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RESUMO 
 

 

Shimokawa CAK. Influência de características de equipamentos fotoativadores e 
tempos de fotoativação na polimerização de resinas compostas bulk fill [tese]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão 
Corrigida. 

 

 

Os equipamentos fotoativadores apresentam diferentes características e elas podem 

influenciar na polimerização de restaurações em resina composta. O objetivo desse 

estudo foi avaliar as características de quatro equipamentos fotoativadores e verificar 

sua influência na polimerização de duas resinas compostas bulk fill. Os equipamentos 

fotoativadores Bluephase 20i (Ivoclar Vivadent), Celalux 3 (Voco), Elipar DeepCure-S 

(3M ESPE) e Valo Grand (Ultradent) foram avaliados quanto ao diâmetro da ponteira, 

à potência, à irradiância, ao espectro de emissão e ao perfil do feixe de luz, e utilizados 

na fotoativação das resinas compostas Filtek Bulk Fill Posterior Restorative – A2 (3M 

ESPE) e Tetric EvoCeram Bulk Fill – IVA (Ivoclar Vivadent). Matrizes de Delrin® 

brancas foram utilizadas para confecção de espécimes de 12 mm de diâmetro e 4 mm 

de espessura, sendo a dureza nas superfícies de topo e fundo desses espécimes 

avaliadas com 97 endentações por superfície, no centro e em todas as direções. Uma 

matriz de dente foi confeccionada para a avaliação da dureza transversal de 

restaurações de 12 mm de largura e 4 mm de profundidade, sendo feitas endentações 

no centro e nas regiões mesial e distal (4,5 mm do centro), a cada 0,5 mm de 

profundidade. Após os ensaios de microdureza, os espécimes foram imersos em 

Tetrahidrofurano por 24 horas. A transmissão de luz através dos espécimes também 

foi avaliada. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente com testes de 

ANOVA e Tukey, com nível de significância de 5%, e teste t. Os valores de dureza 

mensurados nos espécimes confeccionados com auxilio das matrizes de Delrin® 

mostram que os fatores resina composta e superfície mensurada exercem influência 

sobre os resultados (p<0,05). A interação entre o fator equipamento fotoativador e a 

região das endentações também influenciou os resultados, sendo que o uso do Valo 

Grand não resultou em diferenças estatisticamente significantes entre os valores 

mensurados no centro e na região externa (p≥0,05). Quando o Celalux 3 foi utilizado, 

houve diferença estatisticamente significante entre os valores obtidos nas regiões 



central e externa (p<0,05). Os resultados de dureza mensurados nos espécimes 

confeccionados com a matriz feita com uso de dente humano mostraram diferenças 

estatisticamente significantes entre 10 e 20 segundos de fotoativação (p<0,05). O fator 

resina composta também exerceu influência sobre os resultados. Houve diferença 

estatisticamente significante entre o centro e as regiões mesial e distal quando todos 

os equipamentos fotoativadores foram utilizados (p<0,05). Também foi observada 

diferença estatisticamente significante entre os valores obtidos nas caixas mesial e 

distal dos espécimes (p<0,05). Os resultados de transmissão de luz mostraram que 

pouca luz violeta chega ao fundo dos espécimes e a posição e o tamanho da ponteira 

dos equipamentos fotoativadores influenciam na irradiância da luz que chega no fundo 

das caixas proximais de restaurações MOD. Os equipamentos fotoativadores 

apresentaram diferenças, sendo que elas, associadas à diferentes protocolos de 

fotoativação, influenciaram na dureza de restaurações confeccionadas com resinas 

compostas bulk fill.   
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ABSTRACT 
 

 

Shimokawa CAK. Influence of characteristics of light curing units and photoactivation 
times on the polymerization of bulk fill composite resins [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Corrigida. 

 

 

Light curing units can present different characteristics and they can influence the 

polymerization of composite resin restorations. The aim of this study was to analyze 

the characteristics of four light curing units and verify their influence on the 

polymerization of two bulk fill composite resins. The light curing units Bluephase 20i 

(Ivoclar Vivadent), Celalux 3 (Voco), Elipar DeepCure-S (3M ESPE) and Valo Grand 

(Ultradent) were analyzed regarding their tip diameter, radiant power, irradiance, 

emission spectrum and light beam profile, and used for the photoactivation of the 

composite resins Filtek Bulk Fill Posterior Restorative – A2 (3M ESPE) and Tetric 

EvoCeram Bulk Fill – IVA (Ivoclar Vivadent). White Delrin® matrices were used for the 

confection of 12 mm diameter and 4 mm depth specimens, being their hardness 

measured at the top and bottom surfaces, with 97 indents per surface, at the center 

and all the directions. One matrix, made using human tooth, was used for the 

confection of 12mm wide and 4 mm depth restorations, in which the transversal 

hardness was measured. Indents were made at the center and the mesial and distal 

regions (4,5 mm from the center) of the restorations, at every 0,5 mm in depth. After 

the microhardness tests, the specimens were immersed in Tetrahydrofuran for 24 

hours. The light transmission through the specimens was also analyzed. The obtained 

data was statistically analyzed with the ANOVA and Tukey tests, with a 5% significance 

level, and t test. The hardness values measured at the specimen made with the 

Delrin® matrices showed that the factors composite resin and surface influenced the 

results (p<0,05). The interaction between the light curing unit and the region of the 

indents also influenced the results, when the Valo Grand was used, there was no 

statistically significant difference between center and the external regions (p≥0,05). 

When the Celalux 3 was used, there was a statistically significant difference between 

the central and external regions (p<0,05). The hardness results obtained with the 

specimen made using the matrix of human tooth showed statistically significant 

differences between the 10 and 20 second photoactivation times (p<0,05). The factor 



composite resin also influenced the results. There was a statistically significant 

difference between the center and the mesial and distal regions when all the light 

curing units were used (p<0,05). There was also a statistically significant difference 

between the values measured on the mesial and distal boxes of the specimen 

(p<0,05). The light transmission results showed that little violet light reaches the bottom 

of the specimens and the position and the light curing unit’s tip diameters influence the 

irradiance of light that reaches the bottom of the proximal boxes of MOD restorations. 

The light curing units showed different characteristics and they, associated to different 

photoativation protocols, influence the hardness of bulk fill composite resin 

restorations. 

 

 

Keywords: Dental curing lights. Polymerization. Composite resins. Hardness.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A confecção de restaurações em resina composta é uma prática frequente nos 

consultórios odontológicos, pois esse material torna possível o restabelecimento 

estético e funcional dos dentes. Outro fator que leva ao aumento da quantidade desse 

tipo de restauração é uma crescente preocupação com aspectos ambientais e 

biológicos em relação a produtos que possuem mercúrio em sua composição, como 

o amálgama de prata. Estudos têm sido estimulados para o aprimoramento e 

desenvolvimento de materiais restauradores livres de mercúrio.1, 2  

A evolução das resinas compostas tem possibilitado a confecção de 

restaurações satisfatórias, havendo estudos clínicos que comprovam sua qualidade 

como material restaurador.3, 4 As resinas podem, inclusive, ser utilizadas em dentes 

posteriores, já que as suas propriedades mecânicas assim o permitem.5 Entretanto, 

as restaurações que utilizam esse material são procedimentos que demandam tempo 

e têm técnica sensível, o que pode ser desconfortável para os pacientes e trabalhoso 

para os cirurgiões-dentistas. Tendo isso em vista, foi desenvolvida uma categoria de 

resinas compostas denominada resinas bulk fill, cuja inserção do material pode ser 

realizada em porção única nas cavidades a serem restauradas.  

O uso das resinas bulk fill propõe a vantagem do menor risco de incorporação 

de bolhas ou contaminação entre os incrementos, quando comparado à técnica de 

inserção incremental. Outra vantagem é um menor tempo necessário para a 

confecção de uma restauração, resultando em maior conforto para o paciente e 

facilidade para o cirurgião-dentista. Entretanto, para cumprir todas as suas propostas, 

as resinas compostas bulk fill precisam garantir maior profundidade de polimerização 

e menores tensões de polimerização, quando comparadas às resinas compostas 

convencionais. 

Os equipamentos fotoativadores também têm passado por diversos avanços 

tecnológicos, tornando assim disponíveis muitas opções de equipamentos, o que pode 

confundir os cirurgiões-dentistas em suas escolhas durante a prática clínica. Os 

equipamentos fotoativadores podem variar quanto à ponteira, ao espectro de emissão, 

à potência, à irradiância, ao perfil do feixe de luz.6 As diferentes características dos 

equipamentos fotoativadores e da luz que é emitida por eles podem levar a diferentes 

resultados na polimerização de restaurações em resina composta.7 Se o material for 
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insuficientemente polimerizado, ele pode apresentar menores propriedades 

mecânicas8 e uma menor biocompatibilidade.9 Sendo assim, a atenção com a 

interação entre a resina composta e a luz emitida pelos equipamentos fotoativadores 

é especialmente importante no caso das restaurações confeccionadas em resinas 

compostas do tipo bulk fill, já que os fabricantes dessas resinas garantem uma maior 

profundidade de polimerização.  

A penetração da luz no corpo da restauração depende de diversos fatores, que 

variam de acordo com a composição do material restaurador e de características dos 

equipamentos fotoativadores, sendo que, se a luz não alcançar adequadamente o 

fundo de restaurações, a polimerização do material pode ser prejudicada.10 A 

profundidade de polimerização das resinas compostas do tipo bulk fill tem sido 

estudada,11-13 mas levando em consideração a possibilidade da confecção de 

restaurações com o preenchimento de cavidades em porções únicas, a largura do 

feixe de luz e a qualidade da polimerização no sentido mesio-distal alcançada pelas 

resinas compostas em uma única fotoativação também precisa ser estudada. Alguns 

equipamentos fotoativadores disponíveis para o cirurgião-dentista apresentam o 

diâmetro de sua ponteira pequeno ou o seu feixe de luz é concentrado apenas no 

centro da ponteira.14 Isso não se apresentava como um problema quando 

considerávamos a técnica incremental, mas considerando a técnica de inserção em 

porção única, viabilizada pelas resinas bulk fill, essas características dos 

equipamentos fotoativadores podem ser relevantes, especialmente na confecção de 

restaurações MOD confeccionadas em dentes que apresentam uma grande distância 

mesio-distal, como os primeiros molares inferiores.  

O espectro de emissão também pode influenciar na penetração da luz emitida 

pelos equipamentos fotoativadores nas restaurações em resina composta, sendo que 

comprimentos de onda na região de 460 nm (azul) possuem maior poder de 

penetração do que a luz com comprimentos de onda na região de 400 nm (violeta),15 

e isso pode afetar na sua polimerização, especialmente em resinas compostas que 

apresentam fotoiniciadores alternativos em sua formulação, como o Lucerin TPO, que 

possui pico de absorção abaixo de 400 nm.   

Uma variável da etapa de fotoativação que pode ser controlada pelo cirurgião-

dentista é o tempo de aplicação da luz. É preconizado que os tempos recomendados 

pelos fabricantes sejam seguidos, mas existem variáveis dependentes do 

equipamento fotoativador que podem fazer com que esses tempos não sejam 
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suficientes. Um maior tempo de fotoativação pode levar a melhor polimerização da 

resina composta, desde que ela não tenha alcançado sua conversão máxima.16   

Portanto, o entendimento das consequências de diferentes características dos 

equipamentos fotoativadores e dos protocolos utilizados na polimerização de resinas 

compostas bulk fill é importante para que o cirurgião-dentista possa confeccionar 

restaurações de maneira eficiente, utilizando os equipamentos e técnicas que 

proporcionam os melhores resultados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 RESINAS COMPOSTAS E FOTOINICIADORES 

 

Desde o seu desenvolvimento, as resinas compostas passaram por diversas 

modificações em sua composição e modo de uso. Isso fez com que esse material 

tivesse suas propriedades mecânicas e óticas aprimoradas, além de fazer com que 

sua polimerização pudesse ser melhor controlada.8 Assim, as resinas compostas 

podem ser usadas com segurança na confecção de restaurações, com estudos 

clínicos que comprovam a sua eficácia a longo prazo.3, 5 Entretanto, ainda existe a 

preocupação com a correta polimerização do material e o alívio dos estresses 

decorrentes da contração de polimerização.17  

A contração de polimerização causa tensões na interface entre dente e 

restauração, o que pode levar a falhas no processo adesivo, fazendo com que a 

restauração se desprenda das paredes da cavidade, ou podendo também levar a 

trincas e fraturas do remanescente dental.17-19 Com a formação de fendas entre dente 

e restauração, a infiltração de microrganismos é facilitada, podendo ocasionar cáries 

secundárias.20 

A fim de compreender a reação de polimerização, têm sido estudados fatores 

que influenciam nas tensões geradas e métodos que podem promover a redução 

dessas tensões. Alguns desses fatores são considerados dependentes da 

polimerização do material, como o fator de configuração cavitária, o controle da 

cinética de polimerização e a técnica de inserção do material. Outros fatores são 

dependentes da composição do material, como a quantidade de carga, o tipo de 

cadeia orgânica, e a interação entre elas.17, 21 Um dos métodos frequentemente 

utilizados pelos cirurgiões-dentistas para dissipação das tensões geradas durante a 

reação de polimerização é a técnica incremental de inserção da resina composta. A 

técnica incremental, além de garantir a adequada polimerização do material, reduz o 

fator de configuração cavitária, promovendo uma diminuição do estresse decorrente 

da contração de polimerização.22, 23 

Entretanto, com o desenvolvimento das resinas compostas do tipo bulk fill, a 

inserção do material nas cavidades a serem restauradas pode ser realizada em porção 

única. Tendo em vista a técnica restauradora em porção única, as resinas bulk fill 
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deveriam gerar um maior stress decorrente da contração de polimerização. Segundo 

os fabricantes, a composição dessas resinas foi alterada, inserindo maior quantidade 

de carga e de diferentes tipos. Essas partículas de carga são utilizadas como 

dissipadores de estresse, por apresentarem menor módulo de elasticidade.24 Também 

têm sido utilizados monômeros capazes de dissipar as tensões geradas durante a 

reação de polimerização, quebrando ligações já formadas para formar novas 

ligações.25 Estudos mostram que as resinas bulk fill apresentam menores tensões de 

contração quando comparadas com as convencionais e menor deflexão de cúspides 

na mesma situação.26-28 

Com a possibilidade da inserção do material em porção única, as resinas bulk 

fill propõe a vantagem da menor incorporação de bolhas e contaminantes entre 

incrementos. Contaminantes, como o talco das luvas de procedimentos e saliva, se 

incorporados à restauração, podem reduzir suas propriedades mecânicas.29, 30 Outra 

vantagem das resinas bulk fill é o menor tempo necessário para a confecção de uma 

restauração, em comparação à utilização de resinas compostas convencionais. 

As primeiras gerações desse tipo de resina apresentavam baixa viscosidade e 

requeriam cobertura com uma camada final de resina composta convencional, devido 

às suas baixas propriedades mecânicas.28, 31 Gerações mais recentes dessas resinas 

têm alta viscosidade e melhores propriedades mecânicas, suficientes para que os 

fabricantes possam preconizar sua utilização sem a associação com resinas 

compostas convencionais.32 Entretanto, restaurações polimerizadas 

inadequadamente, com menores graus de conversão, têm propriedades mecânicas 

inferiores, aumentando as chances de fratura do material restaurador.33 Tendo em 

vista as grandes profundidades de polimerização que os fabricantes das resinas 

garantem, de até 5mm, é necessária a avaliação polimerização dessas resinas nas 

diferentes profundidades. Sabe-se que com o aumento da distância entre a ponta do 

fotoativador e o material, ocorre uma diminuição da intensidade de luz que chega à 

resina composta, dificultando a correta polimerização do fundo da restauração.34, 35 

Alguns fabricantes incorporaram novos fotoiniciadores nas resinas bulk fill para 

garantir uma maior profundidade de polimerização, como o Ivocerin®. Este 

fotoiniciador seria mais reativo, quando comparado à canforoquinona ou ao TPO, 

usualmente utilizados nas resinas compostas, permitindo uma maior profundidade de 

polimerização.24 Entretanto, o espectro de absorção desses fotoiniciadores é diferente 

do espectro de absorção da canforoquinona, usualmente utilizada como fotoiniciador 
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de resinas compostas. A diferença no espectro de absorção desses fotoiniciadores 

pode fazer com que a fotoativação deles sejas dificultada, já que os equipamentos 

fotoativadores podem não emitir luz nos comprimentos de onda necessários para sua 

sensibilização.36 Além da incorporação de novos fotoiniciadores, essas resinas 

possuem maior translucidez, permitindo maior passagem de luz.37 Alterações foram 

feitas na composição delas, como o aumento do tamanho de suas partículas de carga. 

Apesar de alguns estudos mostrarem que algumas resinas bulk fill não conseguem 

alcançar grau de conversão adequado nas espessuras preconizadas pelos 

fabricantes,13, 38 outros estudos mostram adequada polimerização nessas 

profundidades.12, 39 

Tendo em vista que as cáries secundárias e a fratura do material restaurador 

são as principais causas que levam à necessidade da substituição de restaurações,3, 

40, 41 e que a fratura dos materiais está associada a baixas propriedades mecânicas 

dos materiais, pode-se afirmar que a adequada polimerização das resinas compostas 

se faz necessária para o sucesso do procedimento restaurador. Além disso, quanto 

menor o grau de conversão de uma resina composta, maior é a quantidade de 

monômeros residuais nela, sendo que essas substâncias são solúveis e podem afetar 

a compatibilidade das restaurações, já que são prejudiciais à polpa dental e aos 

tecidos periodontais.9, 42, 43 

 

2.2 EQUIPAMENTOS FOTOATIVADORES 

 

Grande parte dos procedimentos adesivos e estéticos atuais requerem a 

fotoativação de materiais, sendo que a correta execução dessa etapa é fundamental 

para o êxito do procedimento. O avanço dos materiais restauradores e dos 

equipamentos fotoativadores fez com que atualmente estejam disponíveis muitas 

opções de equipamentos, sendo que cada um deles tem características específicas, 

podendo levar a diferentes indicações de uso. Tendo em vista as diversas 

características desses equipamentos, é importante o conhecimento do tipo de 

lâmpada utilizada, da ponteira do equipamento, da sua potência e irradiância, do seu 

espectro de emissão e homogeneidade do seu feixe de luz. 6, 7, 44-47 

Desde a introdução dos equipamentos fotoativadores diversos tipos de 

lâmpada foram utilizados para a emissão de luz. No início, os equipamentos emitiam 

luz ultravioleta, sendo que eles foram substituídos por equipamentos que utilizavam 
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lâmpadas halógenas por causa de sua maior eficiência e por motivos de segurança. 

Os equipamentos fotoativadores que utilizavam lâmpadas halógenas, por sua vez, 

foram substituídos por equipamentos que utilizam diodos emissores de luz (LEDs), 

equipamentos mais utilizados atualmente. Os LEDs apresentam a vantagem da maior 

duração da lâmpada, tamanho e peso reduzidos, além de não necessitar de filtros. 

Equipamentos de arco de plasma e laser de argônio também foram utilizados durante 

algum tempo, mas nunca se tornaram populares e logo foram substituídos por 

equipamentos que utilizam LEDs por apresentarem maior eficiência espectral, 

eficiência energética, além de vantagens já descritas.36, 48 

Com relação às ponteiras dos equipamentos fotoativadores, existe uma grande 

variedade disponível. As ponteiras podem transmitir a luz indiretamente, com a 

necessidade de um guia que conduza a luz do LED até sua extremidade, ou 

diretamente, quando o LED está localizado na extremidade da ponteira. Também 

existe uma grande diversidade nos diâmetros de ponteiras disponíveis. O formato do 

equipamento, tipo e angulação da ponteira pode fazer com que o acesso da luz em 

dentes posteriores seja facilitado, sendo que o correto posicionamento sobre o 

material e angulação da ponteira do equipamento fotoativador são essenciais para a 

correta polimerização das restaurações em resina composta.49, 50 O diâmetro das 

ponteiras dos equipamentos fotoativadores é outra característica importante, já que 

com ponteiras mais estreitas, a área que pode ser coberta com uma única fotoativação 

é pequena, podendo levar a necessidade de mais do que uma fotoativação por 

restauração.6 

A potência, ou fluxo radiante, dos equipamentos fotoativadores deve ser 

conhecida pelos clínicos e pesquisadores.47 Esse dado diz respeito à luz emitida pelo 

equipamento, independente da área da ponteira do equipamento. A potência mede a 

quantidade de fótons que são emitidos pelo equipamento fotoativador, o que é 

importante para a geração dos radicais livres que iniciarão a reação de polimerização.7 

Idealmente, a potência deveria ser avaliada em tempo real, com o intuito de analisar 

possíveis oscilações da potência durante o tempo em que o equipamento fotoativador 

este ligado. A potência dos equipamentos fotoativadores pode ser mensurada com o 

uso de um medidor de potência, de acordo com a ISO 10650,51 ou com uma esfera 

integradora acoplada a um espectrômetro de fibra ótica. Os equipamentos utilizados 

devem ter a capacidade de mensurar todos os comprimentos de onda da luz emitida 

pelo equipamento fotoativador e ter um sensor capaz de captar a luz emitida por toda 
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a ponteira.7 O uso de radiômetros para a mensuração da potência de equipamentos 

fotoativadores pode levar a erros, já que esses equipamentos possuem deficiências 

como sensores de tamanho reduzido, que levam a resultados imprecisos.52-55 A 

irradiância é dependente da área da superfície que está recebendo luz, sendo ela 

calculada pela potência emitida dividida pela área da superfície na qual o feixe de luz 

incide. 

O espectro de emissão da luz emitida pelos equipamentos fotoativadores 

também deve ser conhecida pelos profissionais que os utilizam.7 Quando as lâmpadas 

halógenas eram utilizadas, não existia muita preocupação em relação ao seu espectro 

de emissão, pois elas emitem luz num espectro amplo, mas com o uso dos LEDs, que 

emitem luz num espectro estreito, o espectro de emissão pode ser uma característica 

importante, principalmente com o início do uso de fotoiniciadores alternativos, que 

apresentam pico de absorção na região da luz violeta.36 Pensando nisso, 

equipamentos fotoativadores que possuem LEDs que emitem luz em diferentes 

comprimentos de onda foram desenvolvidos, chamados de Polywave® ou multi-

pico.48 Assim, a emissão espectral desses equipamentos se dá numa faixa de 

comprimento de onda mais ampla. Para a análise da emissão espectral dos 

equipamentos fotoativadores, uma esfera integradora acoplada a um espectrômetro 

de fibra ótica deve ser utilizada. Dessa forma, a potência espectral pode ser 

mensurada, permitindo a avaliação da potência emitida em cada faixa de comprimento 

de onda.7  

A homogeneidade do feixe de luz emitido pelos equipamentos fotoativadores 

também é de extrema importância para a caracterização dos equipamentos 

fotoativadores.14 A distribuição da irradiância dos equipamentos fotoativadores pode 

estar concentrada em regiões especificas do equipamento, fazendo com que o 

verdadeiro diâmetro da ponteira do fotoativador que emite luz seja menor.56-59 Isso 

pode causar uma ilusão de que a ponteira está cobrindo um dente inteiro, mas na 

realidade a luz que incide no dente está concentrada somente em uma região do 

dente. Levando em consideração os equipamentos que utilizam LEDs que emitem luz 

em diferentes espectros, também existe a necessidade de avaliar a distribuição da luz 

nesses diferentes espectros que são emitidos pelo equipamento fotoativador. Uma 

concentração de espectros em regiões especificas dos equipamentos faz com que a 

irradiância que chega no material restaurador não tenha a capacidade de o polimerizar 

adequadamente.60, 61 
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Existem diferentes formas de avaliar o perfil do feixe de luz: 1) utilizando uma 

fibra ótica acoplada a um espectrômetro, 2) utilizando uma esfera integradora com 

uma abertura estreita associada a um espectrômetro, ou 3) com uma câmera CCD 

associada a filtros de luz.7, 47, 56 As vantagens da utilização da fibra são que a luz que 

incide da superfície da fibra é mensurada, traduzindo o que a superfície do material 

restaurador receberia. Entretanto, esse método é trabalhoso, já que para um perfil 

com maior definição, são necessárias muitas medidas e cada uma delas é tomada em 

um tempo diferente, fazendo com que oscilações na luz emitida pelos equipamentos 

fotoativadores levem a resultados imprecisos. Com a metodologia que utiliza uma 

câmera, todos os pontos da mensuração são tomados no mesmo momento, dando 

uma avaliação de toda a ponteira ao mesmo tempo. Isso pode viabilizar a avaliação 

do perfil do feixe de luz de equipamentos que emitem luz pulsada.6 

Tendo essas diversas características a serem consideradas sobre os 

equipamentos fotoativadores, a avaliação de somente uma delas não é suficiente para 

sua avaliação.7 Existe a necessidade da caracterização dos equipamentos como um 

todo, sendo que os fabricantes deveriam fornecer informações para garantir que os 

cirurgiões-dentistas, em meio a tantas opções disponíveis, tenham a possibilidade de 

escolher corretamente seus equipamentos, assim como para garantir que os 

pesquisadores possam atentar à reprodutibilidade de seus estudos. 

 

2.3 FOTOATIVAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS 

 

A reação de polimerização das resinas compostas utilizadas atualmente 

depende da sua ativação por luz, ou fotoativação. Nesse processo, a energia luminosa 

emitida pelos equipamentos fotoativadores interage com os fotoiniciadores gerando 

radicais livres que iniciarão o processo de transformação de monômeros em 

polímeros.18 Muitos fatores podem afetar na reação de polimerização das resinas 

compostas como a concentração de fotoiniciadores, o tipo de fotoiniciador, a mudança 

de viscosidade do material durante a reação, a diferença do índice de refração entre 

a matriz resinosa e as partículas de carga, a opacidade do material, a potência do 

equipamento fotoativador, o tempo de fotoativação e a temperatura do material.8, 62-65  

Para garantir uma maior profundidade de polimerização e menores tensões 

geradas durante a reação de polimerização, os fabricantes alteraram a composição 

das resinas bulk fill, modificando a matriz resinosa e as partículas de carga dos 
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materiais, além do tamanho dessas partículas. Isso faz com que a reação de 

polimerização seja diferente. Por exemplo, monômeros que se quebram durante a 

polimerização e formam novas ligações, a fim de dissipar as tensões geradas, foram 

inseridos na composição de algumas resinas compostas.25 Moduladores da reação de 

polimerização também foram inseridos nas resinas compostas bulk fill, afim de 

aumentar a fase pré-gel durante a reação de polimerização, o que torna possível a 

dissipação de parte das tensões geradas. O comportamento da luz que atravessa as 

resinas compostas também se torna diferente, já que a refração da luz acontece 

durante a sua transição entre partícula de carga e matriz resinosa.65 A inserção de 

maiores partículas de carga tem o intuito de diminuir a refração da luz e permitir uma 

maior profundidade de polimerização, mas uma consequência dessa modificação é 

uma menor resistência ao desgaste do material.66 O comprimento de onda da luz 

emitida influencia na passagem de luz, sendo que menores comprimentos de onda 

têm menor capacidade de penetração através da resina composta.10, 15, 67 Essas 

características das resinas compostas e dos equipamentos fotoativadores, e a 

interação entre elas, são importantes quando consideramos as resinas compostas 

bulk fill, já que, se a luz que alcançar o fundo da restauração não for suficiente para 

sua correta polimerização, suas propriedades serão afetadas. 

Sabendo que a polimerização das resinas é mais crítica quando as resinas 

compostas do tipo bulk fill são levadas em conta, o conhecimento das características 

dos equipamentos fotoativadores que podem influenciar na reação de polimerização 

se torna importante. O tipo de fotoiniciador utilizado nas resinas compostas deve ser 

conhecido, já que os equipamentos fotoiniciadores devem emitir luz em um espectro 

capaz de sensibilizar os fotoiniciadores utilizados. Resinas que utilizam diferentes 

fotoiniciadores, se fotoativadas com equipamentos inadequados, podem gerar 

restaurações com menores propriedades mecânicas e, consequentemente, 

prejudicada longevidade.68 Sendo assim, é necessária a avaliação da sensibilização 

desses novos fotoiniciadores com equipamentos LEDs de pico único e multi-pico. 

Estudos mostram que LEDs multi-pico, que possuem diferentes picos de comprimento 

de onda, são necessários para a correta sensibilização de fotoiniciadores como o 

Lucerin TPO.64, 69-71 

Cada resina composta tem uma dose de energia necessária para sua correta 

polimerização e a velocidade com que essa dose é fornecida ao material pode afetar 

suas propriedades finais.72, 73 Uma velocidade de polimerização muito grande pode 
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causar o aprisionamento de radicais livres, sendo que isso pode afetar a conversão 

final do material.74 Ainda em relação à correta polimerização de restaurações em 

resina composta, tem sido demonstrado que os tempos de fotoativação diferentes 

podem resultar em diferentes propriedades das resinas compostas,62, 75 sendo que os 

tempos de fotoativação que fabricantes recomendam para seus materiais podem não 

ser suficientes para a polimerização adequada, fator fundamental para o sucesso do 

procedimento restaurador.76-78 A velocidade da reação de polimerização também é 

afetada pela temperatura do material, sendo catalisada quando a temperatura do 

material é aumentada.63 O aumento de temperatura ocorre tanto pela reação de 

polimerização, que é exotérmica, como pela energia luminosa absorvida durante a 

fotoativação. Entretanto, um aumento de temperatura exacerbado pode ser prejudicial 

aos tecidos periodontais e à polpa dental.79-82 

Tendo em vista a distribuição da potência na ponteira dos equipamentos 

fotoativadores, se houver concentração de saída radiante numa área especifica do 

equipamento fotoativador, a superfície da resina composta que receber menor 

irradiância terá sua polimerização prejudicada.56-58, 83-85 O mesmo acontecerá se um 

espectro de luz especifico for concentrado numa região da ponteira do equipamento 

fotoativador, a região da resina composta que não receber a luz com esse 

comprimento de onda pode ter sua polimerização prejudicada.61 O diâmetro da 

ponteira dos equipamentos fotoativadores também é relevante na polimerização das 

resinas compostas. Equipamentos que possuem ponteiras estreitas podem não ter a 

capacidade de cobrir um dente inteiro. Isso não era uma preocupação quando apenas 

a técnica incremental era utilizada, já que somente pequenos incrementos eram 

utilizados e a ponteira dos equipamentos fotoativadores, mesmo que estreita, cobria 

todo o incremento. Não existem estudos que avaliam a capacidade de polimerização 

no sentido mesio-distal de restaurações grandes em resinas bulk fill, mas tendo em 

vista a técnica de inserção em porção única, preconizada para esse tipo de resina, 

essa característica pode ser uma dificuldade, já que podem haver regiões nas 

restaurações que não recebem luz.  

O aumento da distância entre a ponteira do fotoativador e a superfície do 

material pode fazer com que a irradiância que chega à superfície das resinas 

compostas diminua.34, 35, 86 Devido às propriedades óticas da ponteira de alguns 

equipamentos fotoativadores, a irradiância que chega ao material restaurador pode 

ser mantida com 1 mm ou 2 mm de distância, mas mantendo a ponteira do 
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equipamento fotoativador a uma distância de 6 mm da superfície da resina composta, 

a diminuição da irradiância pode chegar a 50%, o que deve afetar a polimerização do 

material.73  

 

2.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS  

 

O grau de conversão representa a conversão de monômeros em polímeros 

durante a reação de polimerização de resinas compostas, e está diretamente 

relacionada às propriedades mecânicas do material.87 Existem alguns métodos para 

a avaliação do grau de conversão das resinas compostas, sendo o método direto 

através de Espectroscopia Infravermelha com Transformada de Fourier (FTIR), 

frequentemente utilizado.27, 88, 89 Métodos indiretos também podem ser utilizados, 

como por exemplo, a mensuração da dureza do material.86, 87, 90 Existe correlação 

linear positiva entre grau de conversão e dureza, desde que comparada uma mesma 

resina composta.91 

Para a mensuração da profundidade de polimerização, a ISO 4049 preconiza a 

utilização de anéis de metal de 4 mm de diâmetro interno com a espessura 

correspondente ao dobro da profundidade de polimerização preconizada pelos 

fabricantes. Após fotoativação do material, a raspagem do excesso de material não 

polimerizado deve ser realizada e a espessura do remanescente mensurada com um 

paquímetro digital. A profundidade de polimerização considerada é a metade da 

espessura mensurada.92 Entretanto, o teste de raspagem preconizado pela ISO pode 

não ser o mais indicado para a avaliação da polimerização de resinas compostas bulk 

fill, já que os resultados podem ser superestimados quando comparados ao teste de 

microdureza.11, 93 Também existe a necessidade da atenção às dimensões dos moldes 

e materiais de que são feitas as matrizes para confecção dos espécimes, já que essas 

características podem afetar significantemente a polimerização das resinas 

compostas.94 Idealmente, as situações encontradas clinicamente devem ser 

reproduzidas no laboratório.    Solventes orgânicos também podem ser utilizados na 

avaliação da polimerização das resinas compostas, sendo que a função dos solventes 

é a remoção dos monômeros residuais presentes nos espécimes testados.95 

Na literatura atual, têm sido apresentados estudos sobre a adaptação marginal 

de restaurações confeccionadas com resinas compostas bulk fill que utilizaram testes 

de infiltração96 e microscopia eletrônica de varredura para verificar a presença de 
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fendas entre restauração e dente;97 estudos sobre as propriedades mecânicas dessas 

resinas compostas que testaram a resistência flexural,97 a transmissão de luz98, 99 e a 

dureza;13, 39, 96 e estudos sobre a fotoativação de resinas bulk fill que avaliaram a 

cinética de polimerização16, 27, 100 e a profundidade de polimerização desses materiais. 
12, 89, 101-103 Entretanto, existe a necessidade de novos estudos avaliando a interação 

entre os equipamentos fotoativadores atuais e esse tipo de resina, além da viabilidade 

da confecção de restaurações satisfatórias. Assim, torna-se necessária a avaliação 

das restaurações confeccionadas com as resinas do tipo bulk fill e fotoativadores LED 

atuais, sendo importante a verificação de suas características e a influência delas na 

polimerização de restaurações. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Os objetivos principais desse estudo foram: 

 

- Caracterizar quatro equipamentos fotoativadores quanto ao diâmetro da 

ponteira, à potência, à irradiância, ao espectro de emissão e à homogeneidade do 

feixe de luz; 

- verificar a influência da resina composta, do equipamento fotoativador, do 

tempo de fotoativação e do tipo de molde sobre a dureza em diferentes regiões de 

restaurações confeccionadas com duas resinas compostas bulk fill;  

- avaliar a transmissão de luz através de restaurações confeccionadas com 

duas resinas compostas bulk fill; 

- avaliar a ação de solventes sobre espécimes confeccionados com duas 

resinas compostas bulk fill. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 
 
4.1 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 Esse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo sob os números: 1.167.899 

e 2.006.187 (Anexos A e B), para o uso de dentes humanos. Esse estudo também 

teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Dalhousie University (Anexo C). 

 

4.2 RESINAS COMPOSTAS E EQUIPAMENTOS FOTOATIVADORES 

 

Foram utilizadas duas resinas compostas do tipo bulk fill: Filtek Bulk Fill 

Posterior Restorative - A2 (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA), e Tetric Evo Ceram Bulk 

Fill - IVA (Ivoclar Vivadent, Amherst, NY, EUA). 

 Os equipamentos fotoativadores utilizados foram (Tabela 4.1):  

 - Bluephase 20i – modo “high power” (Ivoclar Vivadent); 

 - Celalux 3 (Voco, Cuxhaven, Alemanha); 

 - Elipar DeepCure-S (3M ESPE); 

 - Valo Grand – modo “standard power” (Ultradent, South Jordan, UT, EUA). 

 
Tabela 4.1 – Equipamentos fotoativadores, fabricantes e informações de irradiância (mW/cm2), 

espectro de emissão (nm) e diâmetro da ponteira (mm) fornecidas por eles 
 
Equipamento 

Fotoativador e 
Número de Série 

Fabricante 
Irradiância 
(mW/cm2) 

Espectro 
de emissão 

(nm) 

Diâmetro da 
ponteira 

(mm) 
Bluephase 20i  

(sn: P626170S548780) 

Ivoclar Vivadent, 

Amherst, NY, EUA 
1200 385-515 8 

Celalux 3 

(sn: 1637091) 

VOCO, Cuxhaven, 

Alemanha 
1300 450-480 8 

Elipar DeepCure-S 

(sn: 933112-001111) 

3M ESPE, St. Paul, 

MN, EUA 
1470 430-480 10 

Valo Grand 

(sn: MFG3277-5) 

Ultradent, South 

Jordan, UT, EUA 
1000 395-480 12 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS FOTOATIVADORES 

 

Os equipamentos fotoativadores foram caracterizados quanto ao 1) diâmetro 

da ponteira, 2) potência, 3) irradiância, 4) espectro de emissão e 5) homogeneidade 

do feixe de luz.  

Um paquímetro digital (Mitutoyo, Kawasaki, Kanagawa, Japão) foi utilizado para 

mensuração do diâmetro da ponteira dos equipamentos. Foram medidos o diâmetro 

externo e o diâmetro da ponteira que efetivamente emitia luz foram mensurados. No 

caso do equipamento fotoativador Valo Grand, o diâmetro da lente que emite luz foi 

considerado o diâmetro efetivo (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 – Diferenças entre diâmetro externo e diâmetro que efetivamente emite luz de dois 

equipamentos fotoativadores (Celalux 3 e Valo Grand) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A potência e espectro de emissão dos equipamentos fotoativadores foram 

avaliados com auxílio de uma esfera integradora de 6 polegadas (Labsphere, North 

Sutton, NH, EUA) acoplada ao espectrômetro de fibra ótica USB4000 (Ocean Optics, 

Dunedin, IL, EUA) (Figura 4.2). Foram feitas cinco mensurações da potência espectral 

e da potência total emitidos entre 350 e 550 nm de cada equipamento fotoativador 

(n=5).  A ponteira do fotoativador foi posicionada a 0 mm de distância da abertura de 

16 mm da esfera integradora.  Uma fonte de luz rastreável SCL-600 (Labsphere) foi 

utilizada para calibração do sistema antes do início das mensurações. A irradiância 

dos equipamentos fotoativadores foi calculada a partir do diâmetro mensurado 

previamente com o paquímetro digital, sendo que o valor resultante da potência 

emitida foi dividido pela área da ponteira dos equipamentos.  
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Figura 4.2 – Esfera integradora utilizada para a avaliação da potência e do espectro de emissão dos 
equipamentos fotoativadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A homogeneidade do feixe de luz dos equipamentos fotoativadores foi avaliada 

com auxílio de um Laser Beam Profiler (Ophir Spiricon). Uma câmera CCD associada 

a uma lente com distância focal de 50 mm (USB-L070, Ophir Spiricon) posicionada a 

uma distância fixa de uma tela holográfica de 40° (Thor Laboratories, Newton, NJ, 

EUA) foi utilizada para essa análise (Figura 4.3). Um filtro azul feito sob encomenda 

(International Light Technologies, Peabody, MA, EUA) foi utilizado para nivelar a 

resposta espectral da câmera. Foram feitas análises das distribuições de potência 

pelas ponteiras quando essas eram mantidas as distâncias de 0 mm e 2 mm da tela 

holográfica. Filtros passa-banda estreitos (Edmund Industrial Optics, Barrington, NJ, 

EUA), que permitem a passagem de um comprimento de onda específico e atenua 

todos os outros, foram utilizados para a avaliação da distribuição da potência da luz 

azul (460 nm) e violeta (400 nm) pela ponteira dos equipamentos fotoativadores. Os 

filtros tinham tolerância máxima de ± 5 nm e permitiam somente a passagem de luz 

com esse comprimento de onda. O software BeamGage v.6.6 (Ophir Spiricon) foi 

utilizado para calibrar a contagem de fótons recebida por cada pixel da câmera. O 

efeito da luz ambiente foi eliminado normalizando todos os pixels a um nível similar, 

usando o recurso UltraCal no software BeamGage antes de cada mensuração. Os 

resultados de potência previamente coletados com auxílio da esfera integradora foram 

utilizados para a produção de imagens calibradas com o software BeamGage. Os 

dados também foram exportados para o software Origin Pro 2016 (OriginLab, 
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Northampton, MA, EUA) para que imagens da distribuição de potência e irradiância 

pela ponteira dos equipamentos fotoativadores fossem feitas em uma mesma escala. 

Foram feitas imagens da distribuição da potência através da ponteira dos 

equipamentos fotoativadores.   

 
Figura 4.3 – Beam Profiler. Tela holográfica de 40° onde o feixe de luz era capturado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 MATRIZ DE DELRIN® 

 

Cinco espécimes feitos com cada resina, utilizando cada um dos quatro 

equipamentos fotoativadores (n=5) foram confeccionados com a ajuda de matrizes 

brancas de Delrin®, com 12 mm de diâmetro interno e 4 mm de espessura (Figura 

4.4). Uma lamínula de vidro de 0,14 mm de espessura (Globe Scientific Inc., Paramus, 

NJ, EUA) foi posicionada sob a matriz e as resinas compostas foram inseridas em 

porção única no interior dela. Então, outra lamínula de vidro foi posicionada sobre a 

matriz, a fim de garantir que as superfícies de topo e fundo fossem planas e paralelas.  

 
Figura 4.4 – Espécime confeccionado com a matriz de Delrin® branca. 
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O conjunto de matriz, lamínulas e resina composta foi posicionada sobre a 

abertura da esfera integradora FOIS-1 (Ocean Optics) e os espécimes foram 

fotoativados por 10 segundos com a ponteira dos fotoativadores posicionadas no 

centro, a 2 mm de distância da superfície de topo. Após fotoativação, os espécimes 

foram armazenados em ambiente escuro a 37°C durante 24 horas. Após 

armazenamento, a microdureza Knoop dos espécimes foi mensurada com o 

microdurômetro HMV 123 (Mitutoyo) (Figura 4.5), nas superfícies de topo e fundo, no 

centro do espécime e a cada 1 mm em todas as direções (norte, sul, leste e oeste), 

totalizando 97 endentações por espécime (Figura 4.6). A carga de 15 gf e tempo de 8 

segundos foram utilizados para as endentações. Os resultados de microdureza foram 

inseridos no software Origin Pro 2016 para a produção de mapas de dureza dos 

espécimes. Após o teste de microdureza, os espécimes foram imersos no solvente 

orgânico Tetrahidrofurano (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) por 24 horas, a fim de 

promover a remoção de monômeros residuais. As superfícies dos espécimes foram 

fotografadas após esse período de tempo para comparação com os mapas de dureza 

gerados. 

 
Figura 4.5 – Microdurômetro HMV 123 (Mitutoyo) utilizado nos ensaios de microdureza. A mesa feita 

sob medida do microdurômetro possui uma canaleta que permitia o posicionamento dos 
espécimes sempre na mesma orientação 
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Figura 4.6 – Esquema representativo das posições das 97 endentações feitas nas superfícies de topo 

e fundo dos espécimes. O círculo maior representa as margens do espécime (diâmetro = 
12 mm). Uma endentação foi feita no centro de cada círculo menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 – MATRIZ CONFECCIONADA COM USO DE DENTE HUMANO 

 

Um primeiro molar inferior humano hígido, extraído por motivos periodontais e 

doado para pesquisa à Dalhousie University, foi utilizado para confecção de uma 

matriz (Figura 4.7). O dente teve suas cúspides desgastadas e foi incluído em resina 

acrílica. Após polimerização da resina acrílica, o dente foi seccionado em 3 fatias, no 

sentido mesio-distal, resultando em uma fatia vestibular, uma fatia medial e uma fatia 

lingual. A resina acrílica da fatia medial foi rebaixada até o nível da junção amelo-

cementária do dente. Com um silicone de adição foi realizada a moldagem dessa fatia 

de dente, produzindo um guia que possibilitou a obtenção do mesmo formato em todas 

as restaurações. A fatia do meio tinha uma espessura de 3 mm e teve um preparo 

MOD para restauração em resina composta confeccionado, com dimensões 

representadas na figura 4.8. As superfícies do preparo foram polidas com sequencias 

de borrachas abrasivas e pastas diamantadas, a fim de facilitar a remoção da resina 

composta após a sua fotoativação.  
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Figura 4.7 – Confecção da matriz feita com uso de dente humano e confecção de um espécime com 

essa matriz 
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Cinco espécimes de cada resina, utilizando cada equipamento fotoativador 

(n=5) foram confeccionados com o auxílio da matriz de dente. A matriz foi posicionada 

em uma morsa fixa, a fim de que todas as fotoativações fossem feitas com o dente na 

mesma posição. Lamínulas de vidro de 0,14 mm de espessura foram posicionadas 

entre as fatias do molde e o guia de silicone de adição, afim de possibilitar a retirada 

do espécime em resina composta. As resinas compostas foram inseridas na matriz 

em porção única e o tempo de fotoativação variou entre 10 e 20 segundos com a 

ponteira dos equipamentos fotoativadores posicionadas no centro do topo da matriz, 

com 2 mm de distância de sua superfície oclusal. Após a fotoativação, os espécimes 

foram destacados do molde e armazenados em ambiente escuro a 37°C durante 24 

horas. A microdureza Knoop dos espécimes foi mensurada na superfície transversal, 

a cada 0.5 mm de profundidade, em três posições: no centro, na mesial (4.5 mm do 

centro, no sentido mesial) e na distal (4.5 mm do centro, no sentido distal) com o 

microdurômetro HMV 123, totalizando 20 endentações por espécime (4 endentações 

no centro e 8 endentações em cada um dos lados), como representado na figura 4.8a.  

A carga de 15 gf e tempo de 8 s foram utilizadas para as endentações. Os dados de 

microdureza foram inseridos no software Origin Pro 2016 para produção de mapas de 

dureza. Um espécime de cada resina, utilizando cada equipamento fotoativador, 

também foi confeccionado utilizando o padrão de endentações representado na figura 

4.8b, para a produção de mapas de dureza com alta resolução. Assim como quando 

a matriz de Delrin foi utilizada, após a leitura da microdureza, os espécimes foram 

imersos em Tetrahidrofurano por 24 horas, sendo fotografados após esse período de 

tempo.  

 
Figura 4.8 – Esquemas demonstrativos das dimensões dos espécimes confeccionados com auxilio da 

matriz feita com uso de dente humano e das posições das endentações realizadas para o 
teste de microdureza Knoop. a- Baixa resolução. b- Alta resolução 

 

 

 

 

  

                              a                                                     b 
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4.6 TRANSMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DOS ESPÉCIMES 

 

Os espécimes feitos com auxílio das matrizes de Delrin® foram submetidos à 

mensuração da transmissão da luz através da resina em tempo real por meio de uma 

esfera integradora FOIS-1 (Ocean Optics) acoplada ao espectrômetro de fibra ótica 

USB-4000. Os espécimes foram posicionados sobre a abertura de 10 mm de diâmetro 

da esfera integradora (Figura 4.9), sendo a captura dos dados iniciada 5 segundos 

antes do acionamento dos equipamentos fotoativadores, que permaneceram ligados 

por 10 segundos, e o final do teste se deu 5 segundos após o término da fotoativação. 

Foram feitas cinco mensurações da potência espectral e da potência total entre 350 e 

550 nm da luz que atravessa os espécimes. Uma fonte de luz rastreável LS-1-CAL-

INT (Ocean Optics) foi utilizada para a calibração do sistema antes do início das 

mensurações.  

 
Figura 4.9 – Esfera integradora FOIS-1 (Ocean Optics). Transmissão de luz em tempo real sendo 

mensurada enquanto o espécime é fotoativado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um outro primeiro molar humano hígido, extraído por motivos periodontais, 

doado para pesquisa à Dalhousie University, foi utilizado para a confecção de uma 

matriz, utilizada para a avaliação da homogeneidade de luz transmitida através de 

restaurações MOD confeccionadas com as resinas compostas utilizadas nesse 

estudo. O dente teve suas cúspides desgastadas com auxílio de uma politriz. Foi feito 

um preparo MOD para resina composta no dente, sendo a superfície do preparo polida 

com auxílio de pontas abrasivas e pastas diamantadas. A cavidade foi preenchida em 

porção única com as duas resinas compostas. O dente restaurado foi incluído em 
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resina acrílica e teve sua raiz e terço cervical desgastados até obtenção de uma 

espessura de 4 mm (Figura 4.10).  

 
Figura 4.10 – Confecção da matriz feita com uso de dente humano, utilizada na mensuração da 

distribuição da luz que chega no fundo das caixas proximais de restaurações MOD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A câmera CCD USB-L070 associada a uma lente com distância focal de 50 

mm, posicionada a uma distância fixa da matriz de dente restaurada, foi utilizada para 

a mensuração da distribuição da irradiância que chega ao fundo das caixas proximais 

de restaurações em resinas composta bulk fill (Figura 4.11). Um filtro azul feito sob 

encomenda foi utilizado para nivelar a resposta espectral da câmera. O software 

BeamGage foi utilizado para calibrar a contagem de fótons recebida por cada pixel da 

câmera. O efeito da luz ambiente foi eliminado normalizando todos os pixels a um 

nível similar, usando o recurso UltraCal no software BeamGage antes de cada 

mensuração. A fim de compreender o efeito do diâmetro da ponteira dos 

equipamentos fotoativadores sobre essa distribuição, o posicionamento da ponteira 

sobre a superfície da matriz feita com uso de dente humano foi variada, sendo ela 

posicionada no centro, na mesial (na direção mesial, sem que a ponteira do 

equipamento fosse posicionada além do dente) e na distal (na direção distal, sem que 

a ponteira do equipamento fosse posicionada além do dente). A ponteira dos 

equipamentos fotoativadores foi mantida a 2 mm de distância da superfície oclusal da 

matriz durante essa avaliação.  
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Figura 4.11 – Beam profiler. O molde confeccionado com uso de dente humano foi utilizado no lugar 
da tela holográfica de 40° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados de potência e irradiância mensurados foram utilizados para o cálculo 

de médias e desvios-padrões, que foram organizados em tabela, separados de acordo 

com cada equipamento fotoativador.   

 Os valores de dureza mensurados nos espécimes confeccionados com auxilio 

das matrizes de Delrin® foram separados em 3 regiões circulares, de acordo com sua 

localização: central – 4 mm centrais, intermediária – 2 mm intermediários, e externa – 

2 mm externos). As médias e desvios padrões dos valores obtidos com as 

endentações feitas em cada uma dessas regiões foi calculada e organizada em 

tabelas. O teste de análise de variância (ANOVA) com dois fatores, seguido do teste 

complementar de Tukey, com nível de significância de 5%, foram utilizados para 

verificar a influência da resina composta e da superfície mensurada (topo e fundo) nos 

resultados. Em seguida, outra ANOVA com dois fatores, seguido do teste de Tukey, 

foram utilizados para verificar a influência do equipamento fotoativador e das regiões 

(central, intermediária e externa) nos resultados. Também foi realizada uma análise 

qualitativa descritiva dos espécimes após imersão em solvente e dos mapas de dureza 

obtidos, de acordo com uma escala de cores que representava os valores de dureza. 

 Os valores de dureza mensurados nos espécimes confeccionados com auxílio 

da matriz feita com uso de dente humano foram submetidos aos testes ANOVA e 

Tukey com nível de significância de 5%, para verificar se houve diferença nos valores 
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obtidos com 10 e 20 segundos de fotoativação e com as duas resinas compostas. Em 

seguida, os valores mensurados nos 2 mm superficiais foram utilizados para o cálculo 

das médias e desvios-padrões de cada uma das posições das endentações (mesial, 

centro e distal). O teste de ANOVA com dois fatores, seguido do teste de Tukey, com 

significância de 5%, foram utilizados para verificar se os fatores equipamento 

fotoativador e posição das endentações influenciaram nos resultados. O teste t 

também foi utilizado para a comparação dos valores de dureza obtidos nas posições 

proximais, considerando os 4 mm de profundidade. Uma análise qualitativa descritiva 

dos espécimes após imersão em solvente e dos mapas de dureza em alta resolução, 

de acordo com uma escala de cores que representava os valores de dureza, foi 

realizada. Os cálculos estatísticos foram feitos com o software Origin Pro 2016. 

 Os dados de transmissão de luz em tempo real foram utilizados para o cálculo 

de médias e desvios-padrões. Para os equipamentos fotoativadores multi-pico, as 

porcentagens de luz azul e violeta também foram calculadas e comparadas. As 

imagens da distribuição de luz através de restaurações foram avaliadas de forma 

qualitativa descritiva, de acordo com uma escala de cores representativa da 

porcentagem de irradiância máxima. 
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5 RESULTADOS 
 

 

Os resultados referentes ao diâmetro externo e ao diâmetro efetivo das ponteiras 

dos equipamentos fotoativadores, potência e irradiância calculada a partir do diâmetro 

efetivo das ponteiras estão apresentados na tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 – Diâmetro externo, diâmetro interno, potência e irradiância dos equipamentos 

fotoativadores 
 

Equipamento 
fotoativador 

Diâmetro      
externo (mm) 

Diâmetro   
efetivo (mm) 

Potência 
(mW) 

Irradiância 
Nominal 

(mW/cm²) 
Bluephase 20i 8.0 7.2 570,0 ± 2,7 1400,0 ± 6,6 

Celalux 3 8.0 7.1 432,4 ± 4,4 1092,1 ± 11,2 

Elipar DeepCure-S 9.8 9.0 792,9 ± 4,5 1246,3 ± 7,1 

Valo Grand 15.0 11.6 1007,6 ± 13,0 953,4 ± 12,3 

  

 O espectro de emissão dos equipamentos fotoativadores utilizados está 

representado no gráfico 5.1. As cores violeta e azul mostram a diferença nos picos de 

comprimento de onda emitidos. 

 
Gráfico 5.1 – Espectro de emissão dos equipamentos fotoativadores. Os valores de potência (mW) e 

os picos de comprimento de onda (nm) estão descritos 
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A homogeneidade da irradiância através da ponteira dos equipamentos 

fotoativadores a uma distância de 0 mm e 2 mm, sem filtro e com filtro de passa-banda 

estreitos de 400 nm (±5 nm) estão representados nas figuras 5.1 e 5.2, 

respectivamente. Na figura 5.2, círculos brancos sobre os perfis dos feixes de luz 

representam o diâmetro efetivo das ponteiras dos equipamentos fotoativadores.  

   
Figura 5.1 – Perfis dos feixes de luz capturados com o beam profiler a uma distância de 0 mm da tela 

holográfica de 40° 
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Figura 5.2 – Perfis dos feixes de luz capturados com o beam profiler a uma distância de 2 mm da tela 
holográfica de 40° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Os mapas de dureza feitos a partir das médias dos valores de microdureza 

Knoop mensurados nas superfícies de topo e fundo dos espécimes confeccionados 

com as matrizes de Delrin®, utilizando os quatro equipamentos fotoativadores, estão 

representados abaixo. A figura 5.3 apresenta os mapas obtidos com os espécimes 

confeccionados com a resina composta Filtek Bulk Fill Posterior Restorative e a figura 
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5.4 apresenta os mapas obtidos com os espécimes confeccionados com a resina 

composta Tetric EvoCeram Bulk Fill. Círculos pretos sobrepostos aos mapas de 

dureza representam os limites das regiões utilizadas para a análise estatística (central, 

intermediária, externa).    

 
Figura 5.3 – Mapas de dureza obtidos com os valores de dureza mensurados nos espécimes 

confeccionados com a resina Filtek Bulk Fill Posterior Restorative 
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Figura 5.4 – Mapas de dureza obtidos com os valores de dureza mensurados nos espécimes 
confeccionados com a resina Tetric EvoCeram Bulk Fill  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O teste de análise de variância (ANOVA) com dois fatores, seguido do teste 

complementar de Tukey, com nível de significância de 5%, utilizados para verificar a 

influência da resina composta e da superfície mensurada nos resultados, revelou que 



52 
 

houveram diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) para os dois fatores de 

variação (Tabela 5.2).  

 
Tabela 5.2 – Resultados da ANOVA para os fatores resina composta e superfície mensurada. 

 
 Graus de 

Liberdade 
Soma dos 
Quadrados 

Quadrados 
Médios  

F p 

Resina Composta 1 2080,42146 2080,42146 181,44189 0 

Superfície 1 2655,79966 2655,79966 231,62293 0 

Interação 1 73,92211 73,92211 6,44704 0,0131 

Resíduo  76 871,41965 11,46605 - - 

 

A tabela 5.3 apresenta as médias e desvios-padrões dos resultados de dureza 

em cada uma das regiões representadas nas figuras 5.3 e 5.4 e sua interação com os 

quatro equipamentos fotoativadores utilizados no presente estudo. Quando a resina 

Filtek Bulk Fill Posterior Restorative foi utilizada, os espécimes fotoativados com o 

equipamento Elipar DeepCure-S apresentaram os melhores resultados de dureza, 

sendo significantemente maiores (p<0,05) ou não diferentes (p≥0,05) dos valores 

mensurados nos espécimes fotoativados com os demais equipamentos. A região 

central apresentou os melhores resultados de dureza, sendo significantemente 

maiores (p<0,05) ou não diferentes (p≥0,05) dos resultados obtidos nas demais 

regiões. Quando o equipamento Valo Grand foi utilizado para a fotoativação dos 

espécimes, não foi observada diferença estatisticamente significantes (p≥0,05) entre 

os valores de dureza mensurados nas regiões central e externa, enquanto quando o 

equipamento Celalux 3 foi utilizado, houve diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) entre os valores de dureza obtidos nessas regiões. Quando a resina Tetric 

EvoCeram Bulk Fill foi utilizada, os espécimes fotoativados com o equipamento Valo 

Grand não apresentaram diferença estatisticamente significante (p≥0,05) entre as 

regiões mensuradas, enquanto os espécimes fotoativados com os demais 

equipamentos apresentaram diferença entre as regiões central e externa (p<0,05). Os 

espécimes fotoativados com o equipamento Valo Grand apresentaram os melhores 

resultados de dureza na superfície de topo. Na superfície de fundo, os espécimes 

fotoativados com os equipamentos Celalux 3 e Elipar DeepCure-S apresentaram os 

maiores valores de dureza, enquanto os espécimes fotoativados com o equipamento 

Bluephase 20i apresentaram os menores valores de dureza (p<0,05).  
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Tabela 5.3 – Médias e desvios-padrões dos resultados de dureza em cada uma das regiões dos 
espécimes e sua interação com os quatro equipamentos fotoativadores 

 
Filtek Bulk Fill Topo 

 Central Intermediária Externa 
Bluephase 20i 70,9 ± 4,3Aa 69,4 ± 4,2Aa 65,7 ± 5,3Aa 

Celalux 3 69,2 ± 1,9Aa 67,3 ± 1,7Aab 62,6 ± 2,0Ab 

Deep Cure 70,5 ± 3,2Aa 68,9 ± 3,1Aa 66,0 ± 3,2Aa 

Valo Grand 67,3 ± 1,5Aa 67,3 ± 1,2Aa 66,5 ± 1,1Aa 

Filtek Bulk Fill Fundo 
 Central Intermediária Externa 

Bluephase 20i 60,1 ± 2,3ABa 58,3 ± 2,0ABab 53,7 ± 2,5Bb 

Celalux 3 57,9 ± 3,4Ba 56,3 ± 2,7Bab 52,4 ± 2,5Bb 

Deep Cure 64,3 ± 1,4Aa 62,7 ± 1,7Aa 59,7 ± 1,6Aa 

Valo Grand 58,3 ± 3,0Ba 58,2 ± 3,0ABa 56,1 ± 2,5ABa 

Tetric Bulk Fill Topo 
 Central Intermediária Externa 

Bluephase 20i 62,4 ± 1,9Aa 61,0 ± 1,7Aa 53,9 ± 2,1BCb 

Celalux 3 62,1 ± 2,6Aa 59,6 ± 1,7Aa 52,4 ± 1,5Cb 

Deep Cure 62,2 ± 1,9Aa 60,6 ± 2,2Aab 57,1 ± 2,2Bb 

Valo Grand 62,5 ± 0,5Aa 62,4 ± 0,3Aa 61,8 ± 0,5Aa 

Tetric Bulk Fill Fundo 
 Central Intermediária Externa 

Bluephase 20i 45,0 ± 3,7Ba 42,7 ± 3,4Bab 37,2 ± 2,7Bb 

Celalux 3 52,3 ± 1,6Aa 49,1 ± 1,1Aa 42,0 ± 0,9ABb 

Deep Cure 51,7 ± 3,2Aa 50,0 ± 3,6Aa 46,3 ± 3,8Aa 

Valo Grand 48,9 ± 1,9ABa 47,9 ± 1,9ABa 45,8 ± 1,8Aa 
Letras sobrescritas maiúsculas diferentes representam diferenças estatisticamente significantes entre 

equipamentos fotoativadores. Letras sobrescritas minúsculas diferentes representam diferenças 

estatisticamente significantes entre regiões (p<0,05). 

 

 As fotos dos espécimes confeccionados com as matrizes de Delrin® após a 

imersão em solvente foram organizadas ao lado dos mapas de dureza referentes a 

suas respectivas superfícies (topo e fundo) para as resinas compostas Filtek Bulk Fill 

Posterior Restorative (Figura 5.5) e Tetric EvoCeram Bulk Fill (Figura 5.6). Os 
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espécimes confeccionados com a resina Tetric EvoCeram Bulk Fill foram mais 

afetados pelo uso do solvente, apresentando halos opacos evidentes, enquanto os 

espécimes confeccionados com a resina Filtek Bulk Fill Posterior Restorative não 

apresentaram regiões opacas. Dentre os espécimes confeccionados com a resina 

Tetric EvoCeram Bulk Fill, existe uma diferença entre as superfícies de topo e de 

fundo, sendo que as superfícies de fundo apresentaram regiões com halos opacos 

mais evidentes, além de que os espécimes fotoativados com os equipamentos 

Bluephase 20i e Celalux 3 apresentam os halos opacos mais evidentes, independente 

da superfície avaliada.   

 
Figura 5.5 – Fotos dos espécimes confeccionados com as matrizes de Delrin® utilizando a resina 

composta Filtek Bulk Fill Posterior Restorative após a imersão em solvente, organizadas 
ao lado dos mapas de dureza referentes a suas respectivas superfícies (topo e fundo) 
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Figura 5.6 – Fotos dos espécimes confeccionados com as matrizes de Delrin® utilizando a resina 
composta Tetric EvoCeram Bulk Fill após a imersão em solvente, organizadas ao lado 
dos mapas de dureza referentes a suas respectivas superfícies (topo e fundo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os mapas de dureza feitos a partir das médias dos valores de microdureza Knoop 

mensurados na superfície transversal dos espécimes confeccionados com a matriz 

confeccionada com o uso de dente humano, utilizando os equipamentos 

fotoativadores por 10 e 20 segundos, estão representados nas figuras 5.7, para os 

espécimes confeccionados com a resina composta Filtek Bulk Fill Posterior 

Restorative, e figura 5.8, para os espécimes confeccionados com a resina composta 

Tetric EvoCeram Bulk Fill. 
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Figura 5.7 – Mapas de dureza feitos a partir dos valores de dureza mensurados nos espécimes 
confeccionados com a matriz confeccionada com o uso de dente humano utilizando a 
resina composta Filtek Bulk Fill Posterior Restorative 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

Figura 5.8 – Mapas de dureza feitos a partir dos valores de dureza mensurados nos espécimes 
confeccionados com a matriz confeccionada com o uso de dente humano utilizando a 
resina composta Tetric EvoCeram Bulk Fill 
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As médias e os desvios-padrões referentes aos 2 mm de profundidade 

superficiais na distal, centro e mesial dos espécimes confeccionados utilizando os 

quatro equipamentos fotoativadores com partir da matriz feita com o uso de dentes 

humanos estão representados na tabela 5.4. 

 
Tabela 5.4 - Médias e os desvios-padrões referentes aos 2 mm de profundidade superficiais dos 

espécimes confeccionados a partir da matriz feita com o uso de dentes humanos 
 
 

Filtek Bulk Fill 10 segundos 
 Distal Centro Mesial 

Bluephase 20i 31,1 ± 1,9Cc 53,2 ± 0,1Aa 42,3 ± 3,3Bb 

Celalux 3 30,6 ± 1,6Dc 52,0 ± 1,8Aa 37,3 ± 1,5Cb 

Deep Cure 39,6 ± 1,4Bc 54,1 ± 1,0Aa 48,0 ± 1,4Ab 

Valo Grand 44,3 ± 2,0Ac 52,4 ± 1,6Aa 48,6 ± 0,8Ab 

Filtek Bulk Fill 20 segundos 
 Distal Centro Mesial 

Bluephase 20i 45,0 ± 0,2Bb 54,0 ± 0,4Ba 46,6 ± 0,2Bb 

Celalux 3 45,5 ± 0,4Bb 54,3 ± 0,3Ba 46,6 ± 0,2Bb 

Deep Cure 50,8 ± 0,2Ac 56,5 ± 0,5Aa 53,3 ± 0,6Ab 

Valo Grand 52,1 ± 0,6Ac 57,3 ± 0,4Aa 54,0 ± 0,5Ab 

Tetric Bulk Fill 10 segundos 
 Distal Centro Mesial 

Bluephase 20i 26,7 ± 2,2Bc 42,5 ± 0,9Ba 32,4 ± 1,6Bb 

Celalux 3 20,4 ± 1,2Cc 38,8 ± 1,2Da 24,7 ± 1,7Cb 

Deep Cure 27,5 ± 0,6Bc 39,1 ± 0,8CDa 33,0 ± 0,5Bb 

Valo Grand 36,9 ± 1,9Ac 45,9 ± 1,7Aa 40,9 ± 1,3Ab 

Tetric Bulk Fill 20 segundos 
 Distal Centro Mesial 

Bluephase 20i 32,5 ± 1,6Cb 45,5 ± 0,5Ba 34,2 ± 1,5Cb 

Celalux 3 30,6 ± 0,6Cb 40,2 ± 0,6Ca 31,7 ± 1,0Db 

Deep Cure 36,6 ± 1,2Bc 44,4 ± 0,7Ba 40,3 ± 0,8Bb 

Valo Grand 45,6 ± 1,1Ab 49,8 ± 0,7Aa 45,5 ± 0,5Ab 
Letras sobrescritas maiúsculas diferentes representam diferenças estatisticamente significantes entre 
equipamentos fotoativadores. Letras sobrescritas minúsculas diferentes representam diferenças 
estatisticamente significantes entre regiões (p<0,05). 
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A análise estatística mostrou que, independente da resina composta utilizada, os 

espécimes fotoativados com o equipamento Valo Grand apresentaram os melhores 

resultados de dureza, sendo significantemente maiores (p<0,05) ou não diferentes 

(p≥0,05) dos valores mensurados nos espécimes fotoativados com os demais 

equipamentos fotoativadores. Entretanto, mesmo quando o equipamento com o maior 

diâmetro da ponteira, Valo Grand, foi utilizado, houve diferença estatisticamente 

significante entre os valores obtidos no centro e nas regiões proximais (distal e mesial) 

(p<0,05). A ANOVA utilizada para verificar a influência dos tempos de fotoativação e 

das resinas compostas sobre resultados de dureza mostrou que houve diferença 

estatisticamente significante entre os valores mensurados nos espécimes fotoativados 

com 10 e 20 segundos (p<0,05) e quando foram utilizadas as diferentes resinas 

(p<0,05) (Tabela 5.5). O teste t utilizado para comparar os valores de dureza obtidos 

nas caixas distal e mesial, considerando os 4 mm de profundidade, mostrou que houve 

diferença estatisticamente significante entre eles (p<0,05) (Tabela 5.6).  

 

 
Tabela 5.5 – Resultados da ANOVA para os fatores tempo de fotoativação e resina composta 

 
 Graus de 

Liberdade 
Soma dos 
Quadrados 

Quadrados 
Médios  

F p 

Tempo 1 196,30856 196,30856 1403,45629 0 

Resina Composta 1 603,93713 603,93713 4317,68934 0 

Interação 1 1,77062 1,77062 12,65859 0,00262 

Resíduo  16 2,238 0,13988 - - 

    

 
Tabela 5.6 – Resultados do teste t utilizado para comparar os valores de dureza obtidos nas caixas 

distal e mesial, considerando os 4 mm de profundidade 
 
 

t Grau de 
Liberdade 

p 

-2,66009 158 0,00862 

Considerando um nível de significância de 0,05, 

a diferença entre as médias dos grupos é 

significantemente diferente de 0. 
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As figuras 5.9 e 5.10 apresentam fotos dos espécimes confeccionados com 

auxílio da matriz feita com uso de dente humano após imersão em solvente. As fotos 

foram organizadas ao lado dos respectivos mapas de dureza, de acordo com o tempo 

de fotoativação e equipamento fotoativador utilizado. A figura 5.8 mostra os resultados 

obtidos a partir dos espécimes confeccionados com a resina composta Filtek Bulk Fill 

Posterior Restorative e a figura 5.9 apresenta os resultados obtidos a partir dos 

espécimes confeccionados com a resina composta Tetric EvoCeram Bulk Fill. 

 
Figura 5.9 - Fotos dos espécimes confeccionados com a resina composta Fitek Bulk Fill Posterior 

Restorative com auxílio da matriz feita com uso de dente humano após imersão em 
solvente ao lado dos respectivos mapas de dureza 
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Figura 5.10 - Fotos dos espécimes confeccionados com a resina composta Tetric EvoCeram Bulk Fill 
com auxílio da matriz feita com uso de dente humano após imersão em solvente ao lado 
dos respectivos mapas de dureza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A partir dos resultados obtidos na análise da potência em tempo real que chega 

ao fundo dos espécimes confeccionados com as resinas compostas Filtek Bulk Fill 

Posterior Restorative e Tetric EvoCeram Bulk Fill associadas aos quatro 

equipamentos fotoativadores, utilizando as matrizes de Delrin®, gráficos de potência 

(mW) em função do tempo (s) foram confeccionados (Gráfico 5.3). Os gráficos 

revelaram um aumento na potência que chega ao fundo dos espécimes com o 

decorrer do tempo. 
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Gráfico 5.3 - Potência em tempo real que chega ao fundo dos espécimes confeccionados utilizando as 
matrizes de Delrin® 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 Os dados do espectro de emissão da luz que alcança o fundo dos espécimes 

estão organizados no gráfico 5.4, ao lado do espectro de emissão da luz que é 

entregue ao topo das restaurações. A porcentagem de luz violeta e azul que os 

equipamentos multi-pico fornecem também estão apresentados.  

 
Gráfico 5.4 - Espectro de emissão da luz que alcança o fundo dos espécimes 
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A transmissão de luz através da matriz confeccionada com uso de dente humano 

preenchida com as resinas compostas Filtek Bulk Fill Posterior Restorative e Tetric 

EvoCeram Bulk Fill estão representados nas figuras 5.11 e 5.12, respectivamente. 

Quando o equipamento fotoativador Celalux 3, que possui ponteira com diâmetro 

pequeno, é posicionado no centro da matriz confeccionada com uso de dente humano, 

pouca luz chega nas caixas proximais. Quando a ponteira desse equipamento é 

posicionada sobre uma das caixas proximais, nenhuma luz chega na outra caixa 

proximal. Quando o equipamento Valo Grand, que possui ponteira com diâmetro 

grande, é posicionado no centro da matriz, uma maior irradiância chega no fundo das 

caixas proximais. 

 
Figura 5.11 - Transmissão de luz através da matriz confeccionada com uso de dente humano utilizando 

a resina Filtek Bulk Fill Posterior Restorative 
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Figura 5.12 - Transmissão de luz através da matriz confeccionada com uso de dente humano utilizando 
a resina Tetric EvoCeram Bulk Fill 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Os equipamentos fotoativadores utilizados no presente estudo apresentaram 

diferenças quanto ao diâmetro da ponteira, à potência, à irradiância, ao espectro de 

emissão e à homogeneidade do feixe de luz, sendo que estudos já haviam reportado 

que diferentes equipamentos fotoativadores podem apresentar diferenças quanto a 

essas características.6, 47 Houve discrepância entre os valores mensurados e as 

informações fornecidas pelos fabricantes desses equipamentos, o que pode ser 

observado comparando as informações das tabelas 4.1 e 5.1. Com relação ao 

diâmetro da ponteira, essas diferenças aconteceram porque somente o fabricante do 

equipamento Valo Grand considerou o diâmetro que efetivamente emite luz em suas 

informações. Os outros fabricantes consideraram o diâmetro externo da ponteira. Isso 

pode levar a erros, principalmente no cálculo da irradiância do equipamento, já que 

seu cálculo depende da área de emissão da luz.  

As informações de irradiância fornecidas pelos fabricantes tiveram uma 

diferença de aproximadamente 15% quando comparada aos valores calculados no 

presente estudo, com exceção do valor fornecido para o equipamento Valo Grand, 

que foi próximo ao valor mensurado, apresentando diferença de aproximadamente 

1%. Apesar de apresentar o maior valor de potência, o equipamento Valo Grand 

apresentou o menor valor de irradiância. Isso se deve ao fato de a irradiância ser 

dependente da área da ponteira do fotoativador. Pequenas alterações no diâmetro da 

ponteira do fotoativador podem levar a grandes diferenças na irradiância dele. 

Menores ponteiras levam a maiores valores de irradiância, já que ela é calculada pela 

divisão da potência pela área da ponteira do equipamento que emite luz.7 O diâmetro 

da ponteira dos equipamentos fotoativadores variou entre os equipamentos 

fotoativadores utilizados, sendo que o menor diâmetro foi obtido na mensuração no 

equipamento Celalux 3, com 7,1 mm, enquanto o maior diâmetro foi obtido na 

mensuração do equipamento Valo Grand, com 11,6 mm. Sendo assim, o Valo Grand 

possui uma área aproximadamente 66 mm2 maior do que a do Celalux 3. Isso faria 

com que, se ambos os equipamentos tivessem uma potência de 1000 mW, por 

exemplo, o Celalux 3 apresentaria irradiância de aproximadamente 2500 mW/cm2, 

enquanto o Valo Grand apresentaria irradiância de aproximadamente 950 mW/cm2. 

Entretanto, altos valores de irradiância podem levar a mais tensões durante a reação 
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de polimerização,73 já que a reação acontece mais rapidamente e o alívio das tensões 

não é possível, além de menores graus de conversão, já que mais radicais livres são 

formados ao mesmo tempo, levando a uma maior taxa de terminação bi-radical e 

consequente paralização da formação da cadeia polimérica.74   

Com relação ao espectro de emissão dos equipamentos fotoativadores, os 

picos de comprimento de onda emitidos foram diferentes (Gráfico 5.1), sendo que os 

equipamentos Celalux 3 e Elipar DeepCure-S emitem luz somente com o pico de luz 

azul, enquanto os equipamentos Bluephase 20i e Valo Grand emitem luz com mais 

de um pico. Levando em consideração que o espectro de emissão de luz dos 

equipamentos fotoativadores pode influenciar na fotoativação das resinas compostas 

que possuem fotoiniciadores alternativos à canforoquinona em sua composição,10, 61 

as informações de espectro de emissão são importantes para a identificação da 

emissão de luz num espectro mais estreito, somente com luz azul, ou num espectro 

mais amplo, envolvendo também a luz violeta. Também houve uma grande variação 

na homogeneidade do feixe de luz emitido pelos equipamentos fotoativadores (Figura 

5.2). Os equipamentos Bluephase 20i e Celalux 3 mostraram uma concentração da 

irradiância no centro de suas ponteiras, sendo que, no equipamento Celalux 3, essa 

concentração se dá nos 4 mm centrais de sua ponteira e no restante dela a irradiância 

emitida é baixa. Como o perfil do feixe de luz pode influenciar na polimerização das 

resinas compostas, essa característica pode ser preocupante, já que as regiões 

fotoativadas com as regiões externas da ponteira desse equipamento deve apresentar 

menor polimerização do que em seu centro.85 Nos equipamentos Elipar DeepCure-S 

e Valo Grand pode ser observada uma distribuição de irradiância mais homogênea. 

O efeito do distanciamento da ponteira do equipamento fotoativador pode ser 

notado quando as figuras 5.1 e 5.2 são comparadas. Na figura 5.2, pode ser 

observada uma dispersão da luz emitida pelos equipamentos fotoativadores, sendo 

ela causada pelo aumento da distância entre a ponteira e a superfície que recebeu a 

luz em 2 mm. A potência recebida continuou a mesma, mas como a luz passou a 

atingir uma área maior, que pode ser notada pelo círculo branco sobreposto aos perfis 

de feixe de luz, a irradiância é menor, conforme já reportado na literatura.34, 35 Também 

existe diferença entre a colimação de luz dos diferentes equipamentos estudados, 

sendo que o equipamento Celalux 3 possui a menor colimação, evidenciada pela 

maior diferença entre o diâmetro do círculo branco e o diâmetro do feixe de luz na 

figura 5.2. Porém, quando o equipamento Valo Grand é avaliado, não se observa 
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diferença entre os diâmetros do círculo branco e o perfil do feixe de luz, evidenciando 

sua maior colimação. Tendo em vista o efeito do distanciamento da ponteira dos 

equipamentos fotoativadores; no presente estudo, a fotoativação foi feita com uma 

distância de 2 mm entre a ponteira dos equipamentos e a superfície dos espécimes 

feitos tanto com a matriz de Delrin®, como com a matriz confeccionada com uso de 

dente humano. Isso foi feito com o intuito de reproduzir as situações clínicas onde a 

altura das cúspides dos dentes faz com que haja distância semelhante entre a ponteira 

dos equipamentos fotoativadores e a superfície das restaurações. 

 Os mapas de dureza feitos com os resultados dos espécimes confeccionados 

com matriz de Delrin® (Figuras 5.3 e 5.4) e os resultados da ANOVA (Tabela 5.2) 

mostraram que existe diferença entre a dureza das duas resinas compostas testadas 

(p<0,05). Isso era esperado, já que a composição das duas resinas é diferente, e isso 

pode alterar os resultados de dureza.8 A ANOVA também revelou que existe diferença 

estatisticamente significante entre as superfícies de topo e fundo dos espécimes 

(p<0,05) (Tabela 5.2). A luz que chega no fundo das restaurações tem menor 

irradiância do que a luz que atinge o topo dos espécimes e isso influencia na dureza 

dessas superfícies. Então, foram feitas avaliações comparando os dados de cada 

resina e superfície separadamente, com a variação das regiões e dos equipamentos 

fotoativadores (Tabela 5.3). A ANOVA revelou menor variabilidade na dureza das 

superfícies dos espécimes quando o Valo Grand foi utilizado. Quando os 

equipamentos Celalux 3 e Bluephase 20i, que possuem ponteiras de menor diâmetro, 

foram utilizados, houve diferença entre as regiões central, intermediária e o externa 

dos espécimes (p<0,05). Além do diâmetro da ponteira, outro fator que pode ter 

influenciado na homogeneidade da dureza dos espécimes é a homogeneidade dos 

feixes de luz, sendo que a utilização de equipamentos com menor homogeneidade de 

feixe de luz resultou em espécimes com menor homogeneidade de dureza. A 

polimerização das resinas compostas no exterior desses espécimes é prejudicada e 

isso resulta em menores propriedades mecânicas nessas regiões.84, 85 

 A utilização dos equipamentos fotoativadores multi-pico resultou em piores 

resultados de dureza no fundo dos espécimes confeccionados a partir das matrizes 

de Delrin®, enquanto na superfície de topo esse efeito não foi observado. Isso deve 

ter acontecido porque pouca luz violeta consegue atingir o fundo dos espécimes, como 

já reportado na literatura10, 15 e mostrado no gráfico 5.4. Uma alteração na proporção 

entre luz azul e violeta pode ser observada quando comparado o espectro de emissão 
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da luz que atinge o topo dos espécimes e a luz que chega ao fundo deles, sendo que 

a porcentagem de luz violeta chegou a cair de 26% (topo) para 2% (fundo). Isso 

acontece por causa da diferença entre os comprimentos de onda da luz violeta (400 

nm) e da luz azul (460 nm), sendo que, como a luz azul tem maior comprimento de 

onda, ela atravessa a resina composta com menor influência da refração pelas 

partículas de carga.67       

 Os mapas de dureza feitos a partir dos valores mensurados nos espécimes 

confeccionados com a matriz feita com uso de dente humano (Figuras 5.7 e 5.8) 

evidenciaram as diferenças entre as resinas compostas utilizadas já observadas nas 

figuras 5.4 e 5.5. Foi observada uma diminuição na dureza de acordo com o aumento 

na profundidade das mensurações. Os diferentes equipamentos fotoativadores e a 

posição das mensurações influenciaram na dureza dos materiais (Tabela 5.4). 

Entretanto, mesmo com a utilização do Valo Grand, que possui a maior ponteira e 

maior homogeneidade do feixe de luz, houve uma diferença estatisticamente 

significante entre a dureza no centro e a dureza na mesial e distal (p<0,05), diferente 

do que foi observado na matriz de Delrin®. Isso pode ter acontecido porque um guia 

de silicone foi utilizado como anteparo para a definição do formato das restaurações 

e esse silicone não permitia a passagem nem a transmissão de luz, diferentemente 

da matriz de Delrin®, que é branca. As características do molde exercem influencia 

na polimerização das resinas compostas,94 sendo que um silicone opaco de coloração 

escura foi utilizado nesse estudo para simular uma matriz metálica, geralmente 

utilizada na confecção de restaurações de classe II em resina composta. Também 

houve a preocupação com a inibição da polimerização que poderia ser causada pelo 

silicone. Porém, esse silicone tem a capacidade de alterar a polimerização de apenas 

uma camada muito superficial da restauração, de aproximadamente 10 µm,30 que era 

afastada de onde as endentações foram feitas. Uma diferença estatisticamente 

significante entre o lado mesial e o lado distal também foi observada nos 4 mm de 

profundidade (p<0,05) (Tabela 5.6). Isso pode ter acontecido devido à não 

homogeneidade do feixe de luz e da concentração de comprimentos de onda violeta 

em regiões especificas da ponteira dos equipamentos fotoativadores, conforme figura 

2. Entretanto, a distribuição da luz violeta deveria ter afetado somente os espécimes 

fotoativados com os equipamentos fotoativadores multi-pico, e a diferença entre as 

caixas proximais também foi observada nos equipamentos de pico único. Outro fator 

que pode ter influenciado na polimerização dos espécimes é a variação no 
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posicionamento da ponteira dos equipamentos fotoativadores. O aumento do tempo 

de fotoativação influencia na polimerização do material62, 78 e isso foi observado no 

presente estudo com o aumento da dureza quando o tempo de 20 segundos foi 

utilizado (p<0,05) (Tabela 5.5), sendo esse aumento observado para ambas as resinas 

compostas. 

 Os valores de dureza mensurados no fundo das caixas proximais foram baixos. 

Isso se deve à dificuldade do acesso da luz dos equipamentos fotoativadores no fundo 

das caixas e à opacidade e coloração do silicone utilizado para a definição do formato 

das restaurações. Além disso, o volume reduzido de material presente nas caixas 

proximais também pode ter levado a uma menor dureza nessas regiões. Um volume 

maior de material leva a um maior aumento de temperatura durante a reação de 

polimerização, e esse aumento de temperatura leva a uma diminuição da viscosidade 

do material e a um aumento da mobilidade molecular, o que leva a uma maior 

conversão de monômeros.63 Entretanto, se for muito acentuado, esse aumento da 

temperatura pode causar prejuízos à polpa dental. Os valores baixos de dureza no 

fundo das caixas proximais são preocupantes em situações clínicas, pois essas 

regiões são de difícil acesso para a higienização e, se houverem falhas nessas 

regiões, elas não são facilmente detectadas, sendo que o risco de caries secundárias 

pode ser aumentado. Além disso, num mesmo material, uma microdureza reduzida 

indica um menor grau de conversão e está relacionada a uma maior quantidade de 

monômeros residuais presentes no material e, consequentemente, menor 

biocompatibilidade.9, 75  

  O solvente pós polimerização foi utilizado a fim de remover os monômeros 

residuais dos espécimes e esse efeito pode ser observado nas imagens 5.5, 5.6, 5.9 

e 5.10. Os espécimes confeccionados com as duas resinas compostas reagiram de 

forma diferente à imersão em solvente. Os espécimes confeccionados com a Filtek 

Bulk Fill Posterior Restorative não foram alterados após a imersão em solvente, 

enquanto os espécimes confeccionados com a Tetric EvoCeram Bulk Fill tiveram 

alteração, que pode ser visualmente notada. Essa diferença deve ter acontecido 

devido às diferentes composições desses dois materiais,95 sendo que tanto a matriz 

orgânica quanto a quantidade e composição das partículas de carga são diferentes 

nessas duas resinas compostas. Nos espécimes confeccionados com a matriz de 

Delrin® utilizando a Tetric EvoCeram Bulk Fill (Figura 5.6), uma porosidade nas 

regiões mais externas pode ser observada quando os equipamentos fotoativadores 
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com ponteira de menor diâmetro foram utilizados, assim como uma maior porosidade 

também foi observada nessa situação quando a matriz feita com uso de dente humano 

foi utilizada (Figura 5.10). Fazendo uma comparação visual entre as fotos dos 

espécimes e seus mapas de dureza, pode se notar uma maior porosidade nas regiões 

correspondentes a menores valores de dureza. Entretanto, o efeito desse solvente é 

dependente do material utilizado e nesse estudo foi feita uma comparação apenas 

visual. 

 A luz que alcança o fundo dos espécimes tem sua potência cerca de 90% 

menor do que a luz que atinge o seu topo (Gráfico 5.4). Essa diminuição ocorre porque 

parte da energia luminosa é consumida durante a reação de polimerização e parte da 

luz é refletida para fora do espécime. O valor da potência que chega ao fundo do 

espécime medida em tempo real mostra que ocorre um aumento nos valores de 

acordo com o tempo (Gráfico 5.3). Esse aumento na transmissão de luz ocorre, em 

parte, por conta do aumento da temperatura gerada pelos equipamentos 

fotoativadores. Outro fator que leva a esse aumento é a mudança no índice de 

refração da matriz orgânica durante a reação de polimerização.65 No inicio da reação, 

os índices de refração da matriz orgânica e da carga são diferentes, o que leva a uma 

maior perda de luz. Conforme a reação de polimerização avança e o índice de refração 

da matriz orgânica muda, ele se torna mais parecido com o índice de refração das 

partículas de carga, permitindo uma maior passagem de luz. No gráfico 5.4, também 

se observa uma menor penetração da luz violeta. Tendo em vista a maior 

profundidade de polimerização que os fabricantes preconizam para as resinas 

composta bulk fill, uma menor penetração da luz característica de menores 

comprimentos de onda podem levar a uma polimerização inadequada das regiões 

mais profundas de restaurações.10 Além disso, o uso de fotoiniciadores alternativos, 

como o Lucerin TPO, em resinas composta bulk fill pode ser desaconselhável, pois no 

fundo da restauração chegará pouca luz capaz de sensibilizar o material e a 

polimerização dessa região será comprometida. Entretanto, o fotoiniciador alternativo 

Ivocerin, inserido na composição da resina composta Tetric EvoCeram Bulk Fill, 

possui sua absorção num espectro mais próximo da luz azul, sendo sensibilizado 

também pela luz azul. 

 As figuras 5.11 e 5.12 mostram que o posicionamento das ponteiras dos 

equipamentos fotoativadores influencia na luz que chega no fundo das caixas 

proximais. Quando um equipamento fotoativador que possui ponteira com diâmetro 
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pequeno, como o Celalux 3, é posicionado no centro da restauração, pouca luz chega 

nas caixas proximais de uma restauração MOD. Isso também pode explicar os baixos 

valores de dureza obtidos no fundo das caixas proximais dos espécimes 

confeccionados com a matriz feita com uso de dente humano. Quando a ponteira 

desse equipamento é posicionada sobre uma das caixas proximais, nenhuma luz 

chega na outra caixa proximal, podendo indicar a necessidade de mais pontos de 

fotoativação. Com a utilização de um equipamento com diâmetro da ponteira pequeno, 

três pontos de fotoativação podem ser necessárias: um em cada caixa proximal e um 

no centro da restauração. Entretanto, as imagens 5.11 e 5.12 são referentes a 

somente uma repetição para cada situação e somente uma análise visual foi feita, 

baseada numa escala de porcentagem de irradiância máxima. 

 Tendo em vista os dados obtidos no presente estudo, existe a necessidade do 

fornecimento das características dos equipamentos fotoativadores por parte dos 

fabricantes, e que devem ser checadas pelos pesquisadores, já que os tempos de 

fotoativação recomendados pelos fabricantes podem não ser suficiente para correta 

polimerização do material. Também se faz necessário um treinamento adequado para 

a correta polimerização, principalmente considerando as resinas compostas bulk fill, 

que propõe o uso de grandes porções, tanto em profundidade, como em largura. 

Somente com as informações e o treinamento adequados, os cirurgiões-dentistas 

terão a possibilidade de realizar a fotoativação de restaurações com segurança, 

elevando o material a um maior desempenho clínico. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Com base nos resultados obtidos e na metodologia utilizada, pode-se concluir 

que: 

- Os quatro equipamentos fotoativadores apresentaram diferenças entre si em 

todas as características avaliadas: diâmetro da ponteira, potência, irradiância, 

espectro de emissão e homogeneidade do feixe de luz, sendo que os dados fornecidos 

pelos fabricantes desses equipamentos apresentaram imprecisões;  

- Equipamentos fotoativadores com maiores diâmetros da ponteira e espectro 

de emissão de luz azul, associados a maiores tempos de fotoativação, promoveram 

melhor qualidade de polimerização e deveriam ser utilizados para a fotoativação de 

restaurações em resinas bulk fill.  

- A quantidade de luz violeta que atinge o fundo das restaurações é pequena e 

isso afeta a dureza nessa região.   

Assim, a escolha correta do equipamento fotoativador e seu protocolo de uso 

são essenciais para a correta confecção de restaurações em resina bulk fill.  
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP (Emenda) 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Dalhousie University 

 

 

 

 

 

 

 
 


