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RESUMO 

 

O LASER tem sido utilizado previamente a polimerização de sistemas adesivos em 

dentina como uma estratégia para melhorar as suas propriedades. O objetivo deste 

estudo foi investigar o efeito do LASER de diodo na sorção (SB), solubilidade e grau 

de conversão das principais categorias de sistemas adesivos. Quatro sistemas 

adesivos foram testados: convencional de 3 passos (Adper™ Scotchbond™ Multi-

Purpose-MP), convencional de 2 passos (Adper™ Single Bond 2-SB), 

autocondicionante de 2 passos (Clearfil™ SE Bond-SE)  e o sistema universal 

(Adper™ Single Bond Universal-SU). O adesivo fluido foi dispensado numa matriz 

de teflon (6.0 x 6.0 x 1 mm),irradiado com laser de diodo com 970 nm  e 

polimerizado com luz LED. Para o teste de sorção e solubilidade foram preparados 

espécimes em uma matriz de teflon quadrada (n=10): MP, SB, SE e SU (sem 

irradiação) e MP-L, SB-L, SE-L e SU-L (grupos com irradiação). Essa mensuração 

foi monitorando a mudança de massa depois dos ciclos de armazenamento de 

desidratação/ água. Para o grau de conversão, espécimes similares eram 

preparados e divididos 8 grupos iguais (n=5), utilizando a espectroscopia 

infravermelho transformada de Fourrrier (FTIR) com reflectância total atenuada 

(ATR). Cada espécime era comprimido contra o cristal do ATR (diamante/ZnSe) com 

um pressão micrométrica. As amostras não polimerizadas (≈3.0µL, n=5) de cada 

adesivo era escaneada para calcular o grau de conversão. Para sorção (µg/mm³) 

houve diferença estatisticamente significante para ambos os fatores (p<0.05) sem 

interação entre eles SB> SU> MP> SE. Para a solubilidade (µg/mm³), somente o 

fator adesivo foi significante (p<0.05): SB>SU>MP=SE. A irradiação do LASER 

antes da polimerização aumentou o grau de conversão dos sistemas adesivos SB-

L> MP-L> SE-L> MP> SB> SE> SU-L> SU. A irradiação aumentou a sorção, mas 

não afetou a solubilidade dos sistemas adesivos. Além disso, a irradiação com 

LASER de diodo melhorou o grau de conversão de três sistemas adesivos testados.  

 

Palavras Chaves: Lasers, Adesivos dentinários, Espectroscopia Infravermelho 

Transformada de Fourrier 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Evaluation of water sorption/solubility and conversion degree of the adhesive 
systems irradiated with diode laser. 

 

 Laser irradiation has been used over the dentin bonding systems (DBS) prior to 

polymerization as a strategy to improve their properties. The aim of this study was to 

investigate the effect of diode laser on water sorption (WS), solubility (WSB) and 

conversion degree (DC) of main categories of DBS. Four bonding agents were 

tested: 3-step total-etch (Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose-MP), 2-step total-etch 

(Adper™ Single Bond 2-SB), 2-step self-etch Clearfil™ SE Bond-SE) and universal 

system (Adper™ Single Bond Universal-SU). The fluid DBSs were dispensed into 

Teflon molds (6.0 x 6.0 x 1mm), irradiated with a 970 nm diode laser and then 

polymerized with a LED curing unit. For WS/WSB tests, square-shaped DBS were 

prepared (n=10): MP, SB, SE and SU (control groups/ no laser irradiation) and MP-L, 

SB-L, SE-L and SU-L (laser irradiated groups). WS/WSB were measured by 

monitoring the mass changes after dehydration/water storage cycles. For DC tests, 

similar square-shaped specimens were prepared and assigned into eight similar 

groups (n=5), using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) with attenuated 

total reflectance (ATR). Each cured specimen was compressed against the ATR 

crystal (diamond/ZnSe) with a micrometric, low-pressure clamp. Uncured resin 

samples (≈3.0µL, n=5) of each adhesive were also scanned for DC calculation. For 

WS (µg/mm³), both factors were statistically significant (p<0.05), without interaction 

between them SB>SU>MP>SE. For WSB (µg/mm³), only DBS was a significant 

factor (p<0.05): SB>SU>MP=SE. Laser irradiation immediately before 

photopolymerization has increased the DC (%) of the tested adhesives: SB-L> MP-

L> SE-L> MP> SB> SE> SU-L> SU. Irradiation with diode laser improved the 

conversion degree of all tested dentin bonding systems. Furthermore the diode laser 

increased the sorption, but did not affect their water solubility.  

  

Keywords: Lasers. Dentin Bonding Agents. Spetcroscopy, Fourrier Transform 
Infrared. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução tecnológica e científica na área odontológica, surgiram 

novos materiais restauradores que apresentam propriedades adesivas permitindo 

assim a confecção de preparos cavitários mais conservadores. Um desses materiais 

é a resina composta, que atualmente é muito utilizada, não somente por ter 

propriedades estéticas favoráveis, mas por apresentar, ao longo dos últimos anos, 

uma melhora significativa no seu desempenho clínico (OPDAM, 2004 e 2007; 

PALLESSEN, 2013; OPDAM, 2014). 

Um dos fatores que determina maior longevidade das restaurações de resina 

composta é a interação entre o sistema adesivo e a estrutura dentária (TORNEY DL, 

DENEHY GE, TEIXEIRA LC; 1977). Quando essa interação ocorre entre sistema 

adesivo e esmalte, é considerada estável, uma vez que o esmalte apresenta em sua 

composição maior quantidade de mineral e menor quantidade de água, que é o 

principal fator de degradação da interface, influenciando no selamento marginal  

(BUONOCORE et al, 1955; OSORIO et al, 2003; ARISU et al, 2008). Por outro lado, 

o mesmo não se aplica à dentina, uma vez que a maior complexidade deste 

substrato determina a utilização de técnicas mais sensíveis para obtenção de uma 

adesão efetiva, atualmente determinada através da formação da camada híbrida 

(NAKABAYASHI, 1982).  

Além disso, evidências de degradação hidrolítica (SPENCER et al. 2010) e 

enzimática (PASHLEY et al., 2004; HEBLING et al., 2005; CARRILHO et al., 2007; 

BRESCHI et al., 2008; TJÄDERHANE et al., 2013) sugerem menor estabilidade da 

união entre sistema adesivo e dentina, que podem explicar os menores índices de 

sucesso obtidos em ensaios clínicos (SPENCER et al, 2010; SIMECEK et al, 2009; 

SONCINI et al, 2007; BERNADO et al, 2007; LEVIN et al, 2007; DEROUEN et al, 

2006; MURRAY et al, 2002; MJOR et al; 2000). 

Para contornar esta situação, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos 

para buscar alternativas que aperfeiçoem a união entre a dentina e o sistema 

adesivo, tornando-a mais estável e duradoura. Uma alternativa é a irradiação de 

sistemas adesivos com LASER, pois alguns autores relataram que houve um 

aumento significante da resistência de união ao irradiar um sistema adesivo, já 

aplicado sobre a dentina, com um LASER de Neodímio (Neodymium-doped: yttrium 

lithium fluoride (Nd:YLF)) (1047nm), mas previamente à fotopolimerização 
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(GONÇALVES, ARAÚJO et al., 1999; ARAÚJO, EDUARDO et al., 2001). Outros 

estudos utilizando o LASER Nd:YAG(1064nm), que possui o comprimento de onda 

próximo do Nd:YLF, apresentaram resultados altamente satisfatórios em relação ao 

aumento da resistência de união à dentina (FRANKE, TAYLOR et al., 2006, GHIGGI 

et al, 2010; MARIMOTO et al. 2012). O LASER Nd:YAG possui proporções bem 

menores que o LASER Nd:YLF, com possiblidade de utilização clínica, no entanto, 

ainda continuam robustos e com custo muito alto. 

Outra alternativa é o LASER de Diodo que possibilita a escolha de vários 

comprimentos de onda sendo um deles (970 nm) próximo ao do LASER Nd:YAG 

(1064nm) (GUTKNECTH et al, 2004). Ele apresenta maior praticidade, devido ao 

seu tamanho e melhor custo benefício em relação ao LASER Nd:YAG. Maenosono 

et al., 2015, avaliando o efeito da irradiação com o LASER de Diodo sobre sistemas 

adesivos aplicados sobre a dentina, antes da fotopolimerização, observaram um 

significante aumento da resistência de união em sistemas adesivos simplificados. 

Apesar dessa interação obtida pela associação da irradiação LASER aos diferentes 

sistemas adesivos, a análise de outras propriedades é necessária para melhor 

compreender o mecanismo pelo qual acontece este aumento na resistência de 

união. 

Os sistemas adesivos são materiais resinosos capazes de sofrer o processo 

de absorção de água e liberação de componentes quando os polímeros estão em 

um ambiente aquoso (ITO et al, 2010 e FABRE et al, 2007). Esses fenômenos de 

sorção e solubilidade podem ser precursores de uma variedade de processos 

químicos e físicos que acarretam em efeitos destrutivos. Tem sido relatado que a 

absorção de água e solubilidade dos adesivos pode levar não só à descoloração 

marginal, mas também pode afetar as propriedades mecânicas da interface 

adesivo–dentina e possivelmente comprometer a longevidade da restauração 

(HOSAKA et al, 2010; ITOH et al, 2010). Segundo alguns autores, isso acontece 

porque antes da polimerização, as misturas contendo HEMA podem formar hidrogéis 

com água e mesmo após a polimerização do HEMA, o HEMA polimerizado atrai a 

água (ITO et al, 2005) e promove a formação do mesmo produto,  que enfraquece a 

resistência mecânica do adesivo (TORKABADI et al, 2008; YIU et al, 2004; ITOH et 

al, 2010).  Além disso, solventes são provavelmente outro fator que influencia na 

maior absorção de água (MALARCANE et al, 2006), pois a presença de solventes 
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residuais pode produzir defeitos (espaços) no interior do adesivo polimerizado, que 

seriam substituídos por água durante a imersão na mesma (HOSAKA et al, 2010).  

Hosaka et al, em 2010, observaram que o álcool isopropílico como solvente 

torna mais difícil sua evaporação por secagem ao ar do que a acetona e o etanol. 

Desse modo, a utilização de adesivos contendo acetona ou etanol seria uma 

estratégia para diminuir a quantidade de solvente residual e consequentemente 

diminuir a sorção e solubilidade dos adesivos, no entanto, deve estar associada com 

uma taxa de conversão adequada, visto que um grau de conversão insuficiente 

também acarreta em maior sorção de água, maior liberação de monômeros não 

reagidos (YAP et al., 2004; MALACARNE et al, 2006; ARRAIS, et al; 2007), e 

consequentemente uma menor longevidade da camada híbrida.  

 Visto que há uma relação entre a resistência de união e grau de sorção e 

solubilidade, é interessante analisar o efeito do LASER nestas propriedades, 

podendo ser uma hipótese para determinação dos maiores valores de resistência de 

união obtido com a irradiação LASER (HOSAKA et al, 2010).  

Outra característica altamente relevante consiste no grau conversão dos 

sistemas adesivos (CADENARO et al., 2008). Uma inadequada polimerização do 

sistema adesivo resulta em um pior desempenho clínico devido às propriedades 

físico-mecânicas inferiores, inclusive apresentando maiores sorção e solubilidade 

(MALACARNE et al, 2006; HASS et al, 2013). Um estudo mostrou que a fonte de luz 

utilizada para polimerização pode influenciar no grau de conversão e na resistência 

de união obtida em dentina, no entanto, essa influência é dependente do material 

(BORGES et l, 2010; GAGLIANONE et al, 2012; HASS 2013). Acredita-se que os 

solventes possam influenciar nessas propriedades, pois a presença deles geram 

uma conversão incompleta dos monômeros e formam polímeros com baixas 

propriedades mecânicas (MANSO et al, 2007; GIANNINI et al, 2008;). Devido à 

associação da resistência de união com o grau de conversão, aprecia-se que o 

LASER através do aumento da temperatura possa melhorar a evaporação do 

solvente residual e consequentemente melhorar o grau de conversão, podendo ser 

uma hipótese para a determinação dos maiores valores de resistência de união 

obtida com a irradiação do LASER. 

Em busca de evidências do efeito da irradiação do LASER de diodo nas 

propriedades físico–químicas dos sistemas adesivos, que poderiam explicar o 

aumento na resistência de união à dentina, o objetivo deste estudo foi avaliar o grau 
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de sorção/ solubilidade e taxa de conversão de sistemas adesivos irradiados com 

LASER de diodo 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para melhor compreensão, a revisão de literatura foi dividida em três partes: 

adesão e o LASER; sorção/ solubilidade e grau de conversão.  

 

2.1. ADESÃO e o LASER 

 

Adesão é um assunto que tem sido muito pesquisado desde que Buonocore, 

em 1955, preconizou o condicionamento ácido. Inicialmente a indicação era 

exclusiva para o esmalte, e tinha a finalidade de favorecer o vedamento marginal e 

melhorar a adesão das restaurações de resina composta às estruturas dentais. 

Devido à composição e propriedades da dentina, umidade e permeabilidade, 

há uma constante preocupação em se desenvolver materiais ou métodos que sejam 

compatíveis com este substrato, promovendo um adequado selamento nas 

restaurações. O condicionamento ácido na dentina muitas vezes expõe os túbulos 

dentinários aumentando a permeabilidade com consequente infiltração bacteriana ou 

passagem de fluidos e estímulos (PASHLEY et al., 2011).  

   O LASER foi introduzido em Dentística na década de 60 por Stem e 

Sogannaes (1964), quando irradiaram o LASER de Rubi sobre esmalte e dentina. 

Observaram uma redução na permeabilidade da dentina e desmineralização do 

esmalte, no entanto, o procedimento foi considerado de alto risco à polpa dentária 

devido ao calor gerado pela irradiação. Atualmente, o LASER vem sendo estudado 

não somente para a realização de preparo cavitário (AMARAL et al., 2008), remoção 

de tecido cariado (TACHIBANA et al., 2008), condicionamento de esmalte e dentina 

(ODA 2001), mas também na aplicação sobre sistemas adesivos na tentativa de 

melhorar a adesão(GONÇALVES et al., 1999;FRANKE et al. 2006). 

ODA et al, em 2001, avaliaram morfologicamente (MEV) a interface adesiva 

de restaurações de resina composta classe V em dentes bovinos, onde a dentina foi 

irradiada com LASER Er:YAG (frequência de 1,5Hz, 40mJ de energia por pulso, com 

uma fibra de 320µm de diâmetro, desfocado a 1mm de distância) e o LASER 

Nd:YAG (2Hz de frequência, 80mJ de energia por pulso, focado), em substituição do 

condicionamento ácido ou associado ao mesmo. Com base nas observações 

microscópicas, os autores concluíram que somente no tratamento da superfície da 
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dentina com laser Er:YAG e condicionamento ácido houve penetração da resina na 

dentina. Nos tratamentos com laser Nd:YAG, houve apenas uma aparente 

superposição da resina na superfície dentinária, sugerindo que houve oclusão dos 

túbulos com características de fusão na dentina superficial. Outros estudos que 

avaliaram a morfologia a união entre adesivo/resina em dentina com LASER Er:YAG 

corroboram com os resultados encontrado por esses autores (GHIGGI et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2009). No entanto, OLIVEIRA et al, 2013  encontraram formação 

de camada híbrida somente para o grupo da dentina não irradiada com LASER 

ER:YAG. 

Em 2001, Ceballos et al., compararam a infiltração marginal em restaurações 

de resina composta em cavidades classe V que foram condicionadas com ácido 

fosfórico a 35% (controle) ou irradiadas com com LASER Er:YAG após imersão em 

0,5% de fucsina básica. Foi observada uma menor infiltração marginal na margem 

oclusal dos espécimes irradiados com LASER Er:YAG. Na margem gengival, 

localizada na junção amelocementária, tanto a irradiação com LASER quanto o 

condicionamento ácido determinaram grande quantidade de infiltração marginal, no 

entanto sem diferença entre os tratamentos. Os autores não consideraram a 

irradiação com LASER Er:YAG uma alternativa válida para substituir o 

condicionamento ácido para restaurações de resina composta. Outros estudos que 

avaliaram a infiltração marginal após o condicionamento com LASER Er:YAG 

corroboram com os achados de Ceballos. Independente dos parâmetros utilizados, 

em nenhum destes estudos foi observada menor infiltração marginal que o grupo 

controle (RIBEIRO et al.,2005;MOLDES et al.,2009; ESTEVES-OLIVEIRA et al., 

2008; YAMAN et al., 2012). 

Outros autores também avaliaram a resistência adesiva, através do teste de 

microtração, da dentina irradiada com LASER Er:YAG (OLIVEIRA et al., 2005; 

MANHÃES et al., 2005; LESS et al., 2007; SOUZA-ZANORI et al., 2007.; AMARAL 

et al., 2008; TACHIBANA et al., 2008; ERGUICII et al., 2009; RAMOS et al., 2010; 

LIONETTI et al., 2011; DALKILIC et al., 2012). Alguns autores encontraram valores 

de resistência adesiva similares entre as superfícies tratadas com LASER ou pelo 

modo convencional, principalmente quando o preparo cavitário foi realizado com 

LASER e o condicionamento para preparação da dentina foi realizado com ácido. 

Outros tentaram variar a distância focal do LASER, no entanto, observaram que ela 
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não influencia na resistência adesiva (CORONA et al.,2005; CHIMELLO-SOUSA et 

al.,2006; LESS et al.,2007). Além disso, nenhum dos autores obtiveram resultados 

que justifique a utilização do LASER Er:YAG com o objetivo de melhorar a adesão 

entre a resina composta e a dentina.  

Em 2006, Delfino et al. avaliaram, por meio do teste de microtração,a 

resistência adesiva  em cavidades preparadas com LASER Er:YAG, utilizando 

300mJ e 250mJ de energia por pulso, ambas em uma frequência de 4Hz, distância 

focal de 12mm, em um tempo de 45 segundos associado a dois sistemas adesivos 

autocondicionantes One Step Plus (Bisco Inc. Schaumburg IL, USA) e Tyrian 

SPE/One Step (Bisco Inc. Schaumburg IL, USA). Os valores de resistência adesiva 

para esmalte utilizando o LASER foram menores do que os obtidos com turbina de 

alta rotação (controle) e o aumento da densidade de energia promoveu melhor 

resistência adesiva em esmalte ao grupo restaurado com sistemas adesivos 

convencionais. Segundo os autores, cavidades preparadas com LASER Er:YAG são 

menos receptivas para adesão do que cavidades preparadas com brocas. 

Outros estudos utilizando o mesmo LASER para condicionamento de esmalte 

ou da dentina utilizaram não só o teste de microtração (NEVES et al., 2011), mas 

também de tração (MARTÍNEZ-INSUA et al., 2000), cisalhamento (BERTRAND et 

al., 2006; BRULAT et al., 2008) e microcisalhamento (DUNN et al.,2005; DAVARI et 

al., 2013) para testar a resistência adesiva. Assim como os outros autores, esses 

não encontraram resultados positivos do condicionamento com LASER de Er:YAG 

em relação ao condicionamento da dentina com ácido. Além disso, alguns autores 

encontraram menores valores resistência adesiva para cavidades preparadas e 

condicionadas com o LASER Er:YAG (TORRES et al., 2009; KOLINIOTOU-

KOUMPIA et al.,2012; OLIVEIRA et al., 2013).  

Uma diferente forma de utilização do LASER foi proposta por Gonçalves et al. 

(1999) que investigaram os efeitos da irradiação do LASER de Nd:YLF (densidade 

de energia de 1,31J/cm2, frequência de 0,3Hz, energia por pulso de 250mJ e 

diâmetro do feixe de 5mm) sobre a resistência ao cisalhamento do sistema adesivo 

Scotchbond Multi-Purpose Plus (3M ESPE, St Paul, EUA). Em relação ao pré-

tratamento da dentina, a irradiação do LASER Nd:YLF foi realizada em dois grupos: 

antes do condicionamento ácido e após a aplicação do sistema adesivo, mas antes 

da sua polimerização. Esses autores foram os primeiros a sugerirem a irradiação do 
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LASER sobre o adesivo antes da sua fotopolimerização. Os resultados sugeriram 

que o tratamento da dentina com o LASER sobre o sistema adesivo não 

polimerizado é promissora e eficaz na obtenção de maior resistência adesiva. 

Segundo os autores essa variação da técnica permitiu a criação de um substrato 

com uma ligação adesiva melhor e fisicamente mais resistente. 

Outros autores avaliaram a resistência adesiva do substrato irradiados com 

LASER Nd:YAG após a aplicação do sistema adesivo através do teste de tração 

(MATOS et al.,2000) e microtração (FRANKE et al. 2006; ROLLA et al 2006; 

MAENOSONO et al., 2015).  Segundo os autores, o melhor momento para a 

aplicação do laser Nd: YAG é após o uso do sistema adesivo e antes da 

fotopolimerização. Além disso, através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

alguns destes autores observaram uma melhor penetração do sistema adesivo na 

dentina quando o LASER foi utilizado, no entanto, se a densidade de energia é muito 

alta, a resistência adesiva e a penetração do sistema adesivo na dentina são 

reduzidas (FRANKE et al., 2006). 

Em 2013, Marimoto et al., avaliaram a resistência de união de sistemas 

adesivos convencional de 2 passos (Adper™ SingleBond 2, 3M ESPE, EUA) e 

autocondicionante de passo único (Xeno III, Dentsply De Trey GmbH D, Germany) 

irradiados com LASER Nd:YAG após a sua aplicação, mas antes de sua 

fotopolimerização. Através do teste de cisalhamento, os autores observaram que 

ambos os adesivos aumentaram significativamente a resistência de união à dentina, 

sendo que o sistema adesivo Xeno III apresentou maior resistência ao cisalhamento 

em comparação com sistema adesivo Single Bond 2.   

Recentemente, Maenosono et al. (2015) investigaram o efeito da irradiação 

do LASER de Diodo (970nm) após a aplicação de diferentes sistemas adesivos 

(Adper™ Scotchbond Multi-Purpose Plus, Adper™ SingleBond 2, Clearfil™ SE 

Bond, Adper™ EasyOne) na resistência adesiva imediata, através do teste de 

microtração. Utilizou-se potência de 0,8W, frequência de 10Hz, densidade de 

energia de 66,67 J/cm², 80mJ de energia por pulso em um tempo de 30 segundos 

com varredura manual. Os resultados mostraram que o LASER de Diodo melhorou a 

resistência adesiva de sistemas adesivos simplificados (Adper™ SingleBond 2, 

Adper™ EasyOne). De acordo com os autores, a utilização desse LASER com esta 

técnica mostra-se promissora na obtenção de uma melhor adesão de sistemas 

adesivos simplificados ao tecido dentinário. 
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2.2. SORÇÃO E SOLUBILIDADE 

 

A durabilidade da interface sistema adesivo/dentina é um fator fundamental 

para determinar a longevidade de uma restauração adesiva. No entanto, essa 

durabilidade pode ser afetada por diversos fatores como, por exemplo, a degradação 

hidrolítica que se inicia com a entrada de água para o interior do material, processo 

conhecido como sorção.  

Os sistemas adesivos são materiais capazes de absorver água que 

proporciona um aumento do volume e do peso do material resinoso (SIDERIDOU et 

al, 2008); difunde-se para dentro da resina e separa suas cadeias poliméricas, 

gerando a expansão. Além disso, produz-se uma movimentação dos monômeros 

residuais e de íons, gerando a solubilidade. Esse último processo pode desencadear 

falhas na reação dos componentes, principalmente nos monômeros, resultando em 

contração, um menor peso e redução das propriedades mecânicas. Estes 

fenômenos reduzem a durabilidade das restaurações e induzem a formação de 

microfendas (TAY et al., 2003; SIDERIOU et al, 2004; ANTUTI et al., 2005; 

MALACARNE et al, 2006; FABRE et al, 2007; ITO et al., 2010; HOSAKA et al., 

2010), além de estimular o crescimento de bactérias (SIDERIOU et al, 2004).  

Muitos autores acreditam que o 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) é o principal 

componente que contribui para maior absorção de água e solubilidade. Hosaka et al. 

(2010) avaliaram a relação das alterações do módulo de elasticidade e resistência 

adesiva (microtração) com o grau de sorção de adesivos autocondicionantes de um 

passo (Xeno IV (Dentsply Caulk), G Bond (GC Corp.),Clearfil S3 Bond (Kuraray 

Medical Inc.), Bond Force (Tokuyama Dental Corp.) e One-Up Bond F Plus 

(Tokuyama Dental Corp)). Os resultados mostraram que a absorção de água, 

durante 24 horas, reduziu os módulos de elasticidade e resistência adesiva final de 

todos os adesivos testados. De acordo com os autores, a absorção de água dos 

sistemas adesivos era dependente, em parte, da concentração do HEMA e de outros 

componentes hidrofílicos dos sistemas adesivos testados. Corroborando com esses 

resultados, Collares et al., em 2011, avaliaram o efeito de diferentes concentrações 

experimentais do HEMA no grau de conversão, na sorção de água, solubilidade, na 

resistência adesiva de adesivos experimentais e puderam concluir que o HEMA 

contribui para uma maior degradação adesiva. Segundo alguns autores, isso 
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acontece porque o HEMA, antes da polimerização, pode formar hidrogéis com água 

e mesmo após a polimerização, o HEMA-polimerizado atrai a água (ITO et al, 2005) 

e promove a formação do mesmo produto, que diminui a resistência mecânica de 

diferentes sistemas adesivos (TORKABADI et al, 2008; YIU et al, 2004; ITOH et al, 

2010; WALTER et al., 2013). 

Outro fator que parece influenciar nessas propriedades é o solvente contido 

nos sistemas adesivos (MALACARNE et al., 2006). Hosaka et al, em 2010, 

observaram que o álcool isopropílico como solvente torna mais difícil sua 

evaporação por secagem pelo ar do que a acetona e o etanol. Desse modo, a 

utilização de adesivos contendo acetona ou etanol seria uma estratégia para 

diminuir a quantidade de solvente residual e consequentemente diminuir a sorção e 

solubilidade dos adesivos. 

No entanto, Chimeli et al., 2014 investigaram a influência da evaporação do 

solvente na sorção/solubilidade e na nanoinfiltração de diferentes sistemas adesivos: 

Clearfil S3 Bond (CS3); Clearfil SE Bond (controle), Optibond Solo Plus (OS), 

Scotchbond Universal (SBU). Os solventes (água e etanol) eram evaporados por 30 

segundos ou não era evaporado, e todos os espécimes foram fotopolimerizados por 

80 segundos (550mW/cm²). Os resultados mostraram que o solvente não teve 

influência na sorção e solubilidade dos sistemas adesivos testados. De acordo com 

os autores, apesar do solvente não apresentar influência na cinética da difusão da 

água, os sistemas adesivos que não tiveram o solvente evaporado tiveram maiores 

valores de nanoinfiltração. Os autores afirmam que isso possa ter acontecido devido 

à formação de porosidade do adesivo polimerizado causada pela presença de 

solventes residuais. 

Outra hipótese testada foi o aquecimento dos adesivos com jato de ar. Bail et 

al., em 2012, avaliaram protocolos para eliminar a acetona de sistemas adesivos e 

seu efeito na cinética da sorção de água e na porcentagem do grau de conversão. A 

evaporação do solvente foi auxiliada pela aplicação de jatos de ar, na temperatura 

ambiente (23ºC) ou a 40ºC.  Os sistemas adesivos experimentais eram de 

metacrilato e tinham a hidrofilicidade aumentada (R2: hidrofilicidade similar aos 

sistemas adesivos convencionais de três passos e autocondicionante de dois 

passos, R3: possui hidrofilicidade intermediária e é similar aos adesivos 

convencionais de dois passos, R5: similar ao adesivo autocondicionante de um 

passo). Os resultados mostraram que a eliminação completa da acetona não foi 
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possível, mas foi significantemente maior após a aplicação de ar com temperatura 

de 40ºC. Além disso, houve uma maior redução de solvente para o adesivo menos 

hidrofílico. Os autores concluíram que a evaporação da acetona por corrente de ar 

pode aperfeiçoar a polimerização e reduzir a absorção de água e solubilidade de 

sistemas adesivos experimentais.  

Porém ainda no mesmo ano, Reis et al., também avaliaram o efeito da 

temperatura na sorção e solubilidade de sistemas adesivos, só que associado a 

resistência de união de sistemas adesivos convencionais simplificados. A 

evaporação era realizada nas seguintes temperaturas: 60ºC ou 20ºC durante 40 

segundos. Os autores observaram que o material parece ser mais influenciado pela 

composição do que pela temperatura usada para a evaporação do solvente. 

Castro et al., em 2013, investigaram se a temperatura de uma resina 

composta (ICE,SDI Limited, Bayswater, Victoria, Australia) e o tempo de 

polimerização poderiam afetar a sorção e solubilidade. Os adesivos foram divididos 

em três temperaturas: 10ºC, 25ºC e 60ºC, e o tempo de polimerização foi dividido 

em cinco grupos: 5s, 10s, 20s, 40s e 60s. Os espécimes polimerizadas por 5s 

mostraram altos valores de sorção e solubilidade do que as polimerizadas nos 

tempos de 40s ou 60s. Na temperatura de 60ºC, o adesivo mostrou uma relação 

inversa com o tempo de polimerização e apresentou menores valores de sorção 

para todos os tempos quando comparados com 10ºC. O mesmo resultado foi 

encontrado quando comparadas as temperaturas de 10ºC e 25ºC. Para solubilidade, 

as temperaturas de 10ºC apresentaram valores maiores em relação à 60ºC, para 

todos os tempos de polimerização. Os autores concluíram que altas temperaturas e 

o tempo de polimerização promovem uma diminuição da sorção e solubilidade dos 

adesivos testados. 

Em 2014, Vale et al., reforçaram os resultados de Castro et al., 2013. No 

entanto, avaliaram o efeito do pré-aquecimento de sistemas adesivos de frasco 

único na sorção e solubilidade associados ao grau de conversão. Os adesivos 

testados foram: Adper Easy One e Adper Single Bond 2 (3M ESPE), Excite  Tetric N-

Bond (Ivoclar/Vivadent) e XP Bond (Dentisply). Os adesivos foram armazenados por 

duas horas à 25ºC ou 60ºC para posterior confecção dos espécimes. Para o grau de 

conversão foi utilizada espectroscopia transformada de Fourrier (FTIR). Os 

resultados obtidos mostraram que os sistemas adesivos pré-aquecidos à 60ºC 
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apresentaram altos valores de grau de conversão e menor sorção e solubilidade 

(exceto o XP Bond) do que a 25ºC. 

Recentemente, Argolo et al., em 2014, investigaram a influência do ato de 

agitar o frasco do sistema adesivo e da temperatura de armazenamento, na sorção e 

solubilidade de sistemas adesivos simplificados (Adper Single Bond 2; e One Coat 

Bond SL). Os sistemas adesivos foram armazenados em 1ºC, 20ºC e 40ºC por uma 

hora antes da confecção dos espécimes. Antes da aplicação dos adesivos eles eram 

agitados em um vibrador (VH Equipment Medicos Odontologicos Ltda, Araraquara, 

SP, Brasil) numa velocidade de 60Hz/40W por 20s. Os maiores valores de sorção 

foram observados para a temperatura de 1ºC e os menores valores de sorção para 

20ºC, sendo estatisticamente significante. A agitação mecânica aumentou a sorção 

em todas as temperaturas, mas não afetou a sua solubilidade. Desse modo os 

autores concluíram que a agitação do frasco influencia negativamente na dinâmica 

de difusão independente da temperatura do adesivo. 

Atualmente, pode-se observar que há uma busca da menor sorção e 

solubilidade dos sistemas adesivos. Visto que há uma relação dessas propriedades 

com a resistência adesiva, é válido avaliar o efeito do LASER nessas propriedades, 

podendo ser uma justificativa para melhora da resistência adesiva.  
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2.3. GRAU DE CONVERSÃO  

 

O grau de conversão afeta muitas propriedades dos materiais resinosos e 

pode influenciar significativamente nos fenômenos clínicos (FERRACANE et al., 

1997).  

Através do grau de conversão observamos a porcentagem de grupos vinil que 

se transformaram em grupos alifáticos. A avaliação é realizada comparando os 

comprimentos de onda das bandas do metacrilato não polimerizado C=C, em 1638 

cm-1, com a banda aromática C=C, em 1610 cm-1, usada como um padrão interno 

(PIANELLI et al., 1999). Assim, a proporção de ligações duplas de carbono que são 

convertidas em ligações simples determina o grau de conversão (GC)(BOING et al., 

2011). De acordo com a literatura o grau de conversão pode ser avaliado por vários 

métodos: microscopia ótica e eletrônica de varredura, espectroscopia (infravermelho) 

transformada de Fourier (FTIR) (IMAZATO et al., 1995; IMAZATO et al., 1999) e a 

espectroscopia Raman (SHIN et al., 1993), sendo as duas últimas mais utilizada 

atualmente. 

Sabe-se que o grau de conversão é dependente de vários fatores sendo um 

deles a luz que, em muitos casos, é a responsável pelo início da polimerização dos 

materiais resinosos. Ye et al., em 2006, investigaram o efeito da irradiação de luz na 

fotopolimerização de três sistemas adesivos  (Single Bond (3M ESPE), One-Up 

Bond F (Tokuyama) e Adper Prompt (3M ESPE)) monitorando o grau de conversão 

durante e depois da polimerização (10, 20 e 40s), através do FTIR com resolução 

4cm-¹ utilizando um dispositivo auxiliar de reflexão total atenuada (ATR). A eficiência 

da fotopolimerização dos adesivos investigados variou em função da fonte de luz 

(LED/ Halógena) e da distância (0 e 20mm). Os autores observaram que o LED 

obteve um desempenho melhor do que a luz halogéna, em termos de taxa de 

polimerização e grau de conversão para Adper Prompt. No entanto, a polimerização 

dos adesivos Single Bond e One-up Bond M ocorreu principalmente em função do 

tempo de exposição, independentemente das unidades de luz ou intensidades. 

Outros autores comprovaram os dados de Ye (ARRAIS et al., 2007; IONAS et al., 

2010; GAGLIONE et al., 2012) e afirmam que o grau de conversão também é 

dependente da composição do material. 

Silikas et al., 2000 investigaram a relação entre o grau de conversão e os 

valores de tensão de contração de duas resinas compostas  que foram 
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polimerizadas por dois níveis de intensidade de luz, por diferentes períodos de 

tempo. As resinas Z100 e Tetric Ceram foram avaliadas através da espectroscopia 

transformada de Fourrier imediatamente pós-cura e valores de contração foram 

obtidas continuamente por 30 min a partir de fotoiniciação com a técnica de disco 

ligado. Todas as amostras foram fotopolimerizável numa inicial temperatura de 23ºC 

com a unidade Elipar Highlight sob os seguintes modos de intensidade de luz 

variável (I) 40s a 750 mW / cm²; (II) modo TwoStep de irradiação "soft-start 'de 10 s 

em 200 mW / cm2, mais 30 s a 750 mW / cm²; (III) 40 s a 200 mW / cm²; e (IV) de 10 

s a 200 mW / cm². O modo II de irradiação não reduziu o grau de conversão. Os 

valores de tensão correspondentes da contração após 30 minutos não foram 

significativamente diferentes. No entanto, os efeitos da redução da  intensidade de 

luz durante 10 s e 40 s (modos III e IV) mostraram  redução dos níveis de tensão de 

contração. Para ambas resinas compostas, os dados de todos os tempos de 

polimerização e intensidade de luz deram uma relação linear de regressão entre a 

contração de polimerização X valores de grau de conversão. 

Muñoz et al., em 2013 analisaram a resistência a microtração, nanoinfiltração 

e grau de conversão  dentro da camada híbrida para o uso do sistema adesivo 

simplificado universal como  adesivos autocondicionante e convencional. Como 

grupo controle foram utilizados: Clearfil SE Bond( autocondicionante) e Adper Single 

Bond (convencional). Terceiros molares foram restaurados e obtiveram palitos 

utilizados na resistência a microtração. Alguns palitos de cada grupo foram utilizadas 

para a determinação de do grau de conversão pela espectroscopia Raman. A partir 

dos resultados os autores concluíram que o desempenho dos adesivos universais 

mostrou-se dependente do material. Os resultados indicam que esta nova categoria 

de adesivos usado em dentina quer como autocondicionante ou como convencional 

foram inferiores quanto a, pelo menos, uma das propriedades avaliadas em 

comparação com os adesivos de controle. 

Cornélio et al., (2014) avaliaram a influência do Bis- EMA sobre o grau de 

conversão, sorção e solubilidade de resinas composta experimentais. Quatro resinas 

composta experimentais foram polimerizadas por 10 s, 20 s e 40 s. O grau de 

conversão foi analisado pela espectroscopia Raman. Para a análise de sorção e 

solubilidade, as amostras foram armazenados em água a 37 ° C durante diferentes 

períodos de armazenamento: 24 h, 7 dias e 30 dias. Observou-se que quando os 

espécimes eram polimerizados por 20 ou 40 s o grau de conversão aumentou com o 
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aumento do teor de bis-EMA. No entanto, a presença de 15% em peso de bis-GMA 

não afetou o grau de conversão, exceto quando polimerizado com 10 s. Os autores 

concluíram que o elevado teor de bis-EMA é afetado pela presença de bis-GMA 

quando o fotopolimeirzador tem menor densidade de energia, o que sugere que as 

restrições causadas pela presença de ponte de hidrogênio é dependente do tempo 

de irradiação utilizado. Em 2007, Ye et al., avaliaram o grau de conversão, 

resistência de união e módulo de elasticidade de sistemas adesivos experimentais 

polimerizados na presença de diferentes concentrações de etanol (0, 5, 10, 20, 30 e 

40% em peso), utilizando o FTIR. Baseado na concentração de etanol, os autores 

observaram uma diferença pequena no grau de conversão do BisGMA, no entanto, 

os dados mostram que houve diferença significativa nas propriedades mecânicas 

avaliadas. Holmes et al., em 2007 também avaliaram o efeito da concentração do 

solvente no grau de conversão de adesivos experimentais não só a base de etanol, 

mas também a base de acetona. Os autores concluíram que o grau de conversão 

era independente do tipo de solvente e dependente da quantidade do mesmo.  

Pongprueska et al., em 2014 avaliaram como a evaporação afeta o tempo de 

validade de sistemas adesivos universais. Três versões diferentes do Scotchbond 

Universal (SBU, a 3M ESPE, Seefeld, Alemanha) foram preparados utilizando perda 

de peso. SBU0 foi deixada aberta para o ar até a perda de peso máxima foi obtida, 

enquanto SBU50 foi deixado aberto até ocorrer 50% da evaporação. Em contraste, 

SBU100 foi mantida fechada e foi assumido que ele contém a máxima concentração 

de todos os ingredientes. O grau de conversão foi determinado usando 

espectroscopia de infravermelho Transformada de Fourier em diferentes substratos 

(sobre a dentina ou placa de vidro e misturado com pó de dentina) e a microtração 

em dentina também foi medida. O grau de conversão de SBU100 foi maior do que a 

de a SBU50 e SBU0 para todos os substratos. O grau de conversão do adesivo 

aplicado ao vidro e dentina desidratado foi maior do que a aplicada sobre dentina. 

Os autores concluíram que a evaporação dos componentes pode comprometer a 

vida útil sistema universal de um frasco, reduzindo o grau de conversão e 

dificultando resistência de união. No entanto, os efeitos negativos só se tornaram 

evidentes depois de mais de 50% de evaporação. 

Em 2014, Vale et al. avaliaram o efeito do pré-aquecimento de sistemas 

adesivos de frasco único no grau de conversão. Os adesivos testados foram: Adper 

Easy One e Adper Single Bond 2 (3M ESPE), Excite  Tetric N-Bond 
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(Ivoclar/Vivadent) e XP Bond (Dentisply). Os adesivos foram armazenados por duas 

horas à 25ºC ou 60ºC para posterior confecção dos espécimes. Para o grau de 

conversão foi utilizada espectroscopia transformada de Fourrier (FTIR). Os 

resultados obtidos mostraram que os sistemas adesivos pré-aquecidos à 60ºC 

apresentaram altos valores de grau de conversão (exceto o XP Bond) do que a 

25ºC. 

Outra hipótese testada foi o aquecimento dos adesivos com jato de ar. Bail et 

al., em 2012, avaliaram protocolos para eliminar a acetona de sistemas adesivos na 

porcentagem do grau de conversão. A evaporação do solvente foi auxiliada pela 

aplicação de jatos de ar, na temperatura ambiente (23ºC) ou a 40ºC.  Os sistemas 

adesivos experimentais eram de metacrilato e tinham a hidrofilicidade aumentada 

(R2: hidrofilicidade similar aos sistemas adesivos convencionais de três passos e 

autocondicionante de dois passos, R3: possui hidrofilicidade intermediária e é similar 

aos adesivos convencionais de dois passos, R5: similar ao adesivo 

autocondicionante de um passo). Os resultados mostraram que a eliminação 

completa da acetona não foi possível, mas foi significantemente maior após a 

aplicação de ar com temperatura de 40ºC. Além disso, houve uma maior redução de 

solvente para o adesivo menos hidrofílico. Os autores concluíram que a evaporação 

da acetona por corrente de ar pode aperfeiçoar a polimerização de sistemas 

adesivos experimentais.  

Klein- Júnior et al., 2008 investigaram se a corrente de ar quente ou frio 

influenciava na taxa de evaporação do solvente de etanol/água (Single Bond, 3M 

ESPE) e acetona (Primer & Bond 2.1, Dentsply), na resistência a microtração, 

nanoinfiltração (MEV) e grau de conversão.  A taxa de evaporação do solvente e GC 

dos adesivos foram avaliados por meio de uma balança analítica e FTIR, 

respectivamente. Observou-se que o Single Bond apresentou altos valores de 

microtração e baixos valores de nanoinfiltração quando utilizado o ar quente. No 

entanto, grau de conversão dos adesivos não foi alterado pelo corrente de ar quente. 

Através do MEV os autores observaram que os espécimes jateados com ar frio 

apresentavam um número maior de poros na camada adesiva que os espécimes 

jateados com ar quente. A partir disso, os pesquisadores concluíram que uma 

corrente de ar quente parece ser um instrumento clínico para melhorar a ligação e a 

qualidade da camada híbrida, uma vez que pode reduzir o número de poros na 

camada adesiva. 
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Cadenaro et al., em 2008, avaliaram o GC de cinco adesivos experimentais 

em relação a sua hidrofilicidade. Os adesivos variaram de hidrofóbicos a hidrofílicos. 

A hipótese testada foi de que grau de conversão das misturas de adesivos é afetado 

pela hidrofilicidade do adesivo, pelas concentrações de solventes ou pelo tempo de 

polimerização. Os resultados mostraram que com 30% de diluição do etanol, os 

adesivos apresentavam maior grau de conversão em comparação com compostos 

puros, independentemente do tipo de adesivo e tempo de fotopolimerização. Em 

2009, Cadenaro et al., observaram que a quantidade de solvente residual aumentou 

significativamente com a concentração de etanol, além disso, os adesivos com 10 e 

20 % de etanol aumentaram o GC em relação ao adesivos contendo 30%. Em 2010, 

os mesmos autores observaram que além da quantidade de solvente, o grau de 

conversão é influenciado pelo fotoiniciador. 

Alguns autores tentaram correlacionar o grau de conversão com resistência 

adesiva (BAE et al., 2005; BORGES et al., 2010, ARGOLO et al., 2012; HASS et al., 

2013). Apesar de usarem métodos diferentes, microcisalhamento, microtração, FTIR, 

Raman, os autores observaram uma correlação entre o grau de conversão e a 

resistência adesiva. Devido a essa associação, aprecia-se avaliar se o LASER 

promove uma melhora no grau de conversão, podendo ser uma justificativa para os 

maiores valores de resistência de união obtida com LASER de Diodo. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O presente estudo “in vitro”, propôs avaliar as propriedades físico-químicas, 

através do grau de sorção, solubilidade e taxa de conversão, de quatro grupos de 

sistemas adesivos irradiados com LASER de diodo. 

 

Serão testadas as seguintes hipóteses nulas: 

 

1. Não há diferença no grau de sorção e entre sistemas adesivos irradiados ou 

não com LASER de Diodo. 

2. Não há diferença no grau de solubilidade e entre sistemas adesivos irradiados 

ou não com LASER de Diodo. 

3. Não há diferença na absorbância (grau de conversão) e entre sistemas 

adesivos irradiados ou não com LASER de Diodo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O presente estudo in vitro apresentou dois fatores de variação: LASER em 2 

níveis (com LASER e sem LASER de diodo) e o sistema adesivo em 4 níveis 

(Adper™Scotchbond™ Multi-Purpose (MP) (3M ESPE, St Paul, MN, EUA), Adper™ 

SingleBond 2 (SB) (3M ESPE, St Paul, MN, EUA), Clearfil™ SE Bond (CSE) 

(Kuraray Co. Ltda., Osaka, Japan) e Adper™ Single Bond Universal (SU) (3M ESPE, 

St Paul, MN, EUA) (Quadro 1). Já o grau de conversão apresentou 1 fator adicional: 

polimerização em 2 níveis (antes e depois da polimerização 

O experimento foi representado por 120 espécimes de adesivo polimerizado 

divididos aleatoriamente em 8 grupos como representado no Quadro 2. O teste 

apresentou duas variáveis de resposta quantitativas: (i) sorção (µg/mm³), (ii) 

solubilidade (µg/mm³) e grau de conversão (%), que foram medidas por meio de 

teste de sorção e solubilidade (n=10) e espectroscopia infravermelho transformada 

de Fourrier (n=5).  

 

Quadro 1: Composição química dos sistemas adesivos utilizados, de acordo com os 

fabricantes. 

MATERIAL COMPOSIÇÃO 

AdperTMScotchbondTM 
Multi-Purpose Plus 

3M ESPE, St Paul, EUA 

Primer: 

HEMA*, Copolímero de ácido polialcenóico, Água 
 

Adesivo: 
Bis-GMA**, HEMA*, Canforoquinona 

 
AdperTM 

Single Bond 2 
3M ESPE, St Paul, EUA 

BisGMA**, HEMA*, Dimetacrilatos, Etanol, Água, 
Fotoiniciador, Copolímero funcional de metacrilato de 

ácidos poliacrílico e polialcenóico 
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Clearfil™ SE Bond 

Kuraray, Osaka, Japão 

Primer: 
MDP***, HEMA*, Monômeros Dimetacrilatos, Água, 
Fotoiniciador 
 
Adesivo: 
MDP***, Bis-GMA**,HEMA*, Monômeros Dimetacrilatos, 
Carga (Micro), Fotoiniciador 

Adesivo Single Bond 
Universal  

3M ESPE, St Paul, EUA 
 

 
MDP***,Bis-GMA**,HEMA*,Fotoiniciador, Dimetacrilatos, 
Água, Etanol, Silano 

*HEMA: 2-Hidroxi-etilmetacrilato 

**Bis-GMA: Bisfenol A Glicidil Metacrilato 

***MDP: 10-Metacriloiloxidecil dihidrogênio fosfato 

 

  Quadro 2: Divisão dos grupos de acordo com os fatores de variação. 

 
Adper™ 

Scotchbond™ 
Multi-Purpose Plus 

Adper™ 
SingleBond 

2 

Clearfil™ 
SE Bond 

Adper™Single 
Bond 

Universal 

CONTROLE MP-C SB-C CSE-C SU-C 

LASER MP-L SB-L CSE-L SU-L 

 

 

4.2.  SORÇÂO E SOLUBILIDADE 

 

4.2.1. PREPARO DOS ESPÉCIMES 

 

Este estudo foi realizado em conformidade com as especificações da norma 

ISO 4049:2000, com exceção das dimensões (FABRE et al, 2007) e do formato do 

espécime, devido a fragilidade dos adesivos que em espessura muito fina pode se 

fraturar, e o formato quadrado que otimiza a padronização da irradiação do LASER. 

Uma matriz em “teflon” no formato quadrangular, medindo 6mm X 6mm e 1,0mm de 

espessura foi utilizada para confeccionar os espécimes (Figura 1). 

 

 



4 Material e Métodos 67

 
Figura 1. Matriz em teflon medindo 6 x 6 x 1 mm 

 

 

Cada adesivo foi igualmente dispensado até preencher a matriz 

completamente (6µL). Para adesivos solvatados (Adper™ SingleBond 2 (SB) (3M 

ESPE, St Paul, MN, EUA), e Adper™ Single Bond Universal (SU) (3M ESPE, St 

Paul, MN, EUA)), o ar comprimido livre de água/óleo foi jateado suavemente durante 

20 s, a uma distância de 10 centímetros para facilitar a evaporação do solvente 

(CUCCI et al, 1998; FABRE et al, 2007; ITO, 2010). 

 Nos grupos LASER (L), os adesivos foram irradiados com LASER de Diodo 

(Siro LASER, Sirona Dental Systems, Benshein, Alemanha) (Figura 2), no modo 

contato da fibra ótica (Figura 3) de forma que a ponta da fibra ficasse no meio do 

adesivo, com inclinação de 90º, fazendo-se uma varredura automática em 

ziguezague (mesa XY BioPDI, São Carlos, Brasil) (Figura 4) da área pré-

determinada pela matriz, num tempo de 30s  devido ao funcionamento da mesa que 

permite a varredura de toda a área e o deslocamento no eixo y é baseado na 

espessura da ponta, em seguida, a ponta da fibra ótica foi cortada e dispensada ao 

final de cada irradiação. Os parâmetros utilizados para irradiação do LASER de 

Diodo estão descritos no quadro 3 (Maenosono et al, 2015). 
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Figura 2: LASER de Diodo (Siro LASER, Sirona Dental Systems, Benshein, Alemanha) 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Espécime de adesivo sendo irradiado 
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Figura 4: Mesa XY BioPDI, São Carlos, Brasil 

 

 

Quadro 3: Parâmetros utilizados para irradiação da área teste com LASER de Diodo 

Parâmetro Valor 

Energia por pulso 80 mJ 

Frequência 10 Hz 

Potência 0,8 W 

Área da secção transversal do feixe 

 (Diâmetro da ponta de 200µm) 

3,14 x 10
-4 
cm

2
 

Área irradiada 36 mm
2
 

Tempo de irradiação 30 s 

Energia Total 24 J 

Densidade de Potência 2547,77 W/cm2 

Densidade de Energia 66,67 J/cm
2
 

Ciclo útil de trabalho 50% 

Largura temporal 100ms 
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Na sequência foi posicionada, em todos os grupos, uma tira de poliéster 

sobre o adesivo e sobre ela uma lâmina de vidro foi colocada para a remoção dos 

excessos e também para se evitar o contato do adesivo fluido com o oxigênio 

atmosférico durante a fotopolimerização (MALACARNE et al. 2006). Em seguida, o 

sistema adesivo foi fotoativado com unidade fotopolimerizadora LED Blue Star 2 

(Microdont, São Paulo, Brasil), com densidade de potência de 1W/cm2 por 20s, com 

a ponta posicionada perpendicularmente a superfície do espécime. O diâmetro da 

ponta do fotopolimerizador permitiu a cobertura de toda a superfície do espécime, 

não havendo necessidade de varredura.  

 

4.2.2. TESTE DE SORÇÃO DE ÁGUA E SOLUBILIDADE 

Os espécimes foram armazenados em dessecadores a 37 ºC (cubetas 

contendo gel de sílica (Synth, Azul Mesh 2-4mm, São Paulo, SP, Brasil)). Os 

espécimes foram pesados diariamente em uma balança analítica (GR-202, A&D 

ENGINEERING, INC., São José, EUA) com uma legibilidade de 0,01 mg, até a 

obtenção de valor constante em massa (M1), ou seja, sem perda de água (oscilação 

de 0,0002 g).  

Posteriormente, as amostras foram armazenadas em água destilada a 37ºC 

por 7 dias, o volume de água para imersão sendo 3 ml por amostra. Nessa fase, 

antes das amostras serem pesadas, cada espécime foi seco cuidadosamente com 

um papel absorvente. Quando se obtivesse peso constante, este valor era registrado 

como M2. Após esta segunda pesagem, os espécimes foram submetidos a mais um 

processo de dessecação de 10 dias em que se executou novas pesagens até a 

obtenção de M3, observando-se o limite de oscilação de 0,0002 g (CUCCI et al, 

1998; FABRE et al, 2007; HOSAKA et al, 2010; ITO et al 2010). 

Os valores de absorção de água e a solubilidade, em micrograma por 

milímetro cúbico (µg/mm³), foram calculados utilizando as seguintes equações: 
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(Sorção)        (Solubilidade)  

 

• M1: massa do espécime antes da imersão em água;  

• M2: massa do espécime após a imersão em água;  

• M3: massa do espécime após a imersão e dessecação;  

• V: volume do espécime em mm³.  

 

O volume (V) de cada espécime foi determinado através da fórmula de 

V=x².h, em que x², corresponde a área do espécime e h é o valor médio da altura 

(espessura) que foi aferida em três pontos diferentes do espécime, com um 

especímetro (Digmatic Caliper, Mitutoyo Sul Americana, Rio de Janeiro, Brasil).  

 

 

         
Figura 5. Modelo esquemático do teste de sorção e solubilidade 
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4.3. GRAU DE CONVERSÃO 

 

4.3.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Para o cálculo do grau de conversão (equação 1) foi utilizada a variável de 

resposta denominada: absorbância (cm-1). A absorbância é a capacidade de um 

material absorver a energia em um comprimento de onda específico.  

Como neste estudo utilizaram-se espécimes diferentes devido à irradiação 

do LASER que não foi possível realizar no FTIR, e comumente utiliza-se o mesmo 

espécime, fez-se a média das absorbâncias medidas antes e após a polimerização e 

calculou-se o grau de conversão, obtendo assim um único valor para cada grupo. 

Com apenas um valor para cada grupo, não possível realizar uma análise 

estatística, por isso utilizou os valores de absorbância dos adesivos não 

polimerizados e polimerizados para a realização das comparações.. 

 

 

Equação 1. Fórmula do grau de conversão 

 

 

 
DC:  Degree of Conversion (grau de conversão) 
 

 

 

4.3.2. TESTE DO GRAU DE CONVERSÃO 

 

Para análise desse parâmetro foi realizada espectroscopia de infravermelho 

(FTIR - Shimadzu Corporation, Model IR Prestige 21, Kyoto, Japão) e para avalição 

dos espectros não-polimerizado e polimeirzado foi utilizado um dispositivo de 

reflectância total atenuada (ATR – Smart MiracleTM com placa de cristal- Pike 

Technologies).  
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Para o espectro não polimerizado foi dispensado cerca de 3 µl de adesivo 

sobre o cristal do ATR para se fazer a mensuração das bandas. 

A obtenção dos espectros de absorbância dos adesivos polimerizados não 

foi realizada aproveitando-se as amostras dispensadas no ATR, uma vez que se faz 

necessária uma padronização referente à área de irradiação do LASER, que foi 

alcançada através de espécimes com forma geométrica padronizada. Assim, para 

medir o espectro dos adesivos após polimerização foram confeccionados espécimes 

de adesivo quadrados com a mesma matriz de teflon (6 mm X 6 mm e 1,0 mm 

espessura) que foi utilizada no teste de sorção e solubilidade, seguindo-se os 

mesmo passos para preparação do espécime descritos anteriormente 

 

  
 Figura 6- Espécime polimerizado prensado no ATR 

 

Os espécimes foram armazenados em eppendorfs até o momento da análise 

no FTIR, numa temperatura de 37ºC. Após 24hrs, as amostras foram posicionadas 

sobre o ATR e prensadas numa força (408 psi) para permitir um melhor contato da 

amostra com o dispositivo para que a leitura fosse efetiva. 

Através de um software, foi obtido um gráfico onde foram avaliadas as áreas 

de absorção de energia associadas aos grupos funcionais C=C (grupos 

polimerizáveis de metacrilato, com pico em 1638 cm-1) dos adesivos nas versões 

fluida e polimerizada. Além disso, as áreas de absorção associadas ao anel 

aromático (grupo fenil com pico em 1608 cm-1) também foram consideradas como 

referência interna de proporcionalidade de matéria entre as amostras fluidas e 

polimerizadas. Após a realização das médias da absorbância (Rpolimerizado e 

Rnão-polimerizado), o grau de conversão foi obtido de acordo com a equação 2. 
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Equação 2: Fórmula simplificada do grau de conversão 
 
 

 
 
 

 
 Figura 7. Modelo Esquemático do teste do grau de conversão 

 

 

 

4.4. ANÁLISE ESTÁTÍSTICA 

 
 Os dados do teste de sorção e  solubilidade foram analisados de acordo com 

a distribuição e homogeneidade dos valores. Como nesse teste apresenta dois 

fatores de variação: LASER em 2 níveis (sem LASER e com LASER de diodo) e o 

sistema adesivo com 4 níveis (Adper™Scotchbond™ Multi-Purpose (MP) (3M ESPE, 

St Paul, MN, EUA), Adper™ SingleBond 2 (SB) (3M ESPE, St Paul, MN, EUA), 

Clearfil™ SE Bond (CSE) (KurarayCo. Ltda., Osaka, Japan) e Adper™ Single Bond 

Universal (SU) (3M ESPE, St Paul, MN, EUA), os dados foram analisados por 

ANOVA a dois critérios, seguido do teste de comparações múltiplas, teste Tukey, 

com p< 0,05 , além da Correlação de Pearson. 

Já para análise de absorbância, o teste presenta três fatores de variação: 

LASER em 2 níveis (sem LASER e com LASER de diodo) e o sistema adesivo com 
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4 níveis (Adper™Scotchbond™ Multi-Purpose (MP) (3M ESPE, St Paul, MN, EUA), 

Adper™ SingleBond 2 (SB) (3M ESPE, St Paul, MN, EUA), Clearfil™ SE Bond 

(CSE) (KurarayCo. Ltda., Osaka, Japan) e Adper™ Single Bond Universal (SU) (3M 

ESPE, St Paul, MN, EUA) e a polimerização em 2 níveis (antes da polimerização e 

depois da polimerização), os dados foram analisados por ANOVA a três critérios 

seguido do teste de comparações múltiplas, teste Tukey, com p< 0,05. 
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5 RESULTADOS 

5.1. SORÇÃO 

Avaliando-se os resultados obtidos observou-se que no grupo controle os 

sistemas adesivos simplificados SB e SU obtiveram maior sorção de água (p<0,05). 

Após irradiação com LASER, houve um aumento significativo na sorção de todos os 

sistemas adesivos em relação ao grupo controle, com exceção do grupo MP, que 

apresentou uma sorção ligeiramente menor quando irradiada com LASER (p<0,05).  

Os adesivos que foram irradiados com LASER e apresentaram maior sorção 

foram os sistemas simplificados SB e SU. Para o teste de sorção não houve 

interação entre os fatores LASER e sistema adesivo. As médias, desvio padrão e 

diferenças apontadas pela análise estatística estão descritas na Tabela 1, bem como 

ilustradas no Gráfico 1. 

Tabela 1 – Médias e desvio padrão da sorção em ug/mm³ 

Sistema Adesivo Controle LASER de Diodo 

MP 101,86 ± 3,78 Ab 101,26 ± 4,64 Bb 

SB 208,59 ± 6,38 Ad 214,48 ± 10,37 Bd 

SE 90,04 ± 4,24 Aa 92,85 ± 4,93 Ba 

SU 121,04 ± 6,88 Ac 125,76 ± 8,97 Bc 

Letras maiúsculas representam diferenças entre colunas (p<0,05). 

Letras minúsculas representam diferenças entre linhas (p<0,05). 

 

 

Gráfico 1: Representação gráfica das médias do grau de sorção x sistema adesivo, com ou sem 

irradiação com laser (ug/mm³). 
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5.2. SOLUBILIDADE 

No grupo controle os sistemas adesivos simplificados SB e SU obtiveram 

maior solubilidade, sendo o SB com maior solubilidade (p<0,05). Os adesivos não 

simplificados (MP e SE) apresentaram os menores valores de solubilidade. Após 

irradiação com LASER, não houve um aumento significativo na solubilidade de todos 

os sistemas adesivos em relação ao grupo controle, sendo que as diferenças foram 

apontadas somente entre os adesivos (p<0,05). Além disso, nos grupos LASER o 

mesmo padrão de resultado se manteve para os sistemas adesivos (p<0.05). 

Em relação ao parâmetro de solubilidade, o LASER não apresentou interação 

com sistema adesivo. As médias, desvio padrão e diferenças apontadas pela análise 

estatística estão descritas na Tabela 2, bem como ilustradas no Gráfico 2. 

Tabela 2 – Média e desvio padrão da solubilidade em ug/mm³ 

Letras maiúsculas representam diferenças entre colunas (p<0,05). 

Letras minúsculas representam diferenças entre linhas (p<0,05). 

 

 

Sistema Adesivo Controle LASER de Diodo 

MP 10,04 ± 5,38 Ac 9,66 ± 5,36 Ac 

SB 86,70 ± 6,21 Aa 88,73 ± 7,27 Aa 

SE 11,21 ± 4,39 Ac 10,18 ± 5,61 Ac 

SU 78,20 ± 4,75 Ab 76,08 ± 4,85 Ab 
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            Gráfico 2: Representação gráfica das médias do grau de solubilidade x sistema adesivo obtida 

após o teste (ug/mm³). 

 

 

5.3. CORRELAÇÃO SORÇÃO/SOLUBILIDADE 

 Após a análise da correlação de Pearson observou-se que houve uma 

correlação alta de 80% (0,8015) entre sorção e solubilidade. Isso mostra que quanto 

maior foi a sorção, maior foi a solubilidade dos sistemas adesivos como pode ser 

observado no gráfico 3. 

 

Grafico 3: Representação gráfica da correlação entre sorção x solubilidade em (ug/mm³). 
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5.4. ABSORBÂNCIA 

 

 A partir dos resultados podemos observar que houve diferença significativa no 

grupo controle antes da polimerização e depois da polimerização, sendo o grupo 

antes da polimerização o que apresentou maior absorbância. O mesmo padrão é 

observado para o grupo LASER antes da polimerização e depois da polimerização. 

Através da fórmula podemos observar que para um mesmo grupo de adesivo a 

forma fluída foi a mesma para calcular o grau de conversão do adesivo com e sem 

LASER e por isso as médias da absorbância (antes da polimerização) foram iguais 

para o grupo LASER quanto para o grupo controle. 

As médias, desvio padrão e diferenças apontadas pela análise estatística 

estão descritos na Tabela 3, bem como ilustradas no Gráfico 4. 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão da absorbância antes da polimerização em 

unidades de absorbância (UA) 

Sistema Adesivo CONTROLE LASER 

MP 1,749 ± 0,018 Ab 1,749 ± 0,018 Ab 

SB 7,624 ± 0,308 Aa 7,624 ± 0,308 Aa 

SE 2,004 ± 0,039 Ab 2,004 ± 0,039 Ab 

SU 3,460 ± 0,269 Ac 3,460 ± 0,269 Ac 

Letras maiúsculas representam diferenças entre colunas (p<0,05). 

Letras minúsculas representam diferenças entre linhas (p<0,05). 

 

Equação 1. Fórmula do grau de conversão 
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 Gráfico 4: Representação gráfica das médias da absorbância x sistema adesivo depois da 

polimerização em unidades de absorbância (UA) 

 

Após a polimerização, podemos observar que os grupos controles 

apresentaram maior absorbância em relação aos respectivos grupos LASER, no 

entanto, com exceção do grupo MP. Para os grupos LASER, o grupo SU foi o que 

apresentou maior absorbância com diferença significante com os demais sistemas 

adesivos.  

As médias, desvio padrão e diferenças apontadas pela análise estatística 

estão descritos na Tabela 4, bem como ilustradas no Gráfico 5. 

 

Tabela 4 – Média e desvio padrão da absorbância antes x depois da polimerização 

em unidades de absorbância (UA)  

Sistema 

Adesivo 

Antes da 

Polimerização 

Após a 

Polimerização 

CONTROLE 

Após a 

Polimerização 

LASER 

MP 1,749 ± 0,018 Cb  0,175 ± 0,010 Ac  0,089 ± 0,006 Ab  

SB 7,624 ± 0,308 Ca 1,299 ± 0,029 Aa  0,166 ± 0,010 Bb  

SE 2,004 ± 0,039 Cb  0,375 ± 0,013 Ac  0,104 ± 0,005 Bb  

SU 3,460 ± 0,269 Cc  0,986 ± 0,060 Ab  0,739 ± 0,067 Ba  

Letras maiúsculas representam diferenças entre colunas (p<0,05). 

Letras minúsculas representam diferenças entre linhas (p<0,05) 
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Gráfico 5: Representação gráfica das médias da absorbância x sistema adesivo depois da 

polimerização em unidades de absorbância (UA) 

 

5.4.1. GRAU DE CONVERSÃO 

 

 Os valores do grau de conversão foram obtidos a partir das médias de 

absorbância antes e depois da polimerização descritas nas tabelas 3 e 4. Assim, 

cada grupo apresentou apenas um valor de grau de conversão não sendo possível a 

análise estatística. No entanto podemos observar que todos os sistemas adesivos 

do grupo LASER apresentaram maior grau de conversão em relação ao seu 

respectivo grupo controle, sendo que o SB apresentou o maior valor.  

As médias estão descritas na Tabela 5, bem como ilustradas no Gráfico 6. 

Tabela 5 – Média do grau de conversão (%)           

Sistema Adesivo Controle LASER de Diodo 

MP 89,00 94,87 

SB 82,96 97,82 

SE 81,28 94,81 

SU 71,52 78,64 

 

 



5 Resultados 85

 

 

Gráfico 6: Representação gráfica da média do grau de conversão x sistema adesivo em % 

. 
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6 DISCUSSÃO 

 O LASER tem sido utilizado como uma alternativa para obter uma adesão 

mais eficiente a dentina. Alguns autores encontraram maiores valores de resistência 

de união com LASER de Nd: YAG (MATOS et al. 2000; FRANKE et al. 2006; ROLLA 

et al 2006; MARIMOTO et al., 2013). Outros autores obtiveram resultados 

promissores utilizando o LASER de Diodo com sistemas adesivos simplificados, que 

é uma alternativa com melhor custo-benefício que o LASER de Nd:YAG 

(MAENOSONO et al., 2015). No entanto, nenhum autor conseguiu explicar o 

fenômeno, apenas algumas hipóteses foram sugeridas. Com a finalidade de 

entender a atuação do LASER, o presente estudo in vitro avaliou os efeitos da 

irradiação com LASER de Diodo sobre algumas propriedades físico-químicas de 

diferentes sistemas adesivos (sorção, solubilidade e grau de conversão), que podem 

estar relacionadas com os diferentes comportamentos provocados pela irradiação. 

  

 

6.1. Sorção e Solubilidade 

 

A absorção de água e a solubilidade tem um significativo impacto sobre o 

comportamento clínico dos materiais resinosos (MALACARNE et al., 2006), uma vez 

que exposição à água pode resultar em alterações irreversível: como rachaduras, 

fissuras e degradação hidrolítica dos componentes químicos da matriz resinosa 

(DHANPAL et al., 2009). Como resultado, a resistência de união dos sistemas 

adesivos à dentina pode ser afetada (FERRACANE et al., 2006; MOREIRA et al., 

2010). 

A absorção de água está relacionada com a hidrofilicidade do material, ou 

seja, a afinidade pela água. A natureza hidrofílica de um polímero é, em grande 

parte, em função da química dos seus monômeros e das suas ligações. Uma análise 

dos monômeros presentes nos sistemas adesivos: 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), 

10-metacriloiloxidecil di-hidrogênio fosfato (MDP), bisfenol A diglicidil éter 

dimetacrilato (Bis-GMA) mostram que eles formam polímeros com carbono e 

oxigênio na cadeia principal (FERRACANE et al., 2006). Além disso, as estruturas 

desses polímeros apresentam a presença de grupo éster que é sensível a água. A 
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presença dos grupos hidroxil, carboxil e fosfato nos monômeros e nos seus 

polímeros resultantes tornam-no mais hidrofílico (SANTERRE et al., 2001). 

Segundo Hosaka et al. (2010) e Collares et al. (2011), a concentração do 

HEMA aumenta a hidrofilicidade do material. Segundo os autores, antes de 

polimerizar o HEMA ocorre a formação de hidrogéis com água, e mesmo após a 

polimerização dele, o Poli-HEMA (polimerizado) atrai a água (ITO et al, 2005) e 

promove a formação do mesmo produto (hidrogéis), causando o enfraquecimento 

das ligações internas e diminuindo a resistência mecânica de diferentes sistemas 

adesivos (TORKABADI et al, 2008; YIU et al, 2004; ITOH et al, 2010; WALTER et al., 

2013). No entanto, todos os adesivos testados no presente estudo apresentavam 

HEMA na composição e a porcentagem de cada componente não foi especificada 

pelo fabricante.  

Alguns autores observaram que os sistemas adesivos mais hidrofílicos são os 

sistemas simplificados (MALACARNE et al., 2006; FABRE et al., 2007; DHANPAL et 

al., 2009; CADENARO et al., 2009; ITOH et al., 2010; SIDEROW et al., 2011; REIS 

et al., 2012; VALE et al., 2014). Isso porque nos sistemas adesivos simplificados 

têm-se componentes hidrofílicos e hidrofóbicos no mesmo frasco e para tornar a 

porção hidrofóbica compatível com a técnica de hibridização da dentina, houve a 

necessidade da incorporação de quantidade maiores de solventes e diluentes 

(componentes hidrofílicos) (CARVALHO et al. 2004, MALACARNE et al., 2006;). 

Essa maior quantidade de componentes hidrofílicos faz com que esses adesivos 

tenham um peso molecular menor e sejam mais permeáveis. Devido a isso, muitos 

estudos mostram que esses adesivos são os que apresentam maiores valores de 

sorção em relação aos adesivos não simplificados e esses dados corroboram com 

os dados do presente estudo. Alguns autores relatam que essa absorção está 

relacionada principalmente ao tipo de solvente (MALACARNE et al., 2006; FABRE et 

al., 2007; DHANPAL et al., 2009; CADENARO et al., 2009; ITOH et al., 2010; 

SIDEROW et al., 2011; REIS et al., 2012; VALE et al., 2014).  

Os resultados obtidos desta avaliação in vitro determinam que a hipótese nula 

no teste de sorção seja rejeitada, ou seja, diferenças significativas foram 

encontradas entre os sistemas adesivos nos grupos controles (sem irradiação com 

LASER de diodo). Os sistemas adesivos que apresentaram maior sorção foram os 

sistemas adesivos simplificados (SB e SU), que são os adesivos hidrofílicos, 

seguidos dos sistemas não simplificados (MP e SE). Além disso, se separarmos os 
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sistemas adesivos em convencionais (MP e SB) e autocondicionantes (SE e SU), 

observou-se que os sistemas autocondicionantes apresentaram menores valores de 

sorção (MP>SE e SB>SU). A justificativa para esses valores é a presença do 10-

MDP, tanto nos sistemas adesivos autocondicionantes não simplificados quanto nos 

simplificados, que de acordo com os fabricantes, esse componente promove uma 

ligação química mais estável em relação aos outros adesivos. Estudos mostram que 

a ligação química promovida pelo 10-MDP não é apenas mais eficiente como 

também mais estável em meio aquoso, o que acarreta em menor, quando 

comparado à outros monômeros como o 4-metacriloiloxietil trimelitato de anidrido (4-

META) e o 2-metacriloxietil fenil hidrogênio fosfato (Fenil-P), que são monômeros 

funcionais específicos que promovem a união química com substrato dentinário que 

foi previamente desmineralizado (SANO H et al. 1999;YOSHIDA et al., 2004; 

CARDOSO et al. 2011). 

O mesmo padrão de resultado se obteve após a irradiação do LASER, ou 

seja, os adesivos com maior sorção foram os sistemas adesivos simplificados (SB-L 

e SU-L), seguidos dos sistemas não simplificados (MP-L e SE-L), porém, o LASER 

não foi capaz de diminuir os valores de sorção em relação aos respectivos controles.  

Independentemente do tipo de LASER irradiado, de uma maneira geral, 

ocorre um aquecimento da superfície irradiada. Em um estudo realizado no 

departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos da FOB-USP, 

cujos dados ainda não foram publicados, investigou-se a influência no aquecimento 

intracâmara pulpar causado pela irradiação de dentes bovinos com LASER de Diodo 

e LASER Nd:YAG, sobre diferentes sistemas adesivos previamente às suas 

fotoativações. Os sistemas adesivos empregados, bem como os parâmetros 

utilizados, foram similares aos do presente estudo, com a espessura de dentina 

bovina estabelecida em 1mm. Os resultados obtidos demonstraram que ocorreu a 

variação térmica intracâmara pulpar e a mesma foi semelhante para todos os 

sistemas adesivos testados. Além deste resultado, os autores observaram que o 

LASER Nd: YAG gerou temperaturas significantemente maiores do que a irradiação 

com LASER de Diodo, superando inclusive o limite para evitar danos a polpa de 

5,5ºC, estabelecido por Zach e Cohen (1965). No entanto, não se avaliou a 

temperatura do sistema adesivo. 

Castro et al. (2013) e Vale et al. (2014) aqueceram a resina composta e 

sistemas adesivos, respectivamente até chegar a uma temperatura de 60ºC, e o 
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grupo controle manteve-se numa temperatura de 25ºC. Os autores observaram que 

os materiais que foram aquecidos apresentaram maior grau de conversão, uma 

menor sorção e solubilidade em relação ao grupo controle. Segundo Danroch et al. 

(2005), o aquecimento dos materiais resinosos aumenta a mobilidade dos 

monômeros, aumentando a frequência de colisões de radicais reativos, permitindo 

assim conversões de monômero subsequentes antes que o polímero atinja a auto 

desaceleração (NIE et al, 1998; LOVELL et al, 2001b; DANROCH et al., 2005), ou 

seja, o espécime polimerizado apresenta maior quantidade de ligações e menor 

quantidade de monômeros não reagidos.  

Argolo et al (2014) avaliaram a temperatura (1ºC, 20ºC e 40ºC) de 

armazenamento e o ato de agitar o sistema adesivo (a base de água/etanol: Adper 

SingleBond 2; e a base de água: One Coat Bond SL). Eles obtiveram altos valores 

de sorção, independente da temperatura e a solubilidade não foi afetada. Os autores 

sugeriram que o tempo de 10s utilizado para evaporação do solvente não foi 

suficiente para removê-lo, isso porque a espessura do espécime para o teste de 

sorção e solubilidade é maior do que a camada de adesivo aplicada sobre o 

substrato dentinário. Assim, a presença de água residual pode ter prejudicado as 

ligações cruzadas do polímero pelo processo de plastificação, criando espaços para 

uma maior penetração de água através da estrutura. Além disso, acreditam que a 

possibilidade de um alto ganho de massa depois da agitação poderia ser causada 

pelo aumento da cinética molecular, resultando em ligações maiores de pontes de 

hidrogênio com a água, atraindo mais moléculas para a matriz adesiva. Os autores 

não acreditam que a agitação possa ter causado incorporação de bolhas, visto que 

não houve alteração da solubilidade, mas relataram que, independentemente do tipo 

de sistema adesivo e se houve agitação ou não, foram encontrados menores valores 

de sorção e solubilidade na temperatura ambiente comparada a temperatura fria 

(ARGOLO et al., 2014).  

A retenção do solvente no polímero deve ser considerada, sendo dependente 

da polaridade da resina. Essa polaridade é determinada pelos componentes 

hidrofílicos, ou seja, a polaridade é maior quanto maior for a quantidade de 

componentes hidrofílicos, além disso, ela é influenciada pelo número de ligações de 

pontes de hidrogênio, além da atração entre os polímeros e os solventes. Quanto 

maior for a quantidade de ligações de hidrogênio entre solvente e os monômeros, 

mais difícil será a volatilização do solvente (YIU et al., 2005). 
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Bail et al (2012) investigaram o efeito do jateamento de ar na evaporação do 

solvente, na sorção, solubilidade e grau de conversão em adesivos experimentais. O 

jateamento era feito em temperatura ambiente e a 40ºC, nos tempos de 15s, 30 e 

60s. Os autores obtiveram baixos valores de sorção e solubilidade e alto grau de 

conversão para os adesivos solvatados na temperatura de 40ºC em um tempo de 

60s. Eles acreditam que o aquecimento do ar em um tempo prolongado aumenta a 

energia cinética das moléculas nos sistemas adesivos promovendo uma maior 

vibração das mesmas e assim, facilitando a quebra de ligações intermoleculares 

entre solvente e os grupos polares dos comonômeros resinosos, favorecendo a 

evaporação do solvente. Além disso, a elevação da temperatura também aumenta a 

pressão de vapor do mesmo facilitando sua evaporação (BAIL et al., 2012).  

Em suma, a difusão da umidade entre os polímeros depende do número de 

moléculas e dos aspectos estruturais, tais como: polaridade da estrutura molecular 

(YIU et al., 2005; MALACARNE et al., 2006; ITO et al., 2010), presença química de 

grupos capazes de formar ligações de pontes hidrogênio com água, quantidade de 

ligações cruzadas (MALACARNE et al., 2006; PARK et al., 2009; ITO et al., 2010), 

presença de monômero residual e outros componentes que permitem a atração da 

água e cristalinidade do polímero (cristal bem definido não é acessível para água). 

De acordo com esses fatores, o mecanismo de difusão da água pode ser resumido 

em duas principais teorias: Teoria do volume livre, onde a difusão da água ocorre 

através dos espaços vazios (porosidades nanométricas) ou defeitos morfológicos do 

material sem relação mútua com os grupos polares do material dentro do polímero; e 

a Teoria da Interação, onde ocorrem ligações sucessivas com água através de 

grupos iônicos hidrofílicos da cadeia polimérica, como por exemplo, o grupo hidroxil 

(MORTIER et al., 2004; MALACARNE et al., 2006; ITO et al., 2010). 

No presente estudo, quando os sistemas adesivos foram irradiados com 

LASER de diodo, observou-se um aumento significativo da sorção, ou seja, os 

sistemas adesivos absorveram mais água, com exceção do grupo MP-L. Sabe-se 

que a temperatura de ebulição da acetona é de 56,5ºC e pressão de vapor de 200 

mmHg, do álcool 78,3ºC e pressão de 43,9mmHg e da água 100ºC e 17,5mmHg de 

pressão de vapor. Devido a isso, acredita-se que a difusão da água tenha ocorrido 

principalmente pela teoria da interação. Sugere-se que o aumento da temperatura 

causado pelo LASER de Diodo foi suficiente para causar um aumento na mobilidade 

dos radicais, aumentando a frequência de colisões das moléculas não reagidas (NIE 
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et al, 1998; LOVELL et al, 2001; DANROCH et al., 2005), no entanto, pode não ter 

sido suficiente para evaporar o solvente, isso porque a espessura do espécime para 

o teste de sorção e solubilidade é maior do que a camada de adesivo aplicada sobre 

o substrato dentinário  assim como sugeriram Bail et al.(2012). Assim, dois fatores 

podem ter sido responsáveis pelo aumento da sorção nos grupos irradiados com 

LASER: presença de solvente residual e aumento das ligações disponíveis para 

ligação com água devido ao aumento da energia cinética (ARGOLO et al., 2014). 

Um trabalho recente investigou a influência do LASER de Diodo na 

evaporação do solvente de diferentes sistemas adesivos em diferentes potências e 

tempos (FRIEDRICH et al., 2013). Os valores obtidos no grau de evaporação, na 

potência de 3W, pelo tempo de 25 segundos foi o que apresentou maior evaporação 

do solvente, sendo superior a técnica do jato de ar para os sistemas adesivos Adper 

Scotchbond Multi Purpose e Adper Single Bond 2, e similar para os sistemas Clearfill 

SE Bond e Optibond All-in-One. Os autores concluíram que o LASER de diodo 

provocou a evaporação do solvente sendo dependente das características inerentes 

a cada sistema adesivo. Os mesmos autores avaliaram a temperatura intracâmara 

pulpar e observaram que o aumento da temperatura não causaria danos a polpa. 

Friedrich et al. 2013 não utilizou jato de ar associado ao LASER e obteve resultados 

promissores na evaporação do solvente. O presente estudo utilizou uma potência 

muito menor (0,8W) e isso pode justificar o fato de não ter ocorrido a evaporação do 

solvente e ter ocorrido maior sorção. 

Na presença de altos valores de sorção de água, esperam-se também altos 

valores de solubilidade porque as cadeias dos polímeros submetem-se a um 

processo de inchaço ao absorver água e de relaxamento. Inicialmente, a entrada de 

água promove o inchaço da rede e “amolece” o polímero, além disso, reduz as 

forças entre as cadeias do polímero (FERRACANE et al., 1998). Em seguida, os 

monômeros que não reagiram que estão presos na rede de polímeros são liberados 

para o meio externo. Essa liberação é controlada pela capacidade de inchar e 

relaxar do material (MALACARNE et al., 2006).  Em contraposição, para o teste de 

solubilidade os resultados do presente estudo mostraram que não houve diferença 

significativa com o grupo controle de todos os adesivos testados. Desse modo, a 

hipótese nula foi aceita, já que não houve diferença no grau de solubilidade de 

sistemas adesivos irradiados ou não com LASER de Diodo.  
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Na maioria dos trabalhos em que houve um aquecimento dos sistemas 

adesivos observa-se uma diminuição da sorção e solubilidade (BAIL et al., 2012; 

CASTRO et al., 2013; VALE et al., 2014;), no entanto isso não ocorreu no presente 

estudo. Geralmente é considerado que os polímeros que possuem alta quantidade 

de ligações cruzadas são altamente reticulados e mais resistentes à reação de 

degradação (FERRACANE et al., 2006). Arima et al.(1996) mostraram uma forte 

correlação entre o aumento da concentração de ligação cruzada e a redução da 

solubilidade de polímeros de metacrilato, no entanto, no presente estudo a 

solubilidade não foi alterada nos grupos irradiados com LASER, por isso sugere-se 

que não houve um aumento da concentração de ligações cruzadas.  

Além disso, devido ao aumento de conversões de monômeros não reagidos 

tem-se poucos monômeros passando para o meio externo. O fato da solubilidade 

não ter sido afetada pode ter sido em consequência aos maiores valores de grau de 

conversão promovidos pela irradiação com LASER. Alguns estudos mostram essa 

relação entre menor solubilidade e maior grau de conversão, devido ao aumento da 

temperatura (BAIL et al., 2012; VALE et al., 2014). De acordo com Sideridou et al., 

(2003) os monômeros que não reagiram ficam presos durante a polimerização, 

dentro de microgéis entre as cadeias de polímero ou dentro de microporos. Os 

microporos permitem maior lixiviação de monômeros que os microgéis e a 

quantidade extraível destes monômeros que não reagiram, depende do grau de 

conversão (SIDERIDOU et al. 2003). Quanto maior o grau de conversão, menor a 

quantidade de monômeros que não reagiram e o menor o nível de solubilidade 

(DANPHAL et al., 2009).  

Segundo Reis et al. (2007) além do processo de degradação dentro do 

polímero e a descolagem entre as partículas do polímero, ocorre também a perda de 

partículas de carga e de íons. O processo de degradação e erosão conduz a uma 

perda de massa do material medido como a solubilidade (REIS et al. 2007). 

Segundo Itoh et al., 2010 a degradação da camada adesiva é também dependente 

da sorção de água, com isso quanto maior a absorção de água, maior o risco de 

ocorrer degradação da camada adesiva ao longo do tempo. No presente estudo a 

solubilidade não foi alterada, no entanto, a degradação da camada adesiva ao longo 

do tempo pode ocorrer pela perda de íons e carga devido ao “amolecimento” das 

ligações causadas pela alta sorção. 
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Em relação ao fator adesivo para a solubilidade, a hipótese nula foi negada, 

pois houve diferença entre os sistemas adesivos utilizados. O grupo que apresentou 

maior solubilidade foi o SB e o que apresentou menor valor foi o grupo MP. Isso é 

justificável pela hidrofilicidade como observado para a sorção. Os adesivos 

simplificados apresentam maior afinidade pela água, por apresentar mais 

componentes hidrofílicos e foram os que apresentaram maior solubilidade e os 

adesivos não simplificados foram os que apresentaram menor solubilidade. O 

mesmo padrão se manteve nos grupos testes, visto que o LASER não foi capaz de 

alterar de forma significante os valores de solubilidade para todos os sistemas 

adesivos testados. 
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6.2. Grau de Conversão 

 

Tem sido mostrado na literatura que um alto grau de conversão pode 

melhorar as propriedades físicas e mecânicas dos materiais resinosos 

(RUEGGEBERG et al.,1998; ANUSAVICE et al., 2013). Esse parâmetro determina 

se um material polimérico foi corretamente polimerizado e é avaliado através da 

porcentagem de monômeros convertidos em polímero, ou seja, a porcentagem de 

duplas ligações de carbono que se transformaram em ligações simples de carbono 

após o processo polimerização (BOING et al., 2011; NAGEM FILHO et al., 2011; 

ANUSAVICE et al., 2013). 

 Não se pode confundir o grau de polimerização com grau de conversão. O 

grau de polimerização, ou taxa, é definido como o número de unidade de monômero 

presente numa molécula de polímero. O grau de conversão, ou índice, é a 

capacidade reativa destes radicais, em outras palavras, é a capacidade de 

transformar os monômeros em polímeros (NAGEM FILHO et al., 2011).  

 No presente trabalho o grau de conversão foi medido através de um 

dispositivo auxiliar do FTIR de reflexão total atenuada (ATR). Esse dispositivo possui 

um cristal onde é despejada a forma fluida do material e, normalmente, após a 

leitura do espécime, o mesmo é polimerizado diretamente sobre o cristal e em 

seguida faz-se a leitura da forma polimerizada (ARRAIS et al., 2007;). No entanto, 

neste estudo isso não foi possível devido à padronização da área que foi irradiada 

com LASER. Por isso, a amostra fluída foi avaliada de forma convencional e a 

amostra polimerizada, obtida a partir da matriz de teflon, foi prensada sobre o ATR 

(CHIMELI et al., 2012; MARTINS et al., 2013). O espécime foi prensado, pois as 

avaliações de espécimes sólidos confeccionados fora do ATR precisam estar em 

íntimo contato para que se obtenha um gráfico sem muitos ruídos. 

Como podemos verificar na equação 1, para calcular o grau de conversão é 

necessária a proporção das absorbâncias C=C/C-C do espécime polimerizado e no 

não polimerizado. Devido à diferença de espécimes entre a forma fluída (não 

polimerizado) e a polimerizada (espécimes quadrado), utilizou-se como resposta 

quantitativa a absorbância, e através dela calculou-se o grau de conversão. Através 

da fórmula podemos observar que quando maior for a proporção da absorbância do 

espécime polimerizado menor será o grau de conversão, ou seja, se houver maior 
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absorbância no espécime polimerizado significa que existe um maior número de 

ligações duplas de carbono. 

 
Equação 1. Fórmula do grau de conversão 

 

 
 

Os espécimes receberam a irradiação com LASER e após a polimerização 

foram analisados no FTIR, onde se pode observar que houve diferença significativa 

entre os grupos (teste e o controle). Os adesivos irradiados com LASER de Diodo 

apresentaram uma menor absorbância que foi significante em relação ao grupo 

controle, ou seja, mais ligações duplas de carbono se transformaram em ligações 

simples e por isso os adesivos do grupo LASER (SB, SU e SE) apresentaram um 

maior grau de conversão em relação ao seu controle. Desse modo, a terceira 

hipótese nula foi negada, pois houve diferença na absorbância de sistemas adesivos 

irradiados ou não com LASER de Diodo. 

Daronch et al., em 2005, investigaram o grau de conversão de resinas 

compostas pré-aquecidas antes da polimerização. As temperaturas utilizadas foram 

3ºC e 60ºC, os tempos de polimerização foram 5, 10, 20 e 40s. Os autores 

obtiveram maiores valores de grau de conversão para as resinas compostas que 

foram pré-aquecidas (60ºC). Castro et al (2013) e Vale et al (2014), além de 

avaliarem a sorção e a solubilidade, também avaliaram o grau de conversão de 

resinas composta e sistemas adesivos, respectivamente, nas temperaturas de 25ºC 

e 60ºC. Os autores observaram que materiais que foram aquecidos apresentaram 

maior grau de conversão e uma menor sorção e solubilidade em relação ao grupo 

controle. Segundo Danroch et al. (2005) o aquecimento diminui a viscosidade do 

material, aumenta a mobilidade dos radicais e monômeros não reagidos resultando 

em polimerização adicional e um maior grau de conversão. Além disso, essa melhor 

mobilidade permite o aumento dos espaços livres na cadeia da polimérica que 

permite que os radicais que estavam presos na cadeia reajam, preenchendo esses 

espaços e aumentando o grau de conversão (NIE et al, 1998; LOVELL et al, 2001b; 

DANROCH et al., 2005). Acredita-se que isso também tenha ocorrido com o LASER, 
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como foi visto anteriormente, ele promove um aumento na temperatura da superfície 

irradiada, melhorando a mobilidade dos radicais, no entanto ainda não se sabe qual 

é o valor dessa temperatura. 

Vale ressaltar que o aumento da conversão também pode resultar em mais 

ligações cruzadas e, por conseguinte, pode proporcionar melhores propriedades 

mecânicas (Ferracane et al, 1997;. Lovell et al, 2001b.), mas também vale ressaltar 

que um cadeia linear também pode ter um alto grau de conversão, visto que o grau 

de conversão mede a quantidade de monômeros que se transformaram em 

polímeros e não a quantidade de ligações cruzadas. As propriedades mecânicas do 

polímero são também altamente dependentes das características de formação da 

rede, que não são equivalentes à conversão de tais materiais (ANUSAVICE et al., 

2013)  

 A sexta hipótese nula foi negada, pois houve diferença entre a absorbância 

dos sistemas adesivos, independente da irradiação com LASER (grupo controle). 

Essa diferença deve estar associada à composição dos materiais. Diferenças na 

composição de cada sistema adesivo podem contribuir para uma menor absorbância 

e maior grau de conversão. Ye et al., em 2007, relataram que a quantidade de 

solvente necessária para se ter um alto grau de conversão não é a mesma 

quantidade para se ter ótimas propriedades mecânicas (YE et al., 2007).  

No presente estudo observamos que o adesivo que apresentou maior grau de 

conversão e maior grau de sorção e solubilidade foi o grupo SB-L, sistema adesivo 

convencional simplificado. Acredita-se que o aquecimento provocado pelo LASER 

não foi suficiente para auxiliar na evaporação do solvente, em contrapartida, foi 

suficiente para melhorar a mobilidade dos radicais devido ao aquecimento, 

permitindo um maior grau de conversão, no entanto, esse aumento de temperatura  

pode ter permitido maiores quantidades de ligações de hidrogênio com a água. Além 

disso, os adesivos que possuem etanol ou acetona como solvente são os que 

possuem maior polaridade na cadeia e essa polaridade influencia no número de 

ligações de hidrogênio. Uma grande quantidade de ligações de hidrogênio entre o 

solvente e o monômero dificulta a volatização do solvente (YIU et al.,2005) e 

posteriormente esse solvente retido é substituído pela água (CADENARO et al., 

2009). Essa polaridade poderia justificar o fato de adesivos simplificados terem 

apresentado maior grau de conversão e sorção do que adesivos não simplificados. 
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Alguns estudos mostraram correlação entre a resistência adesiva e o grau de 

conversão (BAE et al., 2005; BORGES et al., 2010, ARGOLO et al., 2012; HASS et 

al. 2013) e a resistência adesiva com a sorção e solubilidade (YIU et al, 2004; 

MALACARNE et al., 2006; HOSAKA et al, 2010, ITO et al., 2010). Correlacionando 

os dados do presente estudo com o estudo de Maenosono et al., em 2015, que 

obteve melhor resistência de união para os sistemas adesivos simplificados, 

utilizando o LASER de Diodo com os mesmo parâmetros, pode-se relatar que o grau 

de conversão pode ter melhorado a resistência adesiva imediata dos sistemas 

adesivos simplificados, no entanto, o mesmo não poderia ser dito para a resistência 

adesiva a longo prazo, visto que a presença da água no interior do material devido a 

maior sorção de água  poderá provocar uma maior degradação. O mesmo pode não 

ter ocorrido com os sistemas não simplificados justamente devido à composição que 

já foi relatada.  

Alguns estudos mostraram a relação da evaporação do solvente com maior 

grau de conversão. Bail et al., em 2012, avaliaram o efeito do jateamento de ar na 

evaporação do solvente no grau de conversão de sistemas adesivos experimentais, 

em temperatura ambiente e a 40ºC, nos tempos de 15s, 30 e 60s. Os dados 

mostraram maiores valores de grau de conversão para os sistemas adesivos 

solvatados quando foi utilizada na temperatura de 40ºC durante 60s. Os autores 

relatam que a porcentagem de conversão de adesivos aumentou significativamente 

após uma remoção consistente do solvente da sua composição. Além disso, a 

hidrofilicidade de adesivos experimentais influenciou significativamente a 

evaporação do solvente para a maioria das condições testadas. Os autores 

concluíram que o jato de ar por 60s numa temperatura de 40ºC foi a mais efetivo na 

evaporação da acetona, pois aumentou o grau de conversão e reduziu a sorção e 

solubilidade dos adesivos testados. 

Borges et al., em 2012, avaliaram a influência de diferentes formas de 

volatização do solvente no grau de conversão de sistemas adesivos simplificados. 

As formas de volatização foram: sem volatização, 10s de descanso antes da 

polimerização, 60s de descanso antes da polimerização, corrente de ar por 10s e 

corrente de ar por 60s. Os resultados mostraram que a forma de corrente de ar por 

60s obteve um maior grau de conversão em relação às outras formas. Os autores 

relatam que a volatilização do solvente pode facilitar a polimerização porque a 

distância entre os monômeros é reduzida, aumentando o grau de conversão. 
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Vale et al., em 2014, obtiveram maiores valores de grau de conversão quando 

pré-aqueceram sistemas adesivos a 60ºC. Os autores relatam que essa temperatura 

mais elevada poderia ter facilitado a evaporação do etanol (60ºC). À temperatura de 

25ºC os adesivos apresentaram alta sorção e solubilidade e menor grau de 

conversão. Os autores acreditam que isso pode estar relacionado com a polaridade 

da cadeia e a retenção de solvente na cadeia polimérica. 

A partir dos achados observa-se que existe a necessidade de mais 

estudos para se conhecer profundamente qual é a real atuação do LASER na 

adesão, antes de estabelecer um protocolo clínico.  
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7 CONCLUSÕES 

Baseado nos resultados obtidos no presente estudo in vitro, conclui-se 

que os sistemas adesivos simplificados foram os que apresentaram maior sorção, 

solubilidade e grau de conversão. Além disso, a irradiação do LASER de Diodo 

sobre sistemas adesivos promoveu um aumento da sorção e grau de conversão, no 

entanto, a solubilidade não sofreu alterações significantes.  
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ANEXO A – Gráficos de absorbância  

 
   Gráfico 7: Representação gráfico da absorbância do grupo MP 

 

 

 
            Gráfico 8: Representação gráfico da absorbância do grupo SE 
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                 Gráfico 9: Representação gráfico da absorbância do grupo SB 

 

 

 

 
                 Gráfico 10: Representação gráfica da absorbância do grupo SU. 
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