do que do GC. Além disso,
dificilmente se atinge um alto grau de conversão com as resinas compostas, haja
vista existir, em função da própria composição do material, um limite o qual não se
consegue ultrapassar (RUEGGEBERG et al.73, 1993).
Segundo PEUTZFELDT67 e colaboradores em 2004, o grau de conversão de
uma resina composta varia entre 45 a 70%, em função da composição dos
monômeros e das partículas de carga, do tipo e concentração do agente fotossensível
ou fotoiniciador bem como do protocolo de fotoativação. Frente aos variados fatores
que influenciam no GC de modo geral, o tempo de exposição e a forma de irradiação
pela fonte de luz desempenham interesse particular porque, na prática, estão sujeitos
à manipulação pelo profissional.
Tem sido demonstrado que maiores valores de grau de conversão
proporcionam propriedades físicas e mecânicas superiores para a resina composta
(RUEGGEBERG et al.72, 1994). D´ALPINO24 afirma, no entanto, que não há uma
relação direta entre grau de conversão e densidade de potência. Resinas irradiadas
com altas intensidades podem apresentar grau de conversão inferior àquelas
irradiadas com baixa intensidade. Além disso, também podem resultar em altos
valores de tensão gerada pela maior contração de polimerização, com conseqüente
prejuízo à interface restauradora face à maior infiltração marginal (SAKAGUCHI et
al.77, 1992; UNO; ASMUSSEN90, 1991; YOSHIKAWA; BURROW; TAGAMI99,
2001).
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Desta forma, enquanto um alto grau de conversão se manifesta em adequadas
propriedades mecânicas, um menor grau de conversão relaciona-se à menor
contração de polimerização, traduzindo-se em melhor selamento marginal. Conseguir
conciliar, no entanto, estas duas características, parece algo incongruente (UNO;
ASMUSSEN90).
Diversos pesquisadores propõem, portanto, a utilização combinada de baixa e
alta intensidade de luz, por períodos de tempo específicos, trabalhando-se com o
conceito de densidade de energia.

2.3.3 O conceito de densidade de energia.
A densidade de energia, representada em J/cm2, corresponde à densidade de
potência ou intensidade de luz em mW/cm2 que se aplica ao material, multiplicado
pelo tempo, em segundos, que esta luz permanece irradiando o material, e implica na
energia necessária para se obter compósitos com polimerização adequada e
propriedades finais satisfatórias, independentemente do método de fotoativação
utilizado. Quando valores similares de densidade de energia são proporcionados ao
compósito, valores também similares de grau de conversão e profundidade de
polimerização seriam esperados (RUEGGEBERG et al.72, 1994; RUEGGEBERG;
CAUGHMAN; CURTIS73, 1993).
Nesse sentido, o material restaurador pode receber a mesma quantidade de
energia luminosa, por meio das diferentes combinações entre os fatores densidade de
potência e tempo. Basta que o tempo seja prolongado quando densidades de potência
menores são utilizadas ou vice-versa. Além disso, pode-se ainda combiná-los às
diferentes categorias de fotoativação, contínua e descontínua, o que implica na
irradiação constante de luz do início ao fim da fotoativação, ou na existência de
intervalos entre as irradiações de luz.
Esta técnica de dupla intensidade de luz tem demonstrado diminuir os valores
da tensão gerada pela contração de polimerização, enquanto mantém a adequada
polimerização

do

material

(BOUSCHLICHER;

RUEGGEBERG12,

2000;
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BOUSCHLICHER; RUEGGEBERG13, 2000; FEILZER et al35, 1995; OBICI et al64,
2002; SAKAGUCHI; BERGE76, 1998; UNO; ASMUSSEN90).
No entanto, como explorado anteriormente, alguns estudos observam,
quando do uso destas técnicas, um maior amolecimento do polímero após ser
armazenado em solventes orgânicos, podendo comprometer algumas propriedades da
restauração.
A resistência ao desgaste é um pré-requisito para um material odontológico
ser aceito para uso clínico. Uma alta resistência ao desgaste contribui para a
longevidade da restauração, estabelecendo estética, função e biologia duráveis para o
dente restaurado. Por outro lado, uma baixa resistência ao desgaste apresentada pelo
material pode promover extrusão do dente antagonista, perda da distância mésiodistal do dente em restaurações do tipo classe 2 e comprometimento oclusal (DE
LONG28, 2006).
Nesse sentido, faz-se necessário ponderarmos sobre o processo de desgaste
das resinas compostas e os testes que avaliam esta variável.

2.4 Como simular e quantificar o desgaste.
Antes de discorrermos sobre os diferentes testes que avaliam o desgaste dos
materiais restauradores bem como a forma de quantificar os valores obtidos, cabe
uma breve abordagem sobre a terminologia utilizada pela literatura específica em
relação a este assunto.

2.4.1 Terminologia
Tribologia é a ciência que estuda o atrito, o desgaste e a lubrificação de
superfícies em contato (DAHL; CARLSSON; EKFELDT et al.23, 1993). Como
nomenclatura, os tribologistas utilizam-se de cinco termos que caracterizam os
processos de desgaste e que podem ocorrer de forma isolada ou por meio de
combinações entre si.
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Conhecer esta nomenclatura é importante para se compreender o
desenvolvimento dos fenômenos de desgaste em geral e, em particular, nos tecidos
dentais e resinas compostas.

2.4.1.1 Abrasão de dois corpos
Neste processo de desgaste, as superfícies são friccionadas uma contra a outra
por contato direto, sem a intervenção de uma substância que possa causar desgaste
localizado. Em um nível microscópico, nenhuma das superfícies é lisa e entram
justamente em contato entre si por meio de suas asperidades. Assim, durante o
movimento, estas asperidades podem ou fraturar-se ou deformar-se. Se uma das
superfícies for mais flexível, as asperidades da superfície mais rígida penetrarão na
superfície mais flexível, promovendo trincas e rachaduras que fragilizam a estrutura
até a sua fratura. Se as duas superfícies forem rígidas, haverá a fratura das
asperidades de ambas as superfícies. Conforme o processo de fricção ocorre, o efeito
cumulativo das fraturas das asperezas e da conseqüente perda de massa manifestamse como desgaste (MAIR et al.58, 1996).
Na cavidade bucal, este fenômeno ocorre predominantemente durante os
movimentos não-mastigatórios ou parafuncionais, e é particularmente prevalente no
bruxismo. A atrição é uma forma de abrasão de dois corpos, que leva a uma perda
fisiológica de estrutura dental e desgaste. De acordo com LAMBRECHTS51, em
2006, o esmalte dental na região de contato oclusal sofre um desgaste de 41
micrômetros ao ano.

2.4.1.2 Abrasão de três corpos
Neste tipo de desgaste, as superfícies friccionam-se entre si indiretamente,
havendo a presença de um abrasivo entre elas. A pressão entre as superfícies é
transmitida às partículas que então desgastam as asperezas das superfícies. Na
cavidade bucal, este tipo de desgaste ocorre durante os movimentos mastigatórios,
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sendo o bolo alimentar considerado o agente abrasivo. Durante a escovação dentária,
a interposição de uma pasta dentifrícia abrasiva entre a escova dental e o dente,
também caracteriza este tipo de desgaste (SÖDERHOLM; RICHARDS82, 1998).

2.4.1.3 Desgaste por fadiga
Durante o movimento das superfícies, algumas tensões podem ser
transmitidas à subsuperfície promovendo uma ruptura das ligações intermoleculares
e criando uma zona caracterizada por micro-trincas ou rachaduras. Conforme o
desgaste da superfície progride e atinge esta zona danificada, pode haver perda de
material caracterizando o desgaste por fadiga (MAIR et al.58, 1996; SÖDERHOLM;
RICHARDS82, 1998).

2.4.1.4 Desgaste erosivo ou triboquímico
É causado quando um agente químico fragiliza as ligações adesivas
intermoleculares de uma superfície e, com isso, facilita a perda de estrutura quando
outros processos de desgaste atuam sobre esta superfície. Na cavidade bucal, este
efeito é normalmente causado por ácidos, os quais podem advir de uma forma
extrínsica - ácidos da dieta alimentar - ou intrínsica, por meio do refluxo gástrico
(MAIR et al.58, 1996; SÖDERHOLM; RICHARDS82, 1998).

2.4.2 Metodologias para avaliação e mensuração do desgaste
Idealmente, os estudos clínicos deveriam ser escolhidos para a análise do
comportamento de um material restaurador e do seu padrão de desgaste. Isto porque,
nenhuma máquina simuladora de desgaste, por melhor que seja, reproduz todas as
condições existentes na cavidade bucal. Todavia, face às dificuldades em se conduzir
estudos clínicos desta natureza – problemas estes de ordem metodológica,
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econômica, ética e, fundamentalmente, na dificuldade existente para se quantificar o
desgaste sofrido (DAHL; CARLSSON; EKFELDT et al.23, 1993; SULONG; AZIZ86,
1990), os estudos in vitro auxiliam-nos neste entendimento, predizendo o possível
comportamento clínico do material.
Dentre as vantagens que os estudos in vitro apresentam, LAMBRECHTS51,
em 2006 destaca 1) o tempo controlado do teste, 2) a natureza do agente pode ser
estudada individualmente ou em combinação com outros fatores, 3) uma melhor
definição dos tipos de substratos a serem testados, 4) controle da temperatura, 5) um
grande número de corpos-de-prova podem ser avaliados em um período de tempo
relativamente curto, 6) um alto grau de padronização é alcançado por meio do
controle de diferentes fatores de variação. No entanto, ainda persistem problemas,
pois os estudos in vitro não são capazes de reproduzir o ambiente bucal em toda a
sua complexidade e variações biológicas.

2.4.2.1 Estudos in vivo
A avaliação visual e a utilização de critérios padrões da condição do material
após certo período de tempo tem sido a metodologia mais comumente utilizada para
análise do desgaste. Dentre estes critérios, destacam-se o USPHS (United States
Public Health Service) (TAYLOR et al.87, 1989), descrito por SMITH & KNIGHT87
e a comparação ou análise de réplicas (LEINFELDER, TAYLOR; BARKMEIER53,
1986).
CVAR & RYGE22, em 1971, desenvolveram o critério USPHS, o qual
classifica o desgaste do material restaurador e dental por meio da avaliação subjetiva,
em índices alfa (ausência de desgaste); bravo (o desgaste é visível e causa o
aprisionamento da sonda exploradora na margem cavitária) e charlie ( o desgaste é
excessivo e expõe a junção amelo-dentinária, e a restauração necessita ser
substituída). Há mais de dez anos este método de análise clínica tem sido criticado
por não ser um método preciso face à subjetividade na avaliação, além de existir uma
transição de 2500µm entre os escores bravo-charlie (TAYLOR et al.87, 1989).
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O método proposto por SMITH & KNIGHT87, em 1984, estabelece diferentes
escores de desgaste em função do grau de dentina exposta nas faces oclusal/incisal,
lingual e cervical. Como maiores desvantagens, demanda muito tempo até que os
resultados possam ser obtidos e apresentam um baixo poder de discriminação do
desgaste.
Uma outra forma bastante popular de se mensurar o desgaste é pelo método
da comparação de réplicas. Modelos são utilizados como referência para a avaliação
do grau de desgaste, podendo a mensuração deste valor ser efetuada por meio de
diversos equipamentos como o mapeamento tridimensional da restauração por
softwares específicos de computador, perfilômetro, estéreomicroscópio, laser
holográfico e microscópio eletrônico (LEINFELDER, TAYLOR; BARKMEIER53,
1986).
Preocupado em saber qual método é mais efetivo para a análise do desgaste,
LEINFELDER e colaboradores53 em 1986 avaliaram clinicamente o desgaste de
restaurações de resina composta realizadas em dentes posteriores, comparando os
métodos USPHS e o das réplicas. O método USPHS mostrou uma alteração
significativa no comportamento do material entre o terceiro e quarto anos do estudo.
O método das réplicas, por sua vez, indicou que o desgaste mais significativo ocorreu
durante os dois primeiros anos, seguido por um desgaste inexpressivo nos três anos
seguintes. Baseado nestes resultados, o método proposto por LEINFELDER53 levou
dois anos para alcançar os mesmos resultados que o método USPHS atingiu em
quatro. Isto significa uma redução significativa de tempo e custo para as pesquisas.
DE LONG28, em 2006, no entanto, afirma que a melhor forma de se mensurar
a variável desgaste é por meio da comparação de imagens tridimensionais
seqüenciais do material de interesse. Segundo o autor, imagens tridimensionais
devem ser capturadas por meio de algum dos vários métodos de escaneamento
existentes, armazenadas e comparadas em função do tempo em um programa
específico que possibilite as suas sobreposições, denominando este processo de
registro de superfície. O escaneamento de imagens tridimensionais é um método
quantitativo, com acurácia, que possibilita criar um banco de imagens que podem ser
comparadas ao longo do tempo, além de ser aplicável tanto para pesquisas clínicas
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como laboratoriais. Como desvantagens, no entanto, incluem-se a necessidade de
equipamentos e programas específicos e o alto custo dos mesmos.

2.4.2.2 Estudos in vitro
Procurando-se facilitar o estudo sobre o desgaste e desta forma, predizer o
desempenho clínico dos materiais dentários, diversos centros de pesquisa em todo o
mundo desenvolveram dispositivos para a simulação do desgaste, com diferentes
graus de complexidade, procurando simular condições que se aproximem daquelas
que ocorrem na cavidade bucal. As máquinas de escovação simulada estão entre
estes dispositivos, e representam uma das formas de simulação da abrasão de três
corpos.

a) Simulando a abrasão de três corpos – o dispositivo de escovação
simulada
Em 1970 surgiram os primeiros equipamentos para ensaio de desgaste por
abrasão de dois corpos e desde 1980 até os dias atuais têm sido desenvolvidas
máquinas para ensaio que simulam também a abrasão de três corpos (DE LONG28,
2006). De modo geral, as máquinas de escovação simulada são constituídas de um
motor que realiza movimentos de vai-e-vem com uma força e um tempo
determinados.
Existem diferentes máquinas que simulam a abrasão de três corpos, sendo que
as mais utilizadas são a “wear simulator” da OHSU (Oregon Health and Sciences
University, a “four-station Leinfelder-type three-body wear device” da University of
Alabama, a “Zurich computer-controlled masticator”, a “BIOMAT wear simulator”,
a “MTS Wear simulator” da University of Minnesota e a “Willytec Munich and
Muc3” (DE LONG28, 2006; KREJCI et al.49, 1990; LEINFELDER; BEAUDREAU;
MAZER52, 1989; YAP et al.92, 1999).
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Apesar da quantidade de máquinas disponíveis, até os dias atuais não é
encontrada nenhuma máquina de desgaste que seja capaz de reproduzir
completamente o mecanismo de desgaste que ocorre na cavidade bucal. Dentre as
máquinas disponíveis, a máquina de desgaste por abrasão de três corpos “wear
simulator” da OHSU, desenvolvida no Departamento de Biomateriais da Oregon
Health and Sciences University, oferece adequadas condições de simulação dos
diversos fatores que influenciam no desgaste, tais como uma pasta abrasiva, a
utilização de uma cúspide antagonista confeccionada com esmalte dental humano e a
possibilidade de aplicação de forças e simulação de movimentos muito próximos
àqueles que ocorrem durante o processo mastigatório. Além disso, uma excelente
correlação nos valores de desgaste foram demonstrados quando os mesmos materiais
foram utilizados nesta máquina e em estudos clínicos (CONDON; FERRACANE21,
1996).
DE LONG28, em 2006, afirma que quando pensamos em como mensurar o
desgaste, é importante que saibamos quais parâmetros de desgaste têm relevância
clínica. Nesse sentido, HEINTZE42, em 2006, sugere que os valores de desgaste do
esmalte dental ao longo de doze meses deve ser utilizado como comparação aos
valores de desgaste sofrido pelos materiais restauradores durante o mesmo período,
ressaltando que apenas os valores que estão acima do desgaste apresentado pelo
esmalte dental é que possuem relevância clínica. Sabendo-se que a média do desgaste
do esmalte na região de contato oclusal varia de 27µm a 45µm ao ano
(LAMBRECHTS et al.51, 2006), a American Dental Association propõe que as
resinas compostas, para serem utilizadas em dentes posteriores, devem apresentar
250µm de desgaste em um período de 48 meses, ou um desgaste que varia entre
50µm a 62,5µm ao longo de 18 meses (DE LONG28, 2006).
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3 PROPOSIÇÃO

Nas observações descritas previamente, destaca-se como ainda é incerto e
contraditório os efeitos que as técnicas de fotoativação exercem na resistência ao
desgaste do polímero formado, bem como a possibilidade deste apresentar uma
maior suscetibilidade à degradação frente aos fluídos bucais quando irradiado com
baixa densidade de potência inicial. Desta forma, a presente pesquisa teve como
objetivo:
1. analisar o efeito que diferentes métodos de fotoativação exercem na
propriedade de resistência à abrasão de uma resina composta;
2. dimensionar a suscetibilidade da estrutura polimérica final formada frente à
degradação em solventes orgânicos, em função de diferentes técnicas de
fotoativação;

Para isso, as seguintes hipóteses nulas foram estabelecidas:
1. As diferentes técnicas de fotoativação não alteram as propriedades de
resistência ao desgaste abrasivo da resina composta;
2. A variação dos meios de armazenamento, aquoso ou alcoólico, não
compromete a resistência à abrasão da resina composta.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Material utilizado
Para a realização deste estudo, os espécimes foram confeccionados com uma
resina composta fotopolimerizável microhíbrida de alta densidade, FiltekTM Z-250,
(3M/ESPE, Saint Paul – MN, USA), no matiz A e croma 2 (Figura 1). Um total de 16
bisnagas contendo 4,0 gramas foram utilizadas, lote 5JK, com prazo de validade até
o mês de março de 2008.
A constituição básica da matriz orgânica desta resina é o componente BisGMA (bisfenol-glicidil-metacrilato), e o diluente TEGDMA (trietileno-glicoldimetacrilato). A carga inorgânica apresenta a zircônia e a sílica como constituintes
principais, totalizando 78% em peso do material, com tamanho médio das partículas
de 0,6µm. A tabela 1 ilustra a marca comercial, classificação, cor, sistema de
ativação, fabricante, número do lote e ano e mês de validade da resina composta
usada.

TABELA 1 – Apresentação da marca comercial, classificação, cor, sistema de ativação,
fabricante, número do lote, ano e mês de validade da resina composta
utilizada nestes estudo.

Marca
comercial
Z250

Classificação

Cor

micro-híbrida

A2

Sistema de

Fabricante e

Ano e mês de

ativação

número do lote

validade

fotoativável

3M ESPE / 5JK

2008/03

A tabela 2 ilustra a composição básica da resina composta utilizada neste estudo,
matriz orgânica, carga inorgânica, porcentagem em peso de carga e o tamanho médio
das partículas.

Material e Métodos 37

TABELA 2 – Composição básica da resina Z250.

Matriz orgânica

Bis-GMA, TEGDMA,
UDMA, BisEMA

Carga inorgânica

Peso (%)

zircônia, sílica

78

Tamanho médio da
partícula (µm)

0.19-3,3

Para as respectivas técnicas de fotoativação, foi selecionado o aparelho VIP /
Variable Intensity Polimerizer – (BISCO Inc., Schaumburg, IL, USA), cuja energia
luminosa gerada é proveniente de uma lâmpada de halogênio-quartzo-tungstênio
(Figura 2). Como esse aparelho permite comandos independentes de tempo e
densidade de potência, variadas combinações entre estes dois fatores podem ser
programadas pelo profissional, em função da necessidade clínica. Densidades de
potência que variam em 100, 200, 300, 400, 500 e 600mW/cm2, podem ser
combinadas com tempos que podem variar entre 2 a 5, 10, 20 e 30 segundos, além de
um modo contínuo que permite a irradiação da energia luminosa por até 225
segundos. A densidade de potência utilizada para cada técnica de fotoativação era
checada antes de cada uso do aparelho por meio de um radiômetro acoplado à sua
base.
A tabela 3 descreve as diferentes técnicas de fotoativação estudadas, com os
respectivos modos de irradiação bem como os regimes de exposição da energia
luminosa e a densidade de energia total irradiada.
Dois meios foram selecionados para o armazenamento dos corpos-de-prova:
água destilada e solução de etanol 75%. Foram confeccionados 80 corpos-de-prova,
distribuídos em oito grupos de dez espécimes cada, em função da técnica de
fotoativação utilizada e meio de armazenamento, como descritos na tabela 4.
Para o teste de escovação simulada, foram utilizadas as escovas Oral B
Indicator® Plus (Gillete do Brasil Ltda., Manaus-AM, Brasil) no tamanho 40, que
apresentam cerdas macias de nylon de pontas arredondadas, com 38 tufos
distribuídos em um comprimento de 2,5 cm e em uma largura de 1,0 cm (Figura 3),
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oferecendo condições ideais para o desenvolvimento deste estudo, com adequada
adaptação na máquina de escovação e abrangência da metade do corpo-de-prova.
O dentifrício Colgate com cálcio (Colgate Palmolive, Co., Osasco/SP) foi
empregado (Figura 4), e apresenta o carbonato de cálcio como agente abrasivo. A
composição completa do dentifrício está apresentada na tabela 5.

TABELA 3 – Descrição das diferentes técnicas de fotoativação avaliadas.

Modo de irradiação
da energia luminosa
convencional (C)

Regime de exposição
40 segundos / 600mW/cm2

Densidade de energia
(J/cm2)
24

03 segundos / 200mW/cm2
pulse delay (PD)

3 minutos de espera

22,8

37 segundos / 600mW/cm2
03 segundos / 600mW/cm2
pulse delay plus (PDP)

3 minutos de espera

24

37 segundos / 600mW/cm2
10 segundos / 200mW/cm2
soft-start (SS)

30 segundos / 600mW/cm2

20
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TABELA 4 – Distribuição dos corpos-de-prova nos grupos do estudo, em função do método
de fotoativação e meio de armazenamento.

Método de
fotoativação

convencional (C)

Modo de fotoativação

Meios de

Grupos

Espécimes

água destilada

G1

10

solução de etanol a 75%

G2

10

água destilada

G3

10

solução de etanol a 75%

G4

10

água destilada

G5

10

solução de etanol a 75%

G6

10

água destilada

G7

10

solução de etanol a 75%

G8

10

armazenamento

40 segundos / 600mW/cm2

03 segundos / 200mW/cm2
pulse delay (PD)

3 minutos de espera
37 segundos / 600mW/cm2
03 segundos / 600mW/cm2

pulse delay plus

3 minutos de espera

(PDP)

37 segundos / 600mW/cm2

10 segundos / 200mW/cm2
soft-start (SS)

30 segundos / 600mW/cm2

TABELA 5 – Composição básica do dentifrício Colgate com cálcio (Colgate Palmolive, Co.
Osasco/SP), utilizado no estudo.

Composição básica do dentifrício Colgate com cálcio
monofluorfosfato de sódio 1,1% (1450ppm); carbonato de cálcio; laurilsulfato de
sódio; umectante; espessante; aromas; água.
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Figura 1. Resina composta utilizada no estudo.

Figura 3. Escova dental empregada no estudo.

Figura 2. Aparelho fotoativador VIP, de
lâmpada de halogênio-quartzo-tungstênio.

Figura 4. Dentifrício utilizado no procedimento
de escovação simulada.

Figura 5.: 1 e 2. Matriz empregada na confecção dos espécimes. Constituída
de aço inoxidável, foi projetada com dimensões de 50mmx45mmx5mm.
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4.2 Confecção da Matriz
Para a confecção dos corpos-de-prova, uma matriz (Figura 5) foi desenhada e
fabricada pela escola de Serviço de Aprendizagem Industrial (SENAI/Bauru)
(ASENJO-MARTÍNEZ5, 2004).
Com a remoção dos parafusos laterais, eram permitidos aos braços da matriz
movimentos de abertura e fechamento, ideais para a inserção da resina composta e
retirada do corpo-de-prova. Duas linhas de orientação, com 2mm de altura, foram
colocadas na parte interna de cada braço, as quais serviam de guia no momento de
inserir os primeiros incrementos. Uma vez fechados, os braços formavam em sua
porção central uma cavidade com dimensões internas de 15mm de comprimento,
5mm de largura e 4mm de profundidade, medida exata do espaço existente na barra
metálica da máquina de escovação, para a fixação de cada corpo-de-prova para o
teste

4.3 Confecção dos corpos-de-prova
Nesta fase, os procedimentos foram executados em sala especial, de acordo
com a especificação número 27 da American Dental Association (ADA)3 para
restaurações diretas com resina composta, mantendo a temperatura de 23±2ºC,
controlada por um termômetro, regulada por condicionador de ar Admiral Royal
(Springer Refriferador AS., Brasil) e com umidade relativa do ar 50±10%, ajustada
pelo desumidificador OAS-S, Modelo OD-300 série 1.
Os corpos-de-prova da resina composta foram obtidos a partir da matriz
idealizada e confeccionada para a realização deste estudo. Dessa forma, estando a
matriz com os braços fechados, uma primeira porção da resina composta com 2mm
de espessura e 7,5 de comprimento foi acomodada na cavidade com auxílio de uma
espátula de inserção apropriada (Hu-Friedy, mini 1 e 3, USA).
Das dimensões totais do corpo-de-prova, esta primeira porção representa a
metade do comprimento e a metade da altura da cavidade interna formada pelos
braços da matriz, correspondendo à ¼ das suas dimensões totais. Após a fotoativação
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desta porção, procedeu-se a aplicação e fotoativação seqüencial dos outros três
incrementos de mesmas dimensões, concluindo-se a confecção do corpo-de-prova.
(Figuras 6 e 7)

8 mm

1

1

7,5 mm

A

3
1

2

2

C

B

3

4

1

2

D

Figura 6.: Esquema representativo da forma de preenchimento da matriz para confecção dos
corpos-de-prova.

Figura 7. Dimensões totais dos corpos-de-prova.
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Deve-se salientar que o diâmetro da ponta de fibra ótica do aparelho utilizado
para a fotoativação é de 8mm, condição que permite o envolvimento de toda a
dimensão do incremento. Previamente a fotoativação dos dois últimos incrementos,
uma tira de poliéster (TDV Dental Ltda, Santa Catarina) foi posicionada e, sobre
esta, uma carga axial manual contínua foi exercida por 30 segundos, com um
dispositivo de aço inoxidável do tipo carimbo, causando o extravasamento do
excesso do material. Como apenas o último incremento foi avaliado frente ao teste de
escovação simulada, esta região era identificada por meio de uma pequena marcação
em sua face lateral. Nestas condições, 80 corpos-de-prova foram confeccionados,
divididos em 8 grupos com 10 corpos-de-prova cada grupo, em função do protocolo
de fotoativação utilizado e do meio de armazenamento.

4.4 Meios de armazenamento dos corpos-de-prova
Dois meios de armazenamento foram utilizados para este estudo: água
destilada e solução de etanol 75%. Esta foi preparada no mesmo dia em que seria
utilizada, pelo técnico responsável pelo laboratório de bioquímica da Faculdade de
Odontologia de Bauru, e empregada no armazenamento de uma parte dos grupos
experimentais conforme será descrito mais adiante, em função da seqüência da
metodologia.

4.5 Primeiro armazenamento dos corpos-de-prova
Primeiramente, todos os 80 corpos-de-prova foram armazenados em água
destilada, no interior de recipientes plásticos negros para evitar a exposição adicional
à luz solar, identificados com a técnica de fotoativação utilizada, e mantidos por um
período de sete dias à temperatura de 37ºC e umidade absoluta de 100%. Este
período é necessário para que ocorra a absorção de água pelo material restaurador e
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estabilidade da massa, bem como para que a reação de polimerização se complete, o
que é característico deste material.
Findado este tempo, os corpos-de-prova foram então planificados para o teste
de escovação simulada. Somente após esta planificação, que será descrita a seguir, é
que se realizou a imersão de uma parte deles em solução de etanol 75% por um
período de 24 horas, a temperatura de 37ºC.

4.6 Planificação dos corpos-de-prova
Para a aferição do desgaste sofrido pelo material, era necessário uma
superfície inicial plana e homogênea no corpo-de-prova. Para isso, os espécimes
foram fixados com cera pegajosa Kota (Kota Ind. Bras.), com auxílio de um
instrumento de PKT (Duflex Ind. Bras.) e uma lamparina (JON, Ind. Bras.), no
centro de um disco de acrílico de 30 mm de diâmetro por 8mm de espessura. A face
inferior do corpo-de-prova era posicionada voltada para o disco, com o intuito de
realizar a planificação da face superior do corpo-de-prova, correspondente à área
estudada (Figura 8).
O conjunto corpo-de-prova/disco de acrílico foi adaptado em uma Politriz
Metalográfica (APL 4, Arotec, Cotia, SP) com sistema de polimento múltiplo, de
forma a permitir o paralelismo entre a base do disco de acrílico onde foram fixados
os corpos-de-prova e a superfície a ser polida (Figura 9).
Para a planificação da superfície a ser avaliada, foram utilizadas em ordem
ascendente quatro lixas de silicone carbide de granulometria 320, 600, 800 e 1.200
(Extec Corp.), com refrigeração de água deionizada (Figura 10). Para tanto, a politriz
foi acionada em baixa velocidade, com peso padrão de 172g, durante 1 minuto para
cada lixa.
Entre cada etapa da planificação, o conjunto corpo-de-prova/disco de acrílico
era levado a um aparelho de ultra-som T7 Thomton (Unique Ind. e Com. De
Produtos Eletrônicos Ltda., São Paulo, SP), com freqüência de 40KHz, durante 5
minutos, com água destilada deionizada, com o objetivo de remover os grânulos
provenientes de cada lixa e impedir que interferissem na qualidade do polimento das
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lixas seguintes (Figura 11). Ao final do polimento os corpos-de-prova ficaram
imersos por 10 minutos em água deionizada corrente.
Após planificada a superfície, finalizou-se o polimento com um disco de
feltro (Extec Corp.) umedecido com suspensão de diamante de 1µm (Buehler),
durante 2 minutos, observando-se os mesmos padrões de peso, porém em alta
velocidade (Figura 12).

4.7 Segundo armazenamento dos corpos-de-prova
Imediatamente após encontrarem-se limpos, os corpos-de-prova foram secos
com papéis absorventes e armazenados em duas diferentes soluções da seguinte
maneira:

a) Água destilada
Dos dois grupos experimentais existentes para cada técnica de fotoativação,
um deles foi armazenado em 5mL de água destilada no interior dos recipientes
individualizados, identificados em função do protocolo de fotoativação e do meio de
armazenamento, a uma temperatura de 37ºC e umidade absoluta de 100% por um
período de 24 horas.

b) Solução de etanol a 75%
O segundo grupo experimental existente para cada técnica de fotoativação foi
armazenado em 5mL de solução de etanol a 75% no interior dos recipientes
individualizados, identificados em função do protocolo de fotoativação e do meio de
armazenamento, a uma temperatura de 37ºC por um período de 24 horas.
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Figura 8. Conjunto corpo-de-prova/disco de acrílico preparado
para a etapa de planificação.

Figura 9. Politriz metalográfica utilizada no
polimento dos corpos-de-prova.

Figura 10. Lixas seqüenciais utilizadas para a planificação dos
corpos-de-prova.

Figura 11. Aparelho de ultra-som utilizado entre as
lixas de polimento para a remoção de grânulos dos
corpos-de-prova.

Figura 12. 1 e 2. 1. Disco de feltro e 2. suspensão de diamante usados no
polimento final dos corpos-de-prova.
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4.8 Procedimento de abrasão.
Após o período de 24 horas utilizado no segundo armazenamento dos
espécimes, procedeu-se o procedimento de abrasão. Para a realização dos testes de
abrasão foi utilizada uma máquina para simulação de escovação idealizada para esse
propósito e adquirida por meio do auxílio pesquisa da FAPESP nº01/04945-2,
através do protocolo descrito por TURSSI, em 200189, e normas da ISO44 para testes
de desgaste (Figura 13).
O equipamento consiste de um motor que produz movimentos de vaivém em
dez braços, nos quais são fixados as cabeças das escovas dentais, viabilizando a
simulação simultânea da escovação em dez corpos-de-prova. Os grupos foram
escolhidos aleatoriamente e os corpos-de-prova posicionados e estabilizados a uma
barra de aço inoxidável que acompanha a máquina, com dez cavidades
independentes, com o objetivo de impedir a sua movimentação durante os
movimentos de vaivém. As cavidades da barra reproduzem fielmente as dimensões
de cada corpo-de-prova.
Em seguida, as cabeças das escovas dentais foram fixadas paralelamente à
metade do corpo-de-prova, região esta correspondente ao último incremento inserido
durante a confecção do corpo-de-prova e que seria submetida ao teste de abrasão. A
outra metade do mesmo corpo-de-prova foi protegida com uma fita isolante,
permitindo uma clara identificação entre a área escovada e a área protegida, condição
essencial para as futuras mensurações de desgaste (Figura 14). Desta forma, o
próprio corpo-de-prova servia como teste e controle, por meio de suas metades
desgastadas e protegidas, respectivamente.
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Figura 14. 1 e 2. 1.Proteção da metade do corpo-de-prova com fita isolante e disposição em relação à
escova dental. 2. Procedimento de escovação simulada sendo realizado.

O equipamento de escovação simulada é dotado de um sensor de temperatura
que viabiliza a escovação à 37±2ºC, por meio de monitoramento preciso e livre de
interferências externas, simulando a temperatura encontrada na cavidade bucal. O
controle da temperatura em 37ºC, com variação de ±2, durante o procedimento de
escovação simulada, é um importante fator que deve ser controlado no estudo, uma
vez que a rigidez das cerdas das escovas dentais diminui em temperaturas mais
elevadas quando em comparação à ambiente, reduzindo em até 28% a sua ação
abrasiva (HARTE; MANLY40, 1976). A amplitude da excursão dos movimentos de
escovação foi ajustada em 20mm, compatível com a dimensão lateral dos corpos-deprova. A velocidade de cada ciclo – movimento completo de vaivém – foi ajustado
em um sensor específico do equipamento e programado para 4,5 ciclos por segundo
com carga de 300g. Durante a escovação, a máquina foi também programada para
injetar 0,4mL da suspensão abrasiva a cada 120 segundos.
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A suspensão abrasiva consistiu de dentifrício dental (Colgate com cálcio) e
água destilada na proporção de 1:3, em peso, e foi pesada e diluída no interior de um
Becker com água destilada, de acordo com a especificação 14569-1 da ISO44 (Figura
15). O preparo da suspensão abrasiva foi realizado imediatamente antes da sua
utilização, com a finalidade de se preservar suas características. Monitorou-se o pH
da solução no ato do seu preparo através de um pHâmetro (B 371, MicroNal S.A.,
São Paulo), sendo registrado um valor de 8,0, sem variações significantes.
Um total de 100.000 ciclos de escovação foi realizado, com um tempo de
ensaio aproximado de 8 horas, sendo as cabeças das escovas de dente trocadas ao
término de cada 50.000 ciclos.

4.9 Limpeza dos corpos-de-prova
Ao término dos 100.000 ciclos de escovação, os corpos-de-prova foram
lavados com água corrente com o auxílio de uma pinça clínica, para a remoção dos
excessos mais grosseiros da suspensão abrasiva. Em seguida, foram colocados no
interior de um aparelho de ultra-som T7 Thomton (Unique Ind. e Com. de Produtos
Eletrônicos Ltda., São Paulo, SP), com freqüência de 40KHz, durante 10 minutos,
cujo compartimento central continha água destilada, com o objetivo de se remover as
partículas abrasivas do creme dental.

4.10 Determinação do desgaste
Com os espécimes já submetidos ao procedimento de escovação simulada,
limpos e secos, procederam-se as mensurações do desgaste da superfície da resina
composta. Para isto, cinco leituras dos perfis reais das superfícies foram efetuadas
em cada espécime, sendo a média aritmética das leituras o seu valor representativo.
Para a realização das leituras de desgaste das superfícies dos corpos-de-prova,
foi utilizado o rugosímetro Hommel Tester T100 basic (Hommelwerke GmbH ref. #
240851 – Schwenningem – Germany), um aparelho de alta sensibilidade, com uma
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ponta apalpadora de diamante que

percorre uma superfície em uma distância

previamente delimitada (Figura 16). O aparelho apresenta um software específico
(Turbo Datawin-NT, Versão 1.34, Copyright © 2001) que processa as informações
quantitativamente.

Desta

forma,

os

resultados

são

registrados

em

um

microcomputador que armazena as informações pertinentes aos ensaios.
Após a ponta apalpadora percorrer o espécime, um gráfico é criado pelo
software do aparelho possibilitando analisar dois aspectos: a rugosidade e o desgaste
da superfície. Para análise da rugosidade, a letra R localizada no canto superior
esquerdo do gráfico deve estar selecionada. Para análise do desgaste sofrido pelo
espécime, o parâmetro utilizado foi a leitura dos perfis reais das superfícies testadas
(seleção da letra P no canto superior esquerdo do gráfico elaborado pelo software do
aparelho), padronizando-se o aparelho com os seguintes critérios de mensuração,
previamente ao seu uso:
9 T mínima = 8µm
9 T máxima = 40µm
9 Lt = 10mm
9 Lm = 9mm
9 Lc = 0.00mm (cut-off)
Sendo:
T = tolerância (valores extremos a serem considerados nas leituras)
Lt = limite de tracejamento (extensão real percorrida pela ponta ativa)
Lm = limite de medição (extensão considerada na leitura)
Lc = cut-off (filtragem, minimizando a ondulação da superfície)
Quando a ponta apalpadora percorre o espécime, ela pode estar sujeita à
pequenas vibrações que acarretam em saltos ou ausência de contato da ponta com a
superfície, prejudicando a leitura. Desta forma, ao deixar a filtragem (Lc) ajustada
para 0.00mm (cut-off), o programa automaticamente corrige essas deficiências na
leitura.
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Com o aparelho programado, a ponta apalpadora percorreu a superfície dos
corpos-de-prova, passando pela metade protegida (lado controle) e pela metade não
protegida (lado escovado) (Figura 17).
Como o lado controle não foi escovado e apresentava-se plano e polido, em
função do polimento prévio ao procedimento de escovação simulada, além da
proteção deste lado do espécime, a linha do perfil real de desgaste do lado controle
determinada pelo aparelho assemelhava-se a uma reta, sobrepondo-se no gráfico ao
valor correspondente ao zero, tornando fácil a identificação das alterações sofridas
pelo lado escovado, bem como as mensurações destas alterações (Figura 18).
Quando a ponta apalpadora atingia a área escovada, picos e vales eram
determinados no gráfico, correspondendo ao perfil real de desgaste da superfície,
tornando nítida a identificação da região submetida à escovação. O desgaste foi então
quantificado por este perfil real, medindo-se a distância em micrometros (µm) da
linha média do gráfico correspondente à linha do plano da área protegida e
coincidente com o zero, até o maior vale correspondente à área escovada.
Foram tomadas cinco leituras em cada corpo-de-prova, de forma livre e
aleatória, das quais foi obtida a média considerada como o valor do desgaste para
aquele corpo-de-prova.
Uma visão geral e simplificada dos passos da metodologia pode ser observada
no fluxograma da Figura 19.
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Figura 13. Máquina para ensaios de escovação simulada.
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Figura 15. Suspensão abrasiva.

Figura 16. 1, 2, 3, 4 e 5. – Detalhes do 1. aparelho utilizado para mensuração do desgaste,
contendo uma 2. ponta apalpadora que percorre a superfície do espécime. 3 e 4. Detalhe da
ponta apalpadora. 5. Esquema representativo do gráfico criado pelo programa para a análise
do desgaste.
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Figura 17. 1 e 2. Representação esquemática da mensuração do perfil real de desgaste dos corpos-deprova. (1) Aparelho utilizado com destaque para a direção percorrida pela ponta apalpadora ao longo
do espécime, passando (2) da superfície não escovada para a superfície escovada.

Figura 18. Esquema representativo da mensuração do desgaste.
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4.11 Análise estatística
Os resultados foram submetidos à análise estatística para a verificação de
diferenças ou não entre os grupos em relação ao desgaste, em função da técnica e do
meio de armazenamento. Optou-se pelo teste paramétrico ANOVA (análise de
variância) a dois critérios de classificação, uma vez que havia as técnicas de
fotoativação e meios de armazenamento como fatores de variação da análise. Após
esta avaliação, os dados foram submetidos ao teste de Tukey para comparações
individuais entre os diferentes grupos, com nível de significância de 5%, com
p<0,05.
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Figura 19 – Fluxograma correspondente ao delineamento experimental da pesquisa.
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5 RESULTADOS

5.1 Valores de desgaste

As médias dos valores de desgaste dos grupos testados estão descritos na
tabela 6.

TABELA 6 – Média do desgaste (µm), desvio padrão, valores das diferenças de desgaste
registrados em função do meio de armazenamento e análise estatística dos
diferentes grupos estudados.

Grupos

Desgaste* ± desvio padrão

G1 - C/A

13,34bc ± 0,88

Diferenças de desgaste

2,60
G2 - C/E

15,94d ± 0,68

G3 - PD/A

10,50a ± 1,15
2,43

G4 - PD/E

12,93bc ± 0,65

G5 - PDP/A

14,18c ± 1,79
2,14

G6 - PDP/E

16,32d ± 0,86

G7 - SS/A

12,33b ± 1,83
1,82

G8 - SS/E

14,15c ± 1,14

* letras iguais indicam não haver diferença estatisticamente significante.
C = convencional

A = água destilada

PD = pulse delay

E = solução de etanol a 75%

PDP = pulse delay plus

p<0,05

SS = soft-start
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Os valores das médias de desgaste para os grupos correspondentes ao
armazenamento em água destilada e solução de etanol, estão ilustrados pelas Figuras
20 e 21, respectivamente.

desgaste (µm)

Figura 20. Valores médios de desgaste, em µm, dos diferentes grupos armazenados em água
destilada.

desgaste (µm)

Figura 21. Valores médios de desgaste, em µm, dos diferentes grupos armazenados em
solução de etanol a 75%.
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Para avaliação estatística dos resultados, a análise de variância a dois critérios
(técnicas de fotoativação e meio de armazenamento) sobre a variação do desgaste foi
empregada inicialmente, mostrando haver diferenças não apenas entre as técnicas de
fotoativação como também entre os meios de armazenamento. Para evidenciar estas
diferenças, o teste de Tukey (p≤0,05) foi aplicado, permitindo a comparação
individual entre os grupos.
Desta maneira, pôde-se verificar que para o meio de armazenamento água
destilada, o método pulse delay apresentou significativamente o menor desgaste,
seguido pelas técnicas soft-start, convencional e pulse delay plus”. O valor de
desgaste da técnica pulse delay mostra-se inferior em relação às demais técnicas.
Como evidenciado na tabela 6, a análise estatística demonstrou haver ainda
diferenças significativas entre os grupos da técnica convencional e pulse delay, e
entre a pulse delay plus e soft-start, mas não evidenciou diferenças quando comparou
a técnica convencional aos grupos pulse delay plus e soft-start. O grupo pulse delay
plus, por sua vez, apresentou diferenças quando comparado aos grupos das técnicas
pulse delay e soft-start, mas não ao da técnica convencional. De modo geral, as
técnicas que utilizaram baixa densidade de potência inicial demonstraram melhor
comportamento mecânico em comparação àquelas de maior intensidade de energia.
Analisando os grupos armazenados em solução de etanol 75%, houve um
aumento nos valores das médias de desgaste para todos os grupos testados.
Entretanto, apesar deste aumento, as comparações individuais entre os grupos
mantiveram-se constantes. Dos quatro grupos avaliados, os espécimes fotoativados
com a técnica pulse delay apresentaram os menores valores de desgaste diante do
procedimento

de

escovação

simulada,

seguidos

igualmente

pelos

grupos

correspondentes às técnicas soft-start, convencional e pulse delay plus. Apesar do
maior desgaste apresentado, novamente as técnicas que utilizaram menores valores
de densidade de potência, nos momentos iniciais da fotoativação, comportaram-se
melhor mecanicamente.
Comparando o meio de armazenamento, a água destilada mostrou-se menos
agressiva para a resina composta, sendo que a solução de etanol a 75% exerceu maior
influência na resistência abrasiva do polímero para todos os grupos testados.
Independentemente do meio de armazenamento, as técnicas pulse delay e soft-start

60

Resultados

apresentaram os melhores comportamentos em relação à resistência ao desgaste,
seguidos pela técnica convencional e pulse delay plus (Figura 22).

desgaste (µm)

Figura 22. Diferenças entre os valores de desgaste em função do meio de armazenamento.
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6 DISCUSSÃO

6.1 Da metodologia

O acompanhamento clínico longitudinal de um material restaurador é o
método ideal para se definir o verdadeiro comportamento da restauração (MAIR et
al.58, 1996). No entanto, tais estudos necessitam de recursos financeiros
consideráveis, de um significativo tempo para evidenciar a real influência de
parâmetros relacionados à realização de uma restauração, além do envolvimento
necessário do paciente para os retornos referentes ao controle da pesquisa. Desta
forma, os estudos laboratoriais são delineados objetivando sinalizar o possível
comportamento clínico destes materiais. Para isso, torna-se importante simular as
condições e desafios existentes no meio bucal de uma maneira a mais fidedigna
possível, com a finalidade de se obter resultados compatíveis com a realidade clínica.
É essencial que se reconheça, no entanto, que os resultados de resistência ao desgaste
demonstrados em estudos laboratoriais, não implicam, necessariamente, num
comportamento clínico similar do material restaurador, uma vez que os estudos in
vitro são limitados na reprodução integral dos fatores in vivo que interagem no
processo de desgaste.
Para verificar a influência da técnica de fotoativação na resistência abrasiva
do polímero formado, fatores que exercem influência na transmissão da luz, como a
espessura do material restaurador, a presença e o tipo das partículas e a distância da
ponta emissora de luz do aparelho à superfície da restauração, foram todas
padronizadas neste estudo. Desta forma, as diferenças na resistência abrasiva podem
ser atribuídas ao método de fotoativação e ao meio de armazenamento.
A diversidade na formulação das resinas compostas disponíveis no mercado
odontológico, especialmente quanto aos tipos de monômeros, diluentes e
fotoiniciadores, constitui um aspecto crítico quanto à uniformidade das propriedades
do compósito. Desta forma, torna-se difícil estabelecer comparações entre resinas de
diferentes conteúdos orgânicos. Em face do exposto, um tipo de resina composta foi
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utilizado neste estudo, para que os resultados fossem dependentes da técnica de
fotoativação e do meio de armazenamento.
Frente às diferentes resinas compostas existentes no mercado odontológico, a
seleção da resina composta Filtek Z250 para o presente estudo se deu,
fundamentalmente, por ser uma resina com grande aceitação no mercado
odontológico e apresentar um grande número de estudos científicos com publicações,
nacional e internacional, possibilitando comparações de resultados e sistematização
de evidências que possam configurar as características inerentes de um material com
formulação semelhante (ASENJO-MARTÍNEZ5, 2004; D´ALPINO24, 2005;
NUNES63, 2006; SANTOS79, 2005). Em sua composição, uma mistura de
monômeros UDMA, Bis-GMA, Bis-EMA e TEGDMA estão presentes. O matiz A e
croma 2 foram selecionados para padronização quanto aos possíveis efeitos dos
corantes na polimerização, além de ser a cor representativa de 80% dos dentes da
população.
Espécimes com 2 mm de espessura foram utilizados para assegurar uma
polimerização uniforme e adequada do material (RUEGGEBERG et al.72, 1994),
seguindo as recomendações da American Dental Association3 (ADA) bem como as
da ISO 404946. Além desta espessura ser clinicamente compatível com a utilizada
pelos profissionais, durante a técnica incremental, viabilizava a confecção dos
espécimes, uma vez que a matriz apresentava em sua profundidade 4 mm de
espessura, sendo esta necessária para a adaptação do espécime à máquina de
escovação simulada, implicando desta forma no preenchimento de quatro
incrementos, como anteriormente ilustrado na figura 6.
Para adaptação do corpo-de-prova à máquina de escovação simulada, era
necessário que o mesmo apresentasse uma espessura de 4mm e comprimento de
15mm. Desta maneira, para se conseguir estas medidas, o preenchimento da matriz
com a resina composta foi dividido em quatro etapas. Os incrementos 1 e 2,
localizados na base do corpo-de-prova, serviam como suporte de adaptação do
mesmo à máquina de escovação simulada. Desta forma, cada incremento ocupava
metade da profundidade total de 4mm da matriz, correspondendo a 2mm, e a metade
do comprimento total de 15mm da matriz, correspondendo a 7,5mm. Isto permitia
que os outros dois incrementos subseqüentes também apresentassem 2mm de
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profundidade e 7,5mm de extensão, possibilitando que a ponteira do aparelho
fotoativador, que media 8mm de diâmetro, irradiasse efetivamente a metade da
superfície do espécime. Assim, um dos incrementos, localizado na metade da
superfície do corpo-de-prova, foi utilizado como controle do procedimento de
desgaste, uma vez que esta região era protegida durante a execução do teste. Como
os outros três incrementos recebiam irradiações adicionais de luz durante a confecção
do corpo-de-prova, apenas o último incremento foi fotoativado dentro dos tempos
determinados para as diferentes técnicas e para posteriormente ser analisado quanto à
resistência ao desgaste. Com esta forma de confecção, o último incremento
apresentava medidas ideais para a execução do teste, uma vez que a espessura
correspondia a 2mm e o comprimento a 7,5mm.
Os trabalhos (ASENJO-MARTÍNEZ5, 2004; TURSSI89, 2001), que avaliam
resistência ao desgaste são unânimes em indicar um tempo de armazenamento de 7
dias em água destilada previamente aos ensaios, para que ocorra a complementação
da polimerização do material, bem como a inerente sorpção de água e,
conseqüentemente, condições compatíveis para avaliação, simulando a condição
clínica. Desta forma, após este período de 7 dias, os corpos-de-prova foram
submetidos ao processo de planificação. Esta etapa é fundamental, visto que
possibilita uma superfície extremamente lisa e polida, necessária para a posterior
aferição do desgaste com o aparelho rugosímetro. Para alcançar este polimento
adequado, lixas em ordem decrescente de granulometria foram utilizadas, por um
tempo de 1 minuto cada, sendo a ordem das lixas e tempo estabelecidos por meio de
teste piloto. Esta superfície lisa e polida, quando levada ao aparelho rugosímetro,
permitia o tracejamento de uma linha reta, coincidente com o zero. Assim,
protegendo-se a metade da superfície do corpo-de-prova correspondente ao
incremento controle 3, tornava-se fácil a identificação do desgaste sofrido pela
abrasão da outra metade superficial equivalente ao incremento teste. Por meio desta
sistematização para confecção, planificação e proteção dos corpos-de-prova, os
mesmos serviam como teste e controle das mensurações de desgaste.
A amplitude do movimento de escovação realizado pelos braços da máquina
de ensaios foi padronizada em 20mm, fundamentalmente por duas razões: trata-se de
uma amplitude próxima à condição clínica realizada durante a escovação dos dentes
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e,

possibilita a total abrangência da dimensão do corpo-de-prova89. Este

comprimento percorrido pela escova varia de 15mm até 85mm nos trabalhos
existentes na literatura e influencia o desgaste sofrido pelo corpo-de-prova, como
demonstrado por HEATH et al41. em 1976. HEATH e colaboradores41, em 1976,
observaram que o comprimento de 45mm promove maior desgaste em relação ao
comprimento de 15mm, quando associado a um abrasivo. Todavia, quando não há a
presença do agente abrasivo, esta relação se modifica, sendo o comprimento de
15mm o que apresenta maior desgaste. Isto é facilmente explicado pelo entendimento
das diferentes formas de desgaste existentes no estudo. Quando não há a interposição
do agente abrasivo, estamos diante de um processo de desgaste denominado de
abrasão de dois corpos. Desta maneira, quanto maior o comprimento percorrido pela
escova, menor o tempo que estas superfícies – corpo-de-prova e cerdas da escova ficam em contato uma contra a outra e, conseqüentemente, menor o desgaste. Já no
comprimento de 15mm, para o mesmo tempo empregado, o contato entre as
superfícies é muito maior, traduzindo-se em maiores valores de desgaste. Por sua
vez, com a interposição de um agente abrasivo, caracteriza-se um processo de
desgaste de abrasão de três corpos, e a pressão exercida pelas escovas é agora
transmitida integralmente para a superfície do corpo-de-prova, desgastando-o em
todo o percurso.
Da mesma forma, padronizou-se a carga de escovação, correspondendo a
pressão que as cerdas da escova exerciam sobre o corpo-de-prova. A literatura
demonstra uma correlação direta entre o aumento progressivo da carga de escovação
e os valores de desgaste (STOOKEY; MUHLER84, 1968). No entanto, HEATH et
al.41 demonstram que há um limite de carga correspondendo a 7N, até o qual a
escova exercerá a sua função adequadamente, ocorrendo um envergamento das
cerdas e comprometimento do teste para valores superiores. A carga foi, portanto,
padronizada em 300g, seguindo o protocolo de TURSSI89, correspondendo a 3N.
Uma grande divergência existe na literatura quando se avalia a equivalência
cronológica in vivo dos ciclos de escovação in vitro. Segundo AKER1, o número de
ciclos correspondentes a um ano de escovação na cavidade bucal varia de 4.320 a
16.000. No entanto, a correlação mais pertinente parece ser a estabelecida por
BUCHALLA e colaboradores17, estabelecendo que um paciente costuma efetuar em
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média 4,5 ciclos de escovação por segundo. Se imaginarmos que a média de tempo
de uma escovação é de 120 segundos, podemos distribuí-los igualmente em 20
segundos para cada sextante, correspondendo a 90 ciclos de escovação realizados
para cada uma destas regiões. Desta forma, numa previsão de que o paciente escove
os dentes uma média de duas vezes ao dia, ter-se-ia 180 ciclos diários de escovação
em cada sextante. Assim, um total de 5400 ciclos seriam efetuados ao longo de um
mês de escovação. Considerando as possíveis variações nesses cálculos, os autores
estabelecem, de uma forma geral, que 6.000 ciclos de escovação simulada equivalem
a aproximadamente 1 a 2 meses de escovação in vivo. Desta maneira, o presente
estudo simulou o equivalente à 28 meses de escovação in vivo, aproximadamente,
permanecendo dentro do intervalo correspondente ao maior período de desgaste
sofrido pelas resinas compostas, como proposto pelo método LEINFELDER ou
método das réplicas de avaliação clínica para o desgaste (LEINFELDER et al.53,
1986).
Para a mensuração da variável desgaste, o perfilômetro foi utilizado em
função de se constituir em método efetivo para este tipo de mensuração. DE LONG28
afirmou em 2006, que o perfilômetro, em associação ou não com o escaneamento
tridimensional e a perda de massa do espécime, constitui-se em método apropriado
para quantificar o desgaste. Além disso, HEINTZE et al.42, em 2006, compararam
três diferentes métodos para quantificar o desgaste in vitro de materiais dentários: o
perfilômetro, o mapeamento tridimensional por escaneamento a laser e um sensor
óptico denominado FTR Micro Prof (Fries Research & Technology GmbH,
Bergisch-Gladbach, Germany). Os três métodos se mostraram eficazes na
quantificação do desgaste, com boa concordância de valores entre eles. Em função da
disponibilidade de equipamento e facilidade operacional, propiciando rapidez de
leitura dos espécimes, a análise por perfilometria foi adotada neste trabalho.
A introdução de diferentes meios de armazenamento, como um fator de
variação, foi consignada para sintonização com as evidências advindas de
publicações científicas que enfatizam a maior suscetibilidade à degradação do
polímero quando em contato com solventes alcoólicos presentes em alimentos e
bebidas, em decorrência de protocolos de fotoativação que utilizam baixa densidade
de potência inicial, comumente empregado nas técnicas com modulação de
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irradiação (ASMUSSEN; PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT8,
2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004;
YAP; WATTANAPAYUNGKUL; CHUNG98, 2003).
Uma vez que o metil metacrilato sofre dissolução em etanol, ASMUSSEN6,
em 1984, estabeleceu a possibilidade de utilização desta solução na análise de
algumas propriedades dos polímeros. No entanto, observa-se em diferentes estudos
(ASMUSSEN; PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT8, 2001;
ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004), uma
variação entre 50 a 100% na concentração de etanol. Pela revisão bibliográfica pôde
ser observado que o uso de uma solução a 50% não reproduz fielmente o desafio que
os materiais restauradores estão expostos naturalmente no ambiente bucal. Por outro
lado, a concentração de etanol a 100% caracteriza-se como uma condição extrema,
que dificilmente encontrar-se-á nesta mesma cavidade. A concentração de 75%, por
sua vez, foi adotada no presente estudo considerando as observações de WU103 e
colaboradores, descrevendo-a como a mais realista frente ao desafio de degradação
que os materiais restauradores estão submetidos pela alimentação e bebidas, em
função do seu parâmetro de solubilidade (3.10 x 104 J1/2 m-3/2) ser muito próximo
daquele para o Bis-GMA, principal monômero constituinte das resinas compostas.
Além disso, está entre as soluções recomendadas pelo órgão Food and Drug
Association103 (FDA) para serem usadas como simuladoras das possíveis agressões
provocadas pelos produtos químicos provenientes dos alimentos aos diferentes
substratos.
Desta forma, torna-se apropriado predizer que os materiais restauradores
expostos laboratorialmente à solução de etanol a 75%, sofreriam a mesma influência
sobre a sua degradação e amolecimento quando comparados à refrigerantes, doces,
frutas, enxaguatórios bucais, bebidas alcoólicas e óleos, tais como os encontrados em
manteigas, carnes e molhos de saladas (WU; MCKINNEY103, 1982).
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6.2 Dos resultados

O desgaste das resinas compostas, principalmente nas regiões de contato
oclusal, ainda é uma limitação deste material, influenciando a sua indicação mais
ampla. Exatamente por esta limitação, optou-se pela análise da resistência ao
desgaste, com simulação por escovação, a fim de se consubstanciar ou não as
assertivas relacionadas à influência dos métodos de fotoativação nesta propriedade.
Os resultados de resistência abrasiva do presente estudo, no entanto, não corroboram
com

as

concepções

expostas

por

autores

como

ASMUSSEN9,

1998;

FERRACANE37, 1995; ASMUSSEN7, 2001; ASMUSSEN8, 2001; ASMUSSEN10,
2003; YAP94, 2004; SOH83, 2004; uma vez que as técnicas que modulam a
fotoativação não comprometeram a propriedade mecânica de resistência à abrasão do
polímero formado. Os espécimes de resina composta fotoativados com a técnica
convencional e pulse delay plus, ambas com alta densidade de potência do estudo,
apresentaram maiores valores de desgaste, quando em comparação aos métodos em
que se utilizou menor densidade de potência inicial, quer sejam, soft start ou pulse
delay.
Algumas hipóteses podem ser formuladas para a explicação deste fenômeno,
devendo-se considerar que quando uma alta densidade de potência inicial é irradiada
à resina composta, a reação de polimerização ocorre de forma bastante rápida ou
abrupta, apresentando uma breve fase pré-gel. Com isto, haveria uma limitação da
mobilidade dos monômeros presentes na constituição da resina, causada pelo rápido
aumento do módulo de elasticidade do material. Tornando-se rígido rapidamente, as
duplas ligações de carbono localizadas nos grupos funcionais dos monômeros
ficariam aprisionadas e imóveis no interior das cadeias poliméricas e impedidas de
reagirem entre si, caracterizando grupos pendentes (D´ALPINO24,
FERRACANE;

BERGE37,

1995).

Este

fenômeno

foi

denominado

2005;
por

FERRACANE; BERGE37 como contração histérica de polimerização, no sentido de
que à medida que a reação de polimerização ocorre, os monômeros tornam-se cada
vez mais estáticos no interior do material, ou seja, ficam como grupos pendentes na
estrutura polimérica que está se formando. Desta forma, quando o material é
submetido ao processo de abrasão, como por escovação simulada, estes grupos
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pendentes comprometeriam a resistência do material restaurador, facilitando o
processo de desgaste.
Respaldando estas considerações, CHEN19, em 2006, demonstrou que os
primeiros dez segundos são fundamentais para a absorção de fótons pelo agente
fotoinicidador existente no material restaurador. Após este período, ocorre uma
diminuição significativa desta capacidade de absorção, sendo que aos 40 segundos de
irradiação ela é praticamente inexistente. Desta maneira, ao se irradiar inicialmente a
resina com alta densidade de potência, grande parte desta energia é absorvida,
acelerando a reação de polimerização e contribuindo para a diminuição da fase prégel, favorecendo ainda mais a contração histérica de polimerização – imobilidade dos
monômeros – e a formação de grupos pendentes.
Quando da comparação do armazenamento dos espécimes de resina composta
em água destilada e solução de etanol a 75%, observa-se um maior aumento nos
valores de desgaste quando da imersão em solução alcoólica, indicando que esse
solvente exerce maior influência na degradação do polímero. Todavia, este aumento
ocorre independentemente da técnica de fotoativação utilizada, ou seja, os valores de
desgaste aumentaram para todos os grupos testados. Cabe ressaltar, ainda, que a
mesma relação de desgaste encontrada para os grupos armazenados em água
destilada foi observada após o armazenamento na solução de etanol a 75%, não
havendo uma relação direta entre a técnica de fotoativação e a maior suscetibilidade
à degradação pelo solvente, quer em solução aquosa ou alcoólica, como visualizado
na figura 25.
Como pode ser deduzido pela tabela 6, as diferenças nos valores de desgaste
registrados, em função do meio de armazenamento, foi da ordem de 2,60µm para os
grupos fotoativados pela técnica convencional (G1 e G2), de 2,43µm com o uso da
técnica pulse delay (G3 e G4), de 2,14µm para a pulse delay plus (G5 e G6) e de
1,82µm na técnica soft-tart (G7 e G8).

Apesar desta diferença numérica,

provavelmente, do ponto de vista clínico, não se poderia considerar como elemento
isolado para afetar o comportamento da restauração. Ademais, dentro dos parâmetros
sinalizados pela American Dental Association28, para aceitação do uso de resinas
compostas para uso em dentes posteriores, há a indicação de um desgaste de até
50µm ao ano, que por correspondência permite situar todos os grupos analisados
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dentro deste valor. Adicionalmente, a literatura tem evidenciado que a média do
desgaste de resinas compostas ao longo de um ano, varia de 36µm a 120µm nas
regiões de contato oclusal, entre 50µm e 100µm no contato proximal e de 10µm a
50µm em áreas livres de contato (DE LONG28,2006; HEINTZE42, 2006). Pelos
resultados pode-se evidenciar que apesar dos 100.000 ciclos de escovação
estabelecidos para os diferentes grupos, correspondendo em período aproximado de
28 meses in vivo, os valores de desgaste encontrados foram inferiores aos indicados
pela literatura, provavelmente em função do método in vitro não permitir a simulação
de todos os fatores envolvidos no processo de desgaste, tal qual ocorre na cavidade
bucal.
Não obstante a ingestão de diferentes substâncias, como bebidas alcoólicas,
possibilitam um desgaste ligeiramente maior, conforme pode ser observado para
todos os grupos armazenados em etanol a 75%, face à maior agressividade deste
solvente em comparação a água, deve-se considerar que, adicionalmente, os
materiais restauradores estão expostos a um ambiente bastante heterogêneo existente
na cavidade bucal, sendo constantemente influenciados pelas condições salivares e,
freqüentemente por produtos metabólicos, resultantes da fermentação de carboidratos
e sacarose pelas bactérias do biofilme dental, com conseqüente formação de ácido
lático, além de uma variedade de ácidos, bases, sais e álcoois. A composição química
e a duração da exposição destas substâncias são fatores importantes na forma como
influenciam os materiais restauradores, podendo comprometer a sua longevidade
clínica. Neste aspecto, algumas características da rede polimérica formada como a
sua hidrofilia, porosidade, densidade de ligações cruzadas e o parâmetro de
solubilidade ditam o seu possível grau de degradação, sendo imprevisível, portanto,
uma definição ou precisão real do comprometimento clínico do material.
A porosidade e os espaços intermoleculares existentes na rede polimérica
constituem-se canais para o transporte de fluídos para o interior e o exterior do
material, servindo de locais para o seqüestro de moléculas constituintes do polímero,
conduzindo à dissolução. A qualidade da estrutura polimérica final formada durante
a polimerização dita a suscetibilidade do polímero à degradação pelo solvente.
Polímeros mais lineares têm sido considerados mais suscetíveis, por apresentarem
maior porosidade e espaços intermoleculares em sua estrutura, que favorecem à
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difusão

do

solvente
8

(ASMUSSEN;

PEUTZFELDT7,

2001;

ASMUSSEN;

9

PEUTZFELDT , 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT , 1998; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT10, 2003; FERRACANE; BERGE37, 1995; SOH; YAP83, 2004; YAP
et al.94, 2004). Polímeros com uma maior densidade de ligações cruzadas, todavia,
deveriam apresentar maior resistência à ação do solvente em função da ligação
cruzada, caracterizada por ligações covalentes que mantém uma proximidade entre as
cadeias poliméricas, reduzindo a porosidade e a difusão do solvente pelo polímero
(ASMUSSEN; PEUTZFELDT9, 1998; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004).
Quando se considera, ainda, que as ligações do tipo primárias e secundárias são mais
frágeis quando comparadas às ligações do tipo cruzadas, tornar-se-ia mais
compreensível o mecanismo de degradação dos polímeros, provavelmente a longo
prazo. Ao absorver água e substâncias químicas do ambiente, a baixa força de
atração existente entre as cadeias poliméricas formadas pelas ligações primárias e
secundárias são facilmente rompidas pelas moléculas do solvente, os quais unem-se
com os componentes da cadeia polimérica. Com esta nova união, alteram-se as
propriedades do polímero, traduzindo-se numa maior plasticidade e liberação de
componentes estruturais para o meio externo que o circunda.
Nesse sentido, deve-se considerar que independente da estrutura de ligação
das cadeias poliméricas, quantidades aumentadas de grupos pendentes existentes no
interior do material restaurador, quando as técnicas de alta densidade de potência
inicial foram empregadas, pode ter acelerado a degradação ou dissolução do
polímero formado, traduzindo-se numa menor resistência à abrasão por escovação
simulada. Como demonstrado no presente estudo, os grupos G2 (técnica
convencional e espécimes armazenados em solução de etanol a 75%) e G6 (técnica
pulse delay plus e espécimes armazenados em solução de etanol a 75%)
apresentaram os maiores valores de desgaste. Esta maior susceptibilidade das cadeias
poliméricas lineares ao etanol pode ser explicada pela interação do solvente com o
polímero. O solvente penetra pela rede polimérica formada, dissolvendo as ligações
secundárias existentes entre as cadeias, ligações estas sempre lineares. Todavia, as
ligações covalentes primárias cruzadas são mais resistentes a esta ação, em especial
em função de sua quantidade. Enquanto segmentos individuais do polímero são
dissolvidos facilmente, as ligações cruzadas previnem a dissolução em função de
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estabelecerem adequada interação com o polímero, prevenindo as moléculas de
serem transportadas para fora do material.
Por sua vez, uma polimerização iniciada com baixa densidade de potência,
caracterizada neste estudo pelos métodos pulse delay e soft start, mostrou-se
favorável à formação de um polímero mais resistente à abrasão, mesmo na presença
de um desafio alcoólico, possivelmente pelo aumento da fase pré-gel da reação de
polimerização, favorecendo uma menor quantidade de grupos pendentes existentes
no interior do material.
Os resultados encontrados neste estudo não corroboram com a concepção
defendida por alguns autores (ASMUSSEN; PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT9, 1998; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT10, 2003; FERRACANE; BERGE37, 1995; SOH; YAP83, 2004; YAP
et al.94, 2004), os quais reportam que as técnicas que modulam a fotoativação
resultam em polímeros com maior susceptibilidade à degradação em etanol e,
conseqüentemente, mais frágeis mecanicamente, tomando-se por base testes de
microdureza antes e após o armazenamento em solução de etanol, e análise pelo grau
de transição vítrea do polímero formado. Embora a literatura específica apresente a
análise estatística como parâmetro para referendar a significância pelas diferenças
numéricas observadas nos valores de dureza, WATTS, AMER e COMBE101,
consideraram o parâmetro relacionado à porcentagem de dureza máxima, como
elemento

básico

para

estabelecimento

de

significância

e

consubstanciar

comprometimentos nas características intrínsecas do material, admitindo que uma
redução porcentual de até 20% é aceitável e não comprometeria as suas
características. Os resultados dos estudos supra citados devem, portanto, ser
interpretados com a devida cautela, uma vez que a variabilidade dos valores de
microdureza encontrados para os diferentes grupos testados, situam-se dentro desta
redução porcentual aceitável. Não obstante, a análise dos valores de microdureza,
isoladamente, não pode ser utilizada como parâmetro para validar o comportamento
mecânico do material (NUNES63, 2006; SANTOS79, 2005).
YAP et al.94, em 2004, afirmaram que a modulação da fotoativação deve ser
evitada com a finalidade de não comprometer a resistência do polímero formado, não
obstante em 200560, terem considerado que os diferentes métodos de fotoativação
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não afetaram as propriedades mecânicas avaliadas do compósito, como também não
influenciaram na suscetibilidade à dissolução pelo etanol, ressaltando ainda que “as
técnicas do tipo “soft-start” parecem ser mais efetivas que o modo contínuo de
fotoativação”. (NEO et al.60, 2005).
A literatura demonstra que quando espécimes fotoativados pelas técnicas softstart e pulse delay foram submetidos à testes de microdureza do tipo Wallace e
Knoop, antes e após armazenamento em etanol, uma redução nos valores de
microdureza Knoop e um aumento nos valores de microdureza Wallace foram
constatados,

caracterizando

um

amolecimento

do

material

(ASMUSSEN;

PEUTZFELDT7, 2001; ASMUSSEN; PEUTZFELDT8, 2001; ASMUSSEN;
PEUTZFELDT9, 1998; ASMUSSEN; PEUTZFELDT10, 2003; FERRACANE;
BERGE37, 1995; SOH; YAP83, 2004; YAP et al.94, 2004). A partir destes resultados,
os autores propõem que estas técnicas deveriam ser evitadas, uma vez que o
protocolo de irradiação utilizado pelas mesmas conduziria a uma estrutura polimérica
mais linear, com uma menor densidade de ligações cruzadas, prejudicando a
qualidade final do polímero formado.
Dentro desta mesma preocupação, WITZEL e colaboradores102, em 2005,
analisaram os efeitos das técnicas de fotoativação nas propriedades finais do
polímero, por meio da aferição do grau de conversão, resistência flexural,
microdureza Knoop, tensão de contração e degradação em etanol, frente às técnicas
convencional, soft start e pulse delay. A resina Z250 foi utilizada na confecção dos
espécimes, empregando-se três protocolos de fotoativação: 1 - método contínuo com
600mW/cm2 por 40 segundos; 2 - método contínuo com 200mW/cm2 por 120
segundos e 3 - método descontínuo, pulse delay, com 600mW/cm2 por um segundo,
seguido por três minutos de espera e irradiação final de 600mW/cm2 por 39
segundos, provendo uma densidade de energia de 24 J/cm2 para todos os espécimes.
O grau de conversão foi mensurado pelo método FT-Raman e a tensão de contração
medida por meio de extensômetros acoplados à máquina de ensaios. Após
armazenamento dos espécimes em etanol 100% por um período de 24 horas, os testes
mecânicos foram executados. Contrariamente às observações dos autores acima
citados, os diferentes protocolos de fotoativação não exerceram influência no grau de
conversão do material, assim como a imersão em etanol não afetou as demais
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propriedades mecânicas avaliadas, destacando que a modulação da polimerização da
resina composta pela técnica pulse delay reduziu significativamente a tensão de
contração durante a reação de polimerização.
Evidencia-se, portanto, que apesar de concepções divergentes encontradas na
literatura, no que tange aos efeitos da modulação da ativação de materiais
fotossensíveis, deve-se considerar que parâmetros isolados, como a simples
mensuração da microdureza, não podem ser utilizados como elemento absoluto para
validar as diferentes técnicas de fotoativação, sendo necessária a associação de
análises que possam traduzir ou consubstanciar o efetivo comportamento da resina
composta em termos de resistência mecânica, como o desgaste superficial por
abrasão à escovação simulada, ou por métodos que possam estabelecer correlação
mais próxima com a condição clínica que os materiais restauradores estão
predispostos. Desta maneira, a inferência de que o maior amolecimento do polímero
implique em maior fragilidade mecânica, não pode, por si só, apresentar um
parâmetro absoluto para qualificar o desempenho do material, devendo-se associar
outros testes, como de resistência ao desgaste. Portanto, a análise das propriedades
mecânicas das resinas compostas, com incorporação de testes adicionais, traduz-se
como um importante fator para validação de suas características intrínsecas,
favorecendo a indicação desses materiais nos diversos tipos de restaurações,
principalmente quanto ao seu uso em dentes posteriores (NUNES63, 2006).
Além disso, é oportuno salientar que a cinética de polimerização é referida na
literatura como sendo um fator que apresenta relação direta com um adequado
selamento marginal (MEHL; HICKEL; KUNZELMANN59, 1997; SAKAGUCHI;
BERGE76, 1998; SUH85, 1999; UNO; ASMUSSEN90, 1991). Nesse sentido, a
utilização de baixos valores de densidade de potência inicial fornece uma condição
favorável para preservação da integridade marginal, uma vez que diminui
significativamente a tensão gerada pela contração de polimerização durante a reação
da resina composta (LOPES55,2003), sem comprometer a resistência ao desgaste da
restauração.
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7 CONCLUSÕES

As interpretações dos resultados permitem concluir que:

1. Os métodos de fotoativação que utilizaram baixa densidade de potência
inicial não comprometeram a resistência à abrasão da resina composta testada;
2. A utilização de alta densidade de potência inicial durante a fotoativação da
resina composta não proporcionou uma estrutura polimérica mais resistente à
abrasão;
3. O armazenamento em solução de etanol a 75% induziu maiores valores de
desgaste da resina composta em comparação ao meio aquoso, sendo que os
valores de resistência à abrasão mantiveram-se proporcionais, independente dos
diferentes métodos de fotoativação utilizados.

Desta maneira, aceita-se a hipótese nula de que (1) as diferentes técnicas de
fotoativação não alteram as propriedades de resistência ao desgaste abrasivo da
resina composta, e rejeita-se a hipótese nula de que (2) a variação dos meios de
armazenamento, aquoso ou alcoólico, não compromete a resistência à abrasão da
resina composta.
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In an attempt to reduce the stresses generated during polymerization shrinkage of
composite resins or minimize its effects, different light-curing techniques have been
proposed as alternatives to the conventional technique, which are known as lightcuring modulation techniques, and suggest the use of low power density at the initial
moments of the polymerization reaction. However, due to the low power density
applied to the composite resin, it is believed that some properties of the material
would be negatively affected, which might produce a polymer mechanically more
fragile. Considering that, this study was conducted to investigate the in vitro
abrasive wear of a composite resin subjected at four different photoactivation
methods, as well as in the susceptibility of the final polymer structure formed, in
function of the variation of the way of storage, watery or alcoholic. Device VIP
(BISCO), that it makes possible independent commands of power density and time
was selected. Four different photoactivation methods had been investigated:
Conventional (C: 600mW/cm2 X 40s), Pulse-delay (PD: 200mW/cm2 X 3s 3 min wait
600mW/cm2 X 37s), Pulse-delay plus (PDP: 600mW/cm2 X 3s 3 min wait
600mW/cm2 X 37s) and Soft-start (SS: 200mW/cm2 X 10s 600mW/cm2 X 30s). After
the photoactivation, the specimens had been stored in two distinct ways, distilled
water and solution of ethanol 75%, for 24 hours, and submitted to the test of
simulated toothbrushing. The data had been analyzed by statistical tests two-way
ANOVA and Tukey. Photoactivation methods which use low power density had not
compromised the abrasive resistance of the composite resin tested, when comparable
to that with high intensity.

