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RESUMO 
 

 

Chiari MDS. Desenvolvimento e aplicação de partículas de fosfato de cálcio 
funcionalizadas com monômeros ácidos para remineralização dentária [dissertação]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão 
Original. 

 

 

Os objetivos deste estudo foram: 1) sintetizar e caracterizar partículas de fosfato 

dicálcico dihidratado (DCPD) funcionalizadas com diferentes compostos orgânicos 

(ácido cítrico/AC, ácido acrílico/AA, fosfato de metacriloiloxietila/MOEP e 

dimetacrilato de dietilenoglicol/DEGDMA) e 2) avaliar o efeito da incorporação destas 

partículas sobre as propriedades físico-químicas e potencial remineralizador de 

compósitos experimentais. Na primeira fase do trabalho, partículas de DCPD foram 

sintetizadas pelo método da co-precipitação na presença de ácido cítrico, ácido 

acrílico, MOEP ou DEGDMA ou na ausência de funcionalizantes (não 

funcionalizadas/NF). As partículas foram caracterizadas por difração de raio x (DRX), 

análise elementar, densidade teórica, área superficial, difração de laser, microscopia 

eletrônica de varredura e potencial zeta. Na segunda etapa do trabalho, seis 

compósitos experimentais foram manipulados contendo dimetacrilato de glicidila 

bisfenol A (BisGMA)/dimetacrilato de trietileno glicol (TEGDMA) (1:1 em mols), 

fotoinciadores e 60 vol% de partículas, sendo essa proporção composta por 

partículas de vidro de bário silanizadas e 0 vol% (controle, sem DCPD) ou 20 vol% 

de partículas de DCPD. Os materiais foram avaliados quanto ao grau de conversão 

(GC), resistência à flexão biaxial (RFB) e módulo flexural (E) após 24 horas e 60 dias 

em água, liberação de íons e efeito protetor sobre esmalte adjacente à restaurações 

submetidas a um desafio cariogênico in vitro. Os resultados de GC, E, liberação de 

íons e ΔKHNsuperficial/ΔKHNtransversal foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA)/ teste de Tukey. Os resultados de RFB foram submetidos ao teste de 

Kruskal-Wallis/teste de Dunn. Em todos os casos, o nível de significância global foi 

de 5%. A formação de DCPD foi confirmada através do DRX. A análise elementar 

comprovou retenção de funcionalizante em níveis acima de 1,5% apenas para 

DCPD-DEGDMA, que também apresentaram redução na densidade devido à 

presença do monômero funcionalizante. Os valores de área superficial foram 



 
 

semelhantes para todas as partículas (22 - 30 m2/g). Partículas sintetizadas na 

presença de ácido cítrico apresentaram menor tamanho em relação às demais. 

Valores de potencial zeta variaram entre -0,9 e -14,2 mV. Todos os compósitos 

apresentaram GC semelhantes. Para RFB após 24 horas, apenas os materiais 

contendo DCPD-AA e DCPD-DEGDMA foram estatisticamente semelhantes ao 

controle, porém, após imersão prolongada, somente o material contendo DCPD-

DEGDMA manteve-se estatisticamente semelhante ao controle. Para E, após 24 

horas, os compósitos contendo DCPD-NF, DCPD-MOEP, DCPD-DEGDMA ou 

DCPD-AA foram estatisticamente semelhantes e superiores ao controle. Após 

imersão, todos os compósitos apresentaram-se semelhantes ao controle, exceto 

DCPD-AA que apresentou menor módulo. O material contendo DCPD-AC 

apresentou maiores liberações iônicas do que aquele com DCPD-DEGDMA,  o que 

possivelmente se refletiu no ΔKHNsuperficial estatisticamente menor dos corpos de 

prova restaurados com compósito contendo DCPD-AC em comparação ao material 

contendo DCPD-DEGDMA. Para ΔKHNtransversal, não houve interação 

estatisticamente significante entre os fatores. As maiores reduções foram 

observadas nas profundidades de 10 µm e 30 µm. Além disso, o esmalte ao redor do 

compósito contendo DCPD-AA apresentou maior redução em sua KHN do que o os 

materiais contendo DCPD-NF e do que o material controle. A síntese de DCPD foi 

realizada com êxito. Entretanto, apenas o ácido cítrico foi efetivo para redução do 

tamanho das partículas. DEGDMA foi o funcionalizante que apresentou maiores 

teores de retenção na superfície das partículas. Além disso, a funcionalização com 

DEGDMA favoreceu a interação entre DCPD e a matriz orgânica, o que foi 

evidenciado pelos maiores valores de resistência à flexão. Todavia, liberação de 

íons foi comprometida. Em 7 dias os compósitos contendo DCPD não tiveram um 

efeito protetor contra a desmineralização provocada pela ciclagem de pH. 

 

Palavras-chave: Fosfatos de Cálcio. Resinas compostas. Remineralização dentária. 

  



 

ABSTRACT 
 

 

Chiari MDS. Development and application of calcium phosphate particles 
functionalized with acidic monomers for dental remineralization [dissertation]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original 
 

 

The aims of this study were: 1) to synthesize and characterize dicalcium phosphate 

dihydrate (DCPD) particles functionalized with different organic agents (citric acid/CA, 

acrylic acid/AA, methacryloyloxyethyl phosphate/MOEP and diethylene glycol 

dimethacrylate/DEGDMA) and 2) evaluate the effect of the addition of these particles 

over physical-chemical properties and remineralization potential of experimental 

composites. In the first part of the study, DCPD particles were synthesized by a 

coprecipitation method in the presence of citric acid, acrylic acid, MOEP, DEGDMA 

or without functionalizing agent (non-functionalized/NF). Particles were characterized 

by X-ray diffraction (XRD), elemental analysis, density, surface area, laser diffraction, 

scanning electron microscopy (SEM) and zeta potential. In the second part, six resin-

based materials were manipulated, containing in the organic phase bisphenol A 

glycerolate dimethacrylate (BisGMA)/triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) 

(1:1 in mols), photoiniciators and 60 vol% of particles, composed by silanized barium 

glass and 0% (control: without DCPD) or 20 vol% of DCPD particles. Materials were 

evaluated for degree of conversion (DC), biaxial flexural strength (BFS) and flexural 

modulus (E) after 24 hours and 60 days of immersion in water, ion release and 

protective effect on adjacent enamel submitted to an in vitro cariogenic challenge. 

Data from DC, E, ion release ΔKHNsurface/ΔKHNcross-sectional were subjected to analysis 

of variance (ANOVA)/Tukey test. Data from BFS were analyzed using Kruskal–

Wallis/Dunn test. In all cases, the global significance level was 5%. DCPD formation 

was confirmed by XRD. Elemental analysis presented the retention of functionalizing 

agent retention at levels above 1.5% only for DCPD-DEGDMA, which also had 

reduction in density due to the presence of the functionalizing monomer. Surface 

area measurements were similar for all particles (22 - 30 m2/g). Particles synthesized 

in the presence of citric acid presented smaller size in relation to the others. Zeta 

potential values ranged from -0.9 to -14.2 mV. All composites presented similar DC. 

For BFS, after 24 hours, only the materials containing DCPD-AA and DCPD-



 
 

DEGDMA were statistically similar to the control, but after prolonged immersion only 

the material containing DCPD-DEGDMA remained statistically similar to the control. 

For E, after 24 hours, the composites containing DCPD-NF, DCPD-MOEP, DCPD-

DEGDMA or DCPD-AA were statistically similar and presented higher results than 

the control. After immersion, all composites were similar to the control, except for 

DCPD-AA, which had lower results. The material containing DCPD-CA presented 

higher ionic releases than the DCPD-DEGDMA, this possibly reflected on the lower 

results for ΔKHNsurface for the specimens restored with the composite containing 

DCPD-CA in comparison to DCPD-DEGDMA material. For ΔKHNcross-sectional, there 

was no statistically significant interaction for the factors. The highest reductions were 

observed at 10 µm and 30 µm dephts. Also, the enamel around the composite 

containing DCPD-AA presented higher reduction in KHN than the materials 

containing DCPD-NF and than the control. DCPD synthesis was successful. 

However, only citric acid was effective to reduce particle size. DEGDMA was the 

functionalizing agent that presented higher levels of retention in the particle surface.  

In addition, functionalization with DEGDMA favored the interaction between DCPD 

and the organic matrix, evidenced by the higher resuts of flexural strength. However 

ion release was compromised. In 7 days the DCPD-containing composites did not 

prersented a protective effect against the demineralization caused by the pH cycling. 

 
 

Keywords: Calcium Phosphates. Composite Resins. Tooth Remineralization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Partículas de fosfato de cálcio (CaP) incorporadas a compósitos resinosos são 

capazes de liberar íons cálcio e fosfato e apresentam potencial para remineralização 

dos tecidos dentários (1-4). Entretanto, a incorporação de partículas de CaP em 

compósitos resinosos causa reduções significativas em sua resistência à flexão e 

tenacidade à fratura devido à ausência de interação química entre as partículas de 

CaP e a matriz resinosa (5-8). 

O desempenho mecânico de compósitos resinosos liberadores de íons seria 

otimizado pela maior união das partículas de CaP com a matriz orgânica, uma vez 

que esta característica reduziria o risco destas partículas funcionarem como sítios 

iniciadores de trincas. Adicionalmente, partículas menores apresentariam maior área 

superficial (9, 10), o que possibilitaria a formulação de compósitos contendo frações 

volumétricas de CaP menores, mantendo a liberação de íons em níveis capazes de 

promover a remineralização dos tecidos dentários. 

Como forma de estabelecer uma união química com a matriz resinosa, a 

funcionalização de partículas de hidroxiapatita (HA) e fosfato dicálcico anidro 

(DCPA) com compostos silânicos foi avaliada e, apesar dos resultados positivos 

quanto ao desempenho mecânico, a natureza hidrofóbica do silano reduziu 

significantemente a liberação de íons cálcio e fosfato (11, 12). Ácidos carboxílicos 

(málico, cítrico, acrílico e metacrílico) também foram testados como funcionalizantes 

para partículas de HA incorporadas a matrizes resinosas, uma vez que seus grupos 

carboxílicos são capazes de se unir aos íons cálcio. O material contendo HA 

funcionalizada com ácido acrílico apresentou os melhores resultados para 

resistência à flexão, provavelmente em decorrência da co-polimerização dos 

monômeros da matriz resinosa com os grupos acrilato (13-15).  

Recentemente, foi descrita a síntese e caracterização de partículas de fosfato 

dicálcico dihidratado (DCPD) sintetizadas na presença de dimetacrilato de 

trietilenoglicol (TEGDMA) (16). Dentre as diversas fases do ortofosfato de cálcio, o 

DCPD apresenta potencial para ser utilizado como carga bioativa em materiais 

resinosos odontológicos pois é uma das mais solúveis, o que facilitaria a liberação 

de íons (17). Adicionalmente, seu índice de refração (1,54 – 1,55) é semelhante ao 

do vidro de bário (1,53) utilizado como fase de reforço em materiais comerciais (18, 
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19). O TEGDMA é um monômero dimetacrilato levemente hidrofílico devido à 

presença de grupos éter em sua estrutura (20), comumente empregado em 

compósitos comerciais e foi utilizado como funcionalizante por se apresentar como 

um ácido fraco, capaz de se unir ao cálcio das partículas de DCPD em crescimento 

através de ligações íon-dipolo através dos átomos de oxigênio do seu grupo 

espaçador (16). De fato, aumentos significativos na resistência à flexão de 

compósitos contendo partículas de DCPD funcionalizadas com TEGDMA foram 

observados em comparação ao material controle contendo partículas não 

funcionalizadas, sem comprometer a liberação de íons (21). 

Outros derivados do dimetacrilato de etileno glicol (etileno glicol 

dimetacrilato/EGDMA, dietileno glicol dimetacrilato/DEGDMA e tetraetileno glicol 

dimetacrilato/TETDMA) foram avaliados como agentes funcionalizantes, adicionados 

a uma das soluções precursoras no momento da síntese. Os resultados mostraram 

que a área superficial das partículas aumentou de 36 m2/g (DCPD não 

funcionalizado) para 66 m2/g nas partículas funcionalizadas com DEGDMA. Como 

comparação, a funcionalização com TEGDMA resultou numa área de superfície de 

55 m2/g. Entretanto, o tamanho das partículas não foi significantemente reduzido 

pela funcionalização (não-funcionalizado: 25 µm, DEGDMA: 12 - 20 µm, TEGDMA: 

19 - 20 µm) (22). 

Conforme descrito anteriormente, o ácido acrílico mostrou bons resultados 

como funcionalizante de partículas de hidroxiapatita. Nesses estudos, porém, a 

liberação de íons não foi determinada, uma vez que o objetivo dos autores foi avaliar 

o uso da HA como fase de reforço. É possível que os bons resultados estejam 

relacionados à redução da aglomeração resultante da repulsão eletrostática 

provocada pela presença de grupos carboxílicos ionizados durante a síntese (23). 

Semelhante aos ácidos carboxílicos, monômeros contendo grupos de ácido fosfórico 

(H2PO4
- ou HPO4

2-) apresentam sítios carregados negativamente, os quais têm 

afinidade pelo Ca2+ e poderiam se unir quimicamente ao cálcio. O fosfato de 

metacriloiloxietila (MOEP) apresenta um grupo de ácido fosfórico e um metacrilato 

em sua estrutura. Semelhante ao ácido acrílico, espera-se que esta molécula 

apresente interação química com o cálcio e co-polimerize com os monômeros da 

matriz resinosa do compósito. 

Frente ao exposto, o presente estudo tem o propósito de sintetizar partículas de 

DCPD funcionalizadas ab initio com ácidos carboxílicos (ácido cítrico e ácido 
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acrílico), MOEP e DEGDMA. A funcionalização ab initio ocorre concomitante à 

precipitação e nucleação dos cristais de DCPD, favorecendo uma interação química 

mais efetiva entre os funcionalizantes e as partículas, além de possivelmente afetar 

seu tamanho e morfologia devido ao excesso de cargas elétricas (no caso dos 

monômeros ácidos) e ao fato destes monômeros atuarem como co-solventes, 

modificando a tensão superficial do meio reacional (24). O propósito da 

funcionalização é a obtenção de partículas de DCPD com maior área superficial, 

menor tamanho e capazes de co-polimerizarem com a matriz resinosa. Com isso, as 

propriedades mecânicas dos compósitos formulados com estas partículas seriam 

superiores em relação àquelas apresentadas por um material contendo partículas 

não funcionalizadas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 FOSFATOS DE CÁLCIO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA 

 

 

Por serem os constituintes principais da fase mineral dos tecidos duros (ossos e 

dentes) e devido a sua biocompatibilidade, os fosfatos de cálcio (CaP) apresentam 

grande interesse em odontologia e medicina (25-27). Quimicamente, esses 

compostos são constituídos por três elementos principais: cálcio (estado de oxidação 

+2), fósforo (estado de oxidação +5) e oxigênio (estado de redução -2). O íon 

hidrogênio também se encontra presente na composição química de muitos fosfatos 

de cálcio, seja como água incorporada (exemplo: CaHPO4.2H2O), hidróxido 

(exemplo: Ca10(PO4)6(OH)2) ou como constituinte de um ânion ácido (HPO4
2- ou 

H2PO4
-). Os compostos resultantes da combinação desses elementos podem ser 

diferenciados de acordo com o tipo de ânion fosfato em orto- (HPO4
2-, H2PO4

- ou 

PO4
3-), meta- (PO3

-), piro- (P2O7
4-) e poly- [(PO3)n

n-] (28).  

A hidroxiapatita é um dos ortofosfatos de cálcio mais estudados em odontologia 

pelo fato de ser o principal constituinte da fase inorgânica do esmalte dentário (29, 

30). Devido à sua elevada razão Ca/P (1,67), a HA é o ortofosfato de cálcio mais 

estável em meio aquoso (menos solúvel) (31). No campo da odontologia preventiva 

e restauradora, as partículas de HA foram testadas quanto ao seu efeito sobre as 

propriedades mecânicas de materiais restauradores intermediários (32, 33), 

cimentos de ionômero de vidro (34, 35), compósitos e adesivos bioativos (14, 36) e 

quanto ao seu potencial remineralizador quando adicionadas a dentifrícios (37, 38).   

Outras fases de CaP vêm sendo investigadas no desenvolvimento de materiais 

restauradores com ação remineralizante. O fosfato de cálcio amorfo (ACP) é 

possivelmente a fase mais extensivamente pesquisadas em compósitos 

experimentais e sistemas adesivos (39-43). Comercialmente, partículas de ACP 

podem ser encontradas em selantes resinosos (Aegis Pit & Fissure with ACP, 

Bosworth Co, Skokie, Il, USA), cimentos ortodônticos (Aegis Ortho, Bosworth Co), 

compósitos restauradores (Aegis V, Bosworth Co), agentes clareadores (Philips 

Zoom DayWhite e NiteWhite, Philips, Amsterdã, NDL) e dentifrícios (ACP Enamelon, 

Enamelon Inc., Cranbury, NJ). O potencial remineralizador das partículas de ACP 
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está vinculado à sua alta solubilidade (44). Todavia, o ACP tem a tendência de se 

converter em fases cristalinas termodinamicamente mais estáveis (portanto, com 

menor solubilidade), como a hidroxiapatita deficiente em cálcio (CDHA) ou 

fluorapatita (FA) (27, 45). De forma a evitar a conversão espontânea de ACP em HA 

e não comprometer a liberação de íons, é necessário estabilizar as partículas 

associando-as a compostos como o pirofosfato (P2O7
4-) (39, 44, 46, 47) ou o 

fosfopeptídeo da caseína do leite (CPP), que forma o complexo conhecido como 

CPP-ACP (45, 48, 49). 

Outras fases de CaP testadas como constituintes da fase inorgânica de 

materiais resinosos são o fosfato de cálcio anidro (DCPA) (12, 50), fosfato dicálcico 

dihidratado (DCPD) (6, 21, 22, 24), fosfato tetracálcico (TTCP) (5) e fosfato tri-cálcico 

(TCP) (51). Dentre elas, o DCPD possui índice de refração (1,54 - 1,55) similar ao do 

vidro de bário (1,53) utilizado como partícula de reforço em materiais comerciais 

(18). Isso garante que a transmissão de luz durante a fotopolimerização do 

compósito não seja afetada. O cristal de DCPD é formado por cadeias de CaPO4 

arranjadas paralelamente umas às outras, com moléculas de água interpostas (31). 

A presença das moléculas de água estruturais e a razão Ca/P relativamente baixa 

(Ca/P=1) fornece ao DCPD solubilidade intermediária entre as fases cristalinas do 

CaP (17), característica desejável em partículas liberadoras de íons (35, 42). 

 

 

2.2 REMINERALIZAÇÃO 

 

 

Remineralização pode ser definida como o processo no qual íons cálcio e 

fósforo provenientes de uma fonte externa são fornecidos à estrutura dental, 

resultando em um ganho mineral (45). Embora a remineralização do esmalte seja 

previsivelmente alcançada, a remineralização da dentina ainda é um desafio (52-54). 

A estrutura da dentina é heterogênea e complexa, e sua remineralização efetiva 

(envolvendo não apenas aumento no conteúdo mineral, mas também a recuperação 

de suas propriedades mecânicas) requer que a deposição mineral ocorra no 

espaços intra e interfibrilares do colágeno, e não apenas externamente às fibras. O 

sucesso relatado com o uso de biomateriais capazes de liberar de íons de cálcio e 

fósforo também está vinculado ao crescimento epitaxial de sais de fosfato de cálcio 
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depositados sobre sítios de nucleação remanescentes na superfície do colágeno 

dentinário ou sobre prismas de esmalte (55). O crescimento epitaxial é considerado 

uma abordagem “top-down”, de acordo com a teoria clássica de cristalização (56, 

57). Em contrapartida, a remineralização dita “biomimética” (também denominada 

remineralização “bottom-up”) representa um tipo de abordagem de “cristalização não 

clássica”, a qual independe de sítios de nucleação pré-existentes. Esse conceito se 

baseia na transferência de agregados nanométricos de ACP formados ao longo da 

cadeia orgânica de análogos biomiméticos de proteínas não-colágenas que são 

“carregados” para os espaços intra e interfibrilares do colágeno desmineralizado e se 

depositam a partir das regiões mais profundas da região desmineralizada (58-60).  

Na literatura é possível encontrar estudos in vitro, in situ e in vivo avaliando a 

remineralização dos tecidos dentários com a utilização de materiais contendo 

partículas de CaP. Apesar de suas limitações em relação à reprodução das 

condições intrabucais, os experimentos in vitro são mais comumente utilizados 

devido à sua facilidade de realização e padronização. Um estudo in vitro realizado 

com dentes humanos avaliou a remineralização de dentina a partir da utilização dois 

tipos de cimentos resinosos (cimento I: 18% em massa de TTCP e 55% em massa 

de DCPA; cimento II: 20% em massa de TTCP e 60% em massa de DCPA). Após 

seis semanas de envelhecimento em saliva artificial, a avaliação microradiográfica 

comprovou aumentos no conteúdo mineral das lesões de 47% e 38% para o cimento 

I e II, respectivamente (2). Entretanto, as porcentagens de remineralização devem 

ser avaliadas com cautela uma vez que não foi aplicada uma camada de adesivo 

entre a dentina e a restauração. Quando o mesmo estudo foi reproduzido 

interpondo-se uma camada de adesivo entre a dentina e o cimento, a porcentagem 

de remineralização foi reduzida a menos da metade (23% a 13%, respectivamente 

para os cimentos I e II) (3).  

Outros grupos vêm pesquisando o uso de nanopartículas de ACP (NACP) em 

materiais restauradores resinosos. Em um estudo recente, compósitos experimentais 

contendo 40% de NACP e 20% de vidro silanizado ou 40% de NACP e 20% de 

TTCP (porcentagens em peso) foram aplicados diretamente sobre dentina 

desmineralizada e os corpos de prova foram submetidos a ciclagem de pH des-

remineralizante (DES/RE) por quatro ou oito semanas. De forma geral, a 

remineralização aumentou de quatro para oito semanas, mas não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os dois materiais experimentais. Ambos 
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apresentaram porcentagens de remineralização superiores e estatisticamente 

significantes (NACP: 48,2 ± 11%, NACP-TTCP: 43,2 ± 12,6%) em relação a um 

compósito comercial sem CaP (5,0 ± 7,2%) (61).  

A associação de NACP com moléculas orgânicas usadas como precursores 

biomiméticos também foi testada. Após o tratamento da dentina desmineralizada 

com solução de poliamidoamina (PAMAM), um compósito experimental formulado 

com 40% de NACP e 20% de vidros de bário (em peso) foi aplicado sobre essa 

superfície. Após imersão em solução salina acidificada com ácida lático (pH 4) por 

21 dias, foi observada deposição mineral nos túbulos dentinários e recuperação da 

microdureza em níveis semelhantes aos da dentina sadia (62).  

A remineralização do esmalte também é relatada em estudos in vitro. Um 

compósito contendo 40% em peso de ACP estabilizado com pirofosfato foi colocado 

em contato com lesões sub superficiais em esmalte produzidas artificialmente em 

dentes bovinos. Após 14 dias de ciclagem DES/RE, o material contendo ACP foi 

capaz de promover ganho mineral de até 38% enquanto os compósitos controle 

formulados com hidroxiapatita ou sílica apresentaram pequena perda mineral (6 - 

9%) (1). Em comparação com materiais liberadores de flúor, um compósito resinoso 

para uso ortodôntico com 40% em peso de ACP apresentou maior recuperação 

mineral em lesões artificiais em esmalte do que um cimento ortodôntico adesivo 

contendo flúor (14,4% versus 4,4%, respectivamente). Ademais, enquanto o cimento 

ortodôntico contendo flúor propiciou maior ganho mineral nas camadas superficiais 

(primeiros 25 µm até 50 µm) da lesão, o compósito contendo ACP apresentou 

remineralização em regiões mais profundas (50 µm a 125 µm) (40).  

Em comparação aos modelos experimentais in vitro, estudos in situ são muito 

mais representativos, pois expõem os materiais avaliados a condições muito 

próximas ao uso clínico pretendido, incluindo a presença de biofilme, variações 

térmicas e fluxo salivar. Um desses estudos verificou o efeito protetor de um 

compósito contendo 40% de ACP e 20% de vidros silanizados (em peso) sobre o 

esmalte adjacente à restauração. Após 14 dias na presença de biofilme cariogênico, 

a perda mineral na interface esmalte/restauração foi cerca de um terço daquela 

observada ao redor do material controle e a profundidade da lesão foi reduzida em 

45% (41). Um selante de fóssulas e fissuras comercial contendo ACP (Aegis) foi 

aplicado sobre lesões artificiais de esmalte em dentes bovinos e avaliado após 5 
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dias in situ. Foi observado um aumento na microdureza superficial do grupo teste em 

relação a amostras com esmalte exposto (grupo controle) (63).  

Estudos in vivo envolvendo materiais resinosos contendo partículas de 

ortofosfato de cálcio são, infelizmente, escassos. Um estudo avaliou um cimento 

resinoso formulado com 29,1% de DCPA e 36,8% de TTCP (porcentagens em peso) 

aplicado sobre dentina afetada por cárie (após remoção seletiva da dentina 

infectada). Após três meses, os dentes foram extraídos e os conteúdos de cálcio e 

fosfato foram quantificados. A dentina que recebeu o cimento com CaP recuperou 

seu conteúdo mineral em níveis compatíveis aos da dentina sadia e estatisticamente 

superiores aos valores registrados no grupo controle negativo (sem a aplicação do 

cimento) (65). Outro estudo in vivo avaliou o uso de um cimento ortodôntico com 

ACP (Aegis Ortho) na colagem de bráquetes em pré-molares agendados para 

extração após 30 dias. Quando avaliado em até 20µm de profundidade, o esmalte 

dos dentes com bráquetes colados utilizando o cimento com ACP apresentou 

valores médios de microdureza transversal 52% maiores em relação ao que tiveram 

bráquetes colados com resina convencional (Concise 3M Dental Products, St Paul, 

MN, USA) (64).  

 

 

2.3 LIBERAÇÃO DE ÍONS  

 

 

Diversos fatores interagem para determinar as concentrações de íons de cálcio 

e fosfato liberados por materiais resinosos. O aumento do conteúdo de partículas de 

CaP em um material está vinculado com maior liberação de íons, 

independentemente da fase ou do tamanho das partículas de CaP utilizadas. 

Entretanto, a relação entre conteúdo de partículas e liberação de íons não é linear 

(39). Isso decorre do fato de que o aumento da fração de partículas de CaP não 

somente aumenta a fonte de íons, mas também promove um aumento das interfaces 

no interior do compósito, o que facilita a penetração da água no material e a saída 

dos íons do seu interior (66).  

A área superficial também influencia na liberação de íons. A comparação de 

compósitos contendo partículas de DCPA com diferentes tamanhos                 

(DCPA: 50-200 nm; DCPA moído: 0,1 – 2 µm; DCPA: 1 – 60µm) mostrou que o 
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material formulado com a partícula de maior área superficial (menor tamanho) 

resultou em uma maior liberação de íons Ca2+ e HPO4
2- após 56 dias, quando 

comparado com os compósitos com partículas maiores (12). A presença de 

monômeros hidrofílicos na matriz resinosa, como 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA) ou 

a utilização de monômeros-base com menor capacidade de reticulação, como o 

dimetacrilato etoxilado de bisfenol A (EBPADMA), permitem maior trânsito de fluídos 

no interior do compósito facilitando a liberação de íons (1, 2, 40, 67).  

O pH do meio de imersão também interfere com as concentrações iônicas 

liberadas por materiais resinosos contendo partículas de CaP. Concentrações 

iônicas muito mais altas são liberadas e estão disponíveis para remineralização nos 

casos de desafio acidogênico e/ou em pH abaixo de pH 5,5. A maior liberação pode 

ser explicada como decorrência de uma maior erosão das partículas em meio ácido, 

e também foi observada em cimentos de ionômero de vidro (68). É interessante 

observar que as propriedades mecânicas do material não são prejudicadas e 

mantêm-se comparáveis àquelas de espécimes mantidos em pH neutro  (5, 7). A 

liberação de íons por materiais resinosos contendo partículas de CaP segue um 

padrão semelhante ao descrito para cimentos de ionômero de vidro, com 

concentrações mais elevadas sendo liberadas nos primeiros dias (68)  seguido de 

reduções nas semanas subsequentes (7). Um estudo  envolvendo um compósito 

com 20% em massa de NACP mostrou que em meio ácido (pH 4) a liberação de 

íons cessa em torno de cinco a seis semanas (69). 

Poucos trabalhos correlacionaram a liberação de íons de compósitos bioativos 

com valores de remineralização. Em um deles foi observado que a liberação de íons 

acumulada ao longo de 90 dias em saliva artificial foi de aproximadamente 0,8 a 

1,25 mmol/L para Ca2+ e 0,25 a 0,60 mmol/L para HPO4
2-, correspondendo a uma 

recuperação do conteúdo mineral da dentina de 47% (2). Em outro estudo, a 

utilização de 40% em peso de ACP resultou em liberações acumuladas após 28 dias 

de armazenamento de cerca de 0,74 mmol/L de Ca2+ e 0,54 mmol/L de HPO4
2-, as 

quais promoveram a uma remineralização em esmalte da ordem de 14% (40).  

Além de possibilitarem a deposição de minerais, os íons fosfato liberados por 

algumas fases do CaP são capazes de neutralizar ácidos produzidos por bactérias. 

Isso acontece porque os ânions dos ortofosfatos (HPO4
2- , H2PO4

- e PO4
3-) formam 

bons tampões químicos, pois são capazes de se ligar de forma reversível aos íons 

H+ presentes na solução. Um compósito contendo 40% em massa de ACP foi capaz 
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de elevar o pH do meio de 4,0 para 5,7 no decorrer de 10 minutos e até 6,8 após 90 

minutos. Além disso, devido à menor acidez do meio, o crescimento de 

Streptoccocus mutans sobre os compósitos contendo ACP foi significantemente 

menor em relação ao compósito comercial (controle) (70). Entretanto, é importante 

destacar que estes materiais não apresentam ação antimicrobiana, conforme 

verificado no estudo in situ mencionado previamente, no qual não foram detectadas 

diferenças no número de unidades formadoras de colônias de Streptococcus totais, 

Streptococcus Mutans e Lactobacillus nos biofilmes formados sobre um compósitos 

bioativo e um compósito comercial (41).  

 

 

2.4 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 

 Partículas de CaP não apresentam função de reforço devido à ausência de 

interação química e micromecânica com a matriz resinosa o que não permite uma 

distribuição efetiva das tensões geradas no material. Consequentemente, a 

concentração de tensões favorece o surgimento de trincas que podem levar à fratura 

do material (6, 39). Adicionalmente, como os íons liberados são provenientes da 

dissolução superficial das partículas de CaP, esses materiais apresentam uma 

degradação mais acentuada em água do que compósitos convencionais (24). O 

trânsito de fluídos no interior do material é facilitado em decorrência da falta de união 

entre as partículas de CaP e a matriz orgânica, o que contribui para a maior 

degradação.  

 A princípio, devido a suas propriedades mecânicas inferiores às apresentadas 

por compósitos convencionais, materiais resinosos contendo partículas de CaP 

estariam indicados para aplicações clínicas que requerem baixa solicitação 

mecânica, como forramento (71), colagem de bráquetes ortodônticos (40, 72),  

selantes de superfície ou cimentos endodônticos (73). Algumas propostas foram 

elaboradas visando o aprimoramento as propriedades mecânicas desses materiais a 

fim de ampliar suas indicações com restauradores diretos em áreas expostas a 

maiores cargas oclusais. Uma delas é a utilização de partículas com tamanho 

nanométrico (74), o que promoveria uma distribuição mais homogênea e redução 

dos defeitos na rede polimérica. Sendo assim, a concentração tensões na interface 
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DCPD/matriz e a propagação de trincas são minimizadas (22). Uma segunda 

proposta que apresenta maior influência sobre as propriedades mecânicas é a 

incorporação de partículas de reforço as partículas de CaP na fase inorgânica dos 

materiais (5). Um primeiro estudo testou whiskers de carbeto de silício com sílica 

incorporada como material de reforço associado a DCPA. A adição dos whiskers 

aprimorou as propriedades mecânicas e não comprometeu a liberação de íons, 

entretanto o material era muito opaco o que impedia fotoativação (75). 

Partículas de vidro de borosilicato de alumínio são geralmente utilizadas em 

compósitos comerciais e também foram testadas como partículas de reforço em 

compósitos bioativos. A incorporação de 30% em massa de vidros a um compósito 

formulado com 40% em massa de TTCP resultou em aumento estatisticamente 

significante na resistência à flexão, da ordem de 83%, em relação ao material 

formulado sem vidros. O módulo de elasticidade também apresentou aumento de 2 

GPa para 11 GPa após a incorporação dos vidros ao biomaterial (5). Outros estudos 

também compararam compósitos contendo CaP e vidros com compósitos 

comerciais. Materiais contendo até 40% em massa de NACP e 20% em massa de 

vidros apresentaram resistência à flexão similar a de um compósito comercial 

microparticulado (10, 62). Um estudo recente mostrou que um compósito contendo 

10% em volume de DCPD associado a 50% em volume de vidros apresenta valores 

de resistência à flexão e módulo de elasticidade semelhantes ao de um compósito 

microhíbrido (24). 

 

 

2.5 FUNCIONALIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS DE CaP 

 

 

A modificação da superfície das partículas de CaP representa uma alternativa 

para aumentar as propriedades mecânicas de compósitos contendo fosfatos de 

cálcio. A funcionalização de partículas de fosfato de cálcio pode ser realizada 

misturando-as ao composto a ser adsorvido na superfície, como acontece na 

silanização (12, 47, 76, 77). Uma outra abordagem é denominada funcionalização ab 

initio, na qual o composto orgânico é adicionado a uma das soluções percursoras e 

a funcionalização ocorre concomitantemente à formação da partícula (16, 21, 24, 

47). Dependendo das características do agente funcionalizante, sua presença pode 
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alterar a morfologia e tamanho das partículas, bem como inibir a coalescência das 

partículas primárias (agregação) e a aglomeração.  

Compostos silânicos, como o metacriloxipropiltrimetoxisilano (MPTMS), foram 

avaliados na funcionalização de partículas de CaP (11, 12). O silano é uma molécula 

bifuncional capaz de se unir à superfície das partículas por meio dos grupos silanol, 

formando ligações Si-O-Si e de se copolimerizar com matriz orgânica do compósito 

(76). Materiais contendo 60% a 67% em massa de HA silanizada apresentaram 

resistência à flexão biaxial até 52% superiores ao controle contendo partículas não 

silanizadas. Outras propriedades como resistência à tração diametral e dureza 

também foram melhoradas com a silanização (11). Entretanto, devido à natureza 

hidrofóbica do silano, o acesso da água à partícula é comprometido e, com isso, a 

liberação de íons cálcio foi reduzida em até 50% (12). 

Recentemente, foi descrita a funcionalização ab initio de partículas de DCPD 

com dimetacrilato de trietilenoglicol (TEGDMA) (16). O mecanismo de interação do 

TEGDMA com as partículas de CaP envolve uma ligação íon-dipolo entre o cálcio 

presente no DCPD e átomos oxigênio presentes nos grupos oxietileno do TEGDMA.  

Apesar de não ter reduzido o tamanho das partículas de DCPD (medianas entre 17-

20 µm) (16), a funcionalização com TEGDMA aumentou a resistência à fratura do 

compósito (21). Pelo fato do TEGDMA não envolver toda a partícula de DCPD e 

devido a sua relativa hidrofilia, a liberação de íons não é afetada (24).  

Outros derivados do dimetacrilato de etileno glicol (EGDMA) foram 

recentemente testados na funcionalização ab initio de partículas de DCPD. Dentre 

os compostos avaliados (EGDMA, dimetacrilato de dietilenoglicol/DEGDMA, 

TEGDMA e dimetacrilato de tetraetileno glicol/TETDMA), as partículas 

funcionalizadas com DEGDMA apresentaram maior área superficial. Compósitos 

contendo 15% em volume das partículas de DCPD funcionalizadas com DEGDMA 

associados a 45% em volume de vidros apresentaram resistência à flexão biaxial 

39% maior do que o compósito contendo partículas de DCPD não funcionalizadas 

(78). 

Ácidos carboxílicos como ácido metacrílico, acrílico e cítrico foram avaliados 

como agentes funcionalizantes em partículas de HA (13-15, 79). Dentre esses 

funcionalizantes, o ácido acrílico e o ácido metacrílico apresentam um grupo vinila 

em sua estrutura e, portanto, são capazes de co-polimerizar com a matriz resinosa. 

Materiais formulados com matrizes orgânicas compostas por BisGMA/TEGDMA ou 
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BisGMA/HEMA e 60% em massa de partículas de HA funcionalizadas com ácidos 

carboxílicos obtiveram maiores valores para módulo de elasticidade e resistência à 

flexão em comparação ao material que possuía a mesma porcentagem de HA não 

funcionalizada. Adicionalmente, o material contendo partículas de HA 

funcionalizadas com ácido acrílico apresentou resistência à flexão semelhante ao do 

material sem carga (BisGMA/TEGDMA) (13) e propriedades flexurais semelhantes a 

um material que possuía partículas de HA silanizadas (15). Porém, nestes estudos a 

liberação de íons não foi avaliada.  

O ácido cítrico apresenta três grupos carboxílicos ionizáveis, os quais 

conseguem se unir aos íons cálcio presentes na superfície da HA, produzindo 

camadas carregadas negativamente na superfície do cristal em crescimento. Isso 

gera interações repulsivas com os ânions fosfato, inibindo o crescimento do cristal 

(23). A inibição do crescimento cristalino também pode ser explicada pela redução 

da energia interfacial quando os íons citrato são adsorvidos nos cristais de HA (23). 

O fosfato de metacriloiloxietila (MOEP) é um monômero metacrilato que 

contém um grupamento terminal fosfato.  Este grupo fosfato pode sofrer dissociação 

em solução e, com isso, atrair íons cálcio e propiciar a nucleação de cristais de CaP 

(80, 81). Além disso, por apresentar um radical metacrilato, é passível de co-

polimerização com os monômeros da matriz resinosa. Este monômero foi avaliado 

em relação a sua capacidade de modificar diferentes substratos por co-

polimerização com outros polímeros biocompatíveis, a fim de aumentar a deposição 

de cálcio em suas superfícies (81). Esta elevada afinidade com o cálcio ainda não foi 

avaliada na funcionalização de partículas de CaP. 

Frente ao exposto, o potencial remineralizador de materiais resinosos contendo 

CaP é evidente. No entanto, existem limitações no que se refere às suas 

propriedades mecânicas. Uma abordagem interessante para minimizar o efeito 

negativo destas partículas sobre estas propriedades é funcionalizá-las. O objetivo é 

obtenção de partículas com menor tamanho, maior área superficial e capacidade de 

união química à matriz resinosa. Deve ser ressaltado que a escolha do agente 

funcionalizante deve levar em consideração seu efeito sobre a liberação de íons, a 

fim de não comprometer o potencial remineralizador destes materiais.
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Como base no exposto, o presente estudo teve como objetivos: 

 

 · Sintetizar e caracterizar partículas de DCPD não funcionalizadas e 

funcionalizadas com ácido cítrico, ácido acrílico, MOEP e DEGDMA. A hipótese de 

trabalho foi que através da funcionalização ab initio seria possível a obtenção 

partículas menores e com maior área superficial em relação a partículas não-

funcionalizadas. Além disso, partículas de DCPD funcionalizadas com ácido acrílico, 

MOEP ou DEGDMA teriam o potencial de minimizar o efeito negativo que a 

incorporação de partículas de ortofosfato de cálcio apresentam sobre as 

propriedades mecânicas de materiais resinosos.  

 · Avaliar o efeito da adição de partículas de DCPD (funcionalizadas ou não 

funcionalizadas) em uma matriz resinosa à base de dimetacrilatos quanto ao grau de 

conversão, resistência à flexão biaxial e módulo flexural (inicial e após 60 dias em 

água). Foi testada a hipótese nula que o desempenho dos compósitos experimentais 

não seria influenciado pela substituição de parte das partículas de reforço por DCPD. 

· Avaliar o efeito da funcionalização das partículas sobre a liberação de íons de 

compósitos resinosos contendo DCPD e o efeito protetor destes materiais sobre o 

esmalte exposto a um desafio cariogênico. Foi testada a hipótese nula que a 

funcionalização das partículas não influenciaria o desempenho dos compósitos 

experimentais nas variáveis avaliadas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

4.1 SÍNTESE DE PARTÍCULAS DE FOSFATO DE DICÁLCICO DIHIDRATADO 

FUNCIONALIZADAS 

 

 

A síntese do fosfato dicálcico dihidratado (DCPD, CaHPO4.2H2O) foi realizada 

por co-precipitação (16), no qual 87 ml de uma solução contendo 1 mol/L de nitrato 

de cálcio, Ca(NO3)2.4H2O, foi gotejada por meio de uma bomba peristáltica (9 

ml/min) ao mesmo volume de uma solução de fosfato de amônio, (NH4)2HPO4, na 

mesma concentração (todos os químicos adquiridos da Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, 

MO, EUA). Previamente à mistura das duas soluções, foi acrescentado à solução de 

(NH4)2HPO4 um dos quatro compostos funcionalizantes: ácido cítrico, ácido acrílico, 

DEGDMA ou MOEP (Figura 4.1). As concentrações de funcionalizante utilizadas nas 

diferentes sínteses foram 0,3 mol/L para o ácido cítrico, 0,1 mol/L para o ácido 

acrílico e o MOEP e 1 mol/L para o DEGDMA. As concentrações dos monômeros 

ácidos foram definidas com base em estudos preliminares e na referência (23). A 

concentração de DEGDMA foi definida com base em um estudo anterior (78). 

Adicionalmente, foi realizada a síntese sem a adição de agentes funcionalizantes 

para a obtenção de partículas utilizadas como controle. 

O pH da solução receptora de fosfato de amônio foi monitorado em intervalos 

de 30 minutos a partir do final do gotejamento até o final do período de 3 horas. A 

suspensão de partículas foi mantida sob agitação magnética. Após 30 minutos de 

decantação, o sobrenadante foi removido e iniciou-se uma série de cinco ciclos de 

lavagem do precipitado para a remoção do subproduto da reação (nitrato de amônio, 

NH4NO3) e do excesso de funcionalizante. A lavagem consistiu na adição água 

destilada ao precipitado e agitação da mistura em um agitador do tipo Vertex por 3 

minutos (Phoenix Industria e comércio de equipamentos científicos, modelo AT56, 

Araraquara, SP), seguido de ultracentrifugação (3000 RPM) a - 4oC (Thermo Fisher 

Scientific, modelo Sorvall RC 6 Plus, Asheville, NC, EUA) por 10 minutos. Em 

seguida, o sobrenadante era removido e iniciava-se um novo ciclo de lavagem. Ao 

final do quinto ciclo, o precipitado foi congelado a - 80ºC e liofilizado (VirTis, SP 
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Industries Company, modelo Benchtop, Gardiner, NY, EUA) até a obtenção de um 

pó branco. 

 
Figura 4.1 - Fórmulas estruturais do ácido cítrico, ácido acrílico, dimetacrilato de dietilenoglicol 

(DEGDMA) e fosfato de metacriloiloxietila (MOEP), utilizados na funcionalização das 
partículas de fosfato dicálcico dihidratado (DCPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS 

 

 

4.2.1 Difração de raio X 
 

 

A difração de raio X foi realizada no Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo (IQ-USP). Essa análise tem como objetivo identificar a fase de ortofosfato 

de cálcio obtida na síntese. A difratometria de raios X foi feita com radiação CuKα 

com filtro de níquel sob 40 kV e 30 mA em um equipamento com geometria θ/2θ 

(MultiFlex, Rigaku Corp., Tóquio, Japão). As leituras foram feitas de forma continua 

entre os ângulos de 10º a 60º, com intervalos de 0,05º e 10 segundos por intervalo.  
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4.2.2 Análise elementar 
 

 

A análise elementar foi realizada no Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN). Essa análise é empregada para a determinação do teor de 

funcionalizante ao redor das partículas. O teor de carbono foi determinado através 

de absorção por infravermelho utilizando-se o analisador CS-400 (LECO 

Corporation, St. Joseph, Michigan, EUA). A resolução do teste é de 2 µg de 

carbono/grama de amostra (precisão de ± 10%). 

 Aproximadamente 1 g de material foi inserido em um cadinho junto a uma 

amostra de tungstênio adicionada como material de aceleração. Após a purga para 

remoção dos gases atmosféricos residuais, o fluxo de oxigênio foi restaurado e o 

forno de indução ligado. O ambiente de oxigênio puro e o calor provocam a 

combustão da amostra e oxidação de todos os seus elementos. O teor de carbono 

resultante da queima da amostra que se ligou ao oxigênio para formar CO ou CO2 foi 

medido em células de infra-vermelho (82, 83). 

 

 

4.2.3 Densidade teórica 
 

 

 A densidade teórica das partículas foi determinada em um picnômetro a hélio 

(Ultrapyc 1200e, Quantachrome Instruments, Boynton Beach, FL, EUA). Os valores 

de densidade dos pós foram calculados através da média aritmética de três leituras, 

utilizando uma amostra com aproximadamente 1 g. As análises foram realizadas em 

temperatura ambiente (23ºC). Após um período de purga (10 minutos) para remoção 

de gases adsorvidos na superfície das partículas, foi iniciada a injeção de gás hélio 

até a pressão máxima de 14 psi no compartimento de amostra. O volume da 

amostra foi calculado pela diferença entre o volume nominal do compartimento e o 

volume de gás hélio que efetivamente foi utilizado para preenchê-lo. Em seguida, a 

densidade da amostra foi calculada utilizando-se o seu valor de massa, previamente 

determinada com precisão de 0,001 g. 
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4.2.4 Área superficial (método BET)  
 

 

A análise da área superficial das partículas foi realizada no Instituto de Química 

da Universidade de São Paulo (IQ-USP). A área superficial específica dos materiais 

foi determinada a partir das isotermas de adsorção de nitrogênio e método “single 

point BET” (Brunauer, Emmett e Teller) (84) com o auxílio do software NOVAWin 

(Quantachrome Instruments, Boynton Beach, FL, EUA). Previamente à análise, as 

partículas funcionalizadas foram submetidas a cinco ciclos de lavagem com acetona 

para completa remoção dos funcionalizantes, a fim de permitir a análise da área 

superficial correspondente à porção inorgânica, sem interferência da camada 

orgânica. 

 

 

4.2.5 Espalhamento de luz laser  
 

 

 A distribuição de tamanhos das partículas foi determinada através da técnica de 

espalhamento de luz laser (Mastersizer 2000, Malvern Instruments Ltd., Malvern, 

Reino Unido), realizada no Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (LCT, Poli-USP). Previamente à análise, o 

pó foi disperso em álcool isopropílico por 1 minuto em ultrassom e em seguida 

injetado no equipamento para leitura. 

 

 

4.2.6 Microscopia eletrônica de varredura 
 

 

 A micromorfologia das partículas foi observada através de microscopia 

eletrônica de varredura (Field Emission, modelo JSM- 6701F, JEOL Ltd., Japão), 

realizada no Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (LCT, Poli-USP).  
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4.2.7 Potencial zeta 
 

 

 A intensidade das cargas elétricas na superfície das partículas foi realizada 

utilizando-se um analisador de potencial zeta. Suspensões das diferentes partículas 

foram preparadas adicionando 0,02 gramas das partículas de DCPD em 40 ml de 

KCl (0,01 mol/L). O pH das soluções foi mantido a 7,4 pela adição de 0,01 mol/L 

(HCl) e/ou 0,01 mol/L (NaOH). Foram realizadas 30 varreduras e calculado o valor 

médio. 

 

 

4.3 MANIPULAÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS 

 

 

 Seis compósitos experimentais foram manipulados, com sua matriz orgânica 

constituída por dimetacrilato de glicidila bisfenol-A (BisGMA) e dimetacrilato de  

trietilenoglicol (TEGDMA) na proporção de 1:1 em mols, 0,5% em peso de  

canforoquinona e 0,5% em peso de benzoato de 4-dimetilamino de etila (EDMAB) 

como fotoiniciadores (todos os compostos da Sigma–Aldrich). A fração volumétrica 

total de carga dos compósitos foi definida em 60%. Além do compósito controle 

contendo apenas partículas de vidro de bário silanizadas (mediana: 2 µm), foram 

manipulados outros cinco compósitos contendo 40% de partículas de vidro e 20% de 

partículas de DCPD. Os compostos foram pesados com auxílio de uma balança 

analítica com precisão de 0,1 mg (Mettler Toledo XS105 Dual Range, Columbus, 

OH, EUA), misturados mecanicamente a vácuo (Speedmixer DAC 150.1 FVZ-K, 

FlackTek Inc., Landrum, SC, EUA) e mantidos sob refrigeração até duas horas antes 

de sua utilização.  

 

 

4.4 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 

 O grau de conversão (GC) dos materiais foi determinado 24 horas após a 

fotoativação através de espectroscopia no infra-vermelho próximo (Vertex 70; Bruker 
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Optik GmbH, Ettlingen, Alemanha). Os corpos de prova (n=3) foram confeccionados 

com auxílio de uma matriz de silicone, a qual foi prensada entre duas lâminas de 

vidro até atingir a espessura de 1 mm. Após a polimerização do silicone, foi feito um 

orifício no centro da matriz com 7 mm diâmetro no qual o compósito foi inserido e 

prensado entre as lâminas de vidro. O espectro do material não-polimerizado no 

intervalo de comprimentos entre 4000 cm-1 e 9840 cm-1 foi obtido pela co-adição de 

32 varreduras com resolução de 4 cm-1. Em seguida, o material foi fotoativado 

através da lâmina de vidro (Bluephase, Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 

recebendo 24 J/cm2 (1200 mW/cm2 por 20 segundos) e o conjunto armazenado em 

estufa a seco a 37°C. Após 24 horas, um novo espectro foi obtido. Com o auxílio do 

software Opus v.6 (Bruker Optics), a área sob a banda de absorção da ligação 

vinílica localizado a 6165 cm-1 foi calculada. O grau de conversão foi calculado a 

partir da razão “polimerizado : não-polimerizado”, segundo a fórmula: 

 

!" = 1− !"#
!"#$ !100 

 

 

4.5 RESISTÊNCIA À FLEXÃO BIAXIAL E MÓDULO FLEXURAL 

 

 

Para avaliação da resistência à flexão biaxial (RFB) e do módulo flexural (E) 

foram confeccionados corpos de prova em forma de disco com 12 mm de diâmetro e       

1,2 mm de espessura utilizando uma matriz de aço bipartida. Após a inserção do 

compósito, uma tira de poliéster foi posicionada sobre a matriz a fim de tornar a 

superfície plana e mantê-la protegida do oxigênio. A fotoativação foi feita por 20 

segundos em cada quadrante do corpo de prova utilizando o mesmo equipamento e 

os mesmos parâmetros descritos anteriormente. Uma lixa de granulação 600 foi 

utilizada para o acabamento das bordas dos discos. Para cada compósito, foram 

confeccionados 20 corpos de prova, sendo metade armazenada em água destilada 

por 24 horas e a outra metade por 60 dias, ambas a 37ºC. Após o armazenamento, 

os discos foram fraturados em um dispositivo do tipo “pistão sobre três bolas”, 

posicionado em uma máquina de ensaios universal (modelo 5565, Instron Corp, 

Canton MA, EUA) (85). Os discos foram centralizados sobre três esferas de aço de 



 
 

53 

2,5 mm de diâmetro dispostas a 120° umas das outras em uma circunferência de 10 

mm de diâmetro, com a face irradiada voltada para a aplicação de carga. A carga foi 

aplicada no centro do disco, com o uso de um pistão de extremidade plana e 1,2 mm 

de diâmetro. Um deflectômetro (modelo W-E401-E, Instron Corp., Norwood, MA, 

EUA) foi utilizado para monitorar a deformação do centro do disco (Figura 4.2). O 

ensaio foi realizado com taxa de carregamento de 0,5 mm/min. A resistência à flexão 

biaxial !!", em MPa, foi calculada utilizando as seguintes fórmulas: 

 

!!" =
−0, 2387! (! − !)

!!  

 

! = 1+  ! !" !!
!!

!
+   1− !2

!!
!!

!
 

 

! = 1+  ! 1+ !" !!
!!

!
 + (1−  !) !!

!!
!
 

 

onde P é a carga máxima de fratura (em N); b é a espessura do disco (em mm); ! é 

o coeficiente de Poisson; !1 é o raio do círculo em que estão posicionadas as 

esferas de aço (5,0 mm); !2 é o raio da ponta do pistão ou da área de aplicação da 

carga (0,6 mm); !3 é o raio do disco (em mm). O coeficiente de Poisson adotado foi 

de 0,30 para todos os compósitos. Os valores de E, em GPa, foram calculados 

utilizando a equação abaixo: 

 

! =  !"!
!

!ℎ!  

 

onde ! é o módulo flexural (em GPa), β é uma constante relacionada à deflexão do 

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

mm), ω é a deflexão no centro e ℎ é a espessura do disco (em mm).  

As superfícies de fratura foram observadas em microscópio eletrônico de 

varredura (Quanta 600 FEG, FEI, Hillsboro, Oregon, EUA).  
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Figura 4.2 - Montagem experimental utilizada para o ensaio de resistência à flexão biaxial, mostrando 
o dispositivo do tipo “pistão sobre três bolas” e a haste do deflectômetro posicionada 
junto à superfície inferior do corpo de prova. Imagem reproduzida da tese da aluna 
Marcela Charantola Rodrigues, DOI 10.11606/T.23.2014.tde-19022015-171637 

 

 

 

 

4.6 LIBERAÇÃO DE ÍONS 

 

 

Corpos-de-prova cilíndricos (5x1 mm, n=5) foram confeccionados e 

armazenados a 37ºC por 24 horas a seco. Em seguida, foram imersos 

individualmente em solução de NaCl (133 mmol/L) tamponadas em pH 7 com 

solução HEPES (50 mmol/L) (5), mantendo-se constante a razão entre o volume do 

corpo de prova  e solução em 3 mm3/ml (39). Os corpos de prova ficaram imersos 

por um período total de 60 dias e a cada 15 dias a solução foi coletada para a 

avaliação das concentrações de cálcio, fósforo e bário e os corpos de prova re-

imersos em tubos falcon preenchidos com uma nova solução. As concentrações 

iônicas foram determinadas por espectrometria de emissão óptica por plasma 

acoplado indutivamente (ICP-OES 700, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA, 

Figura 4.3). Inicialmente, foram construídas curvas de calibração utilizando-se 

soluções-padrão (SpecSol Quimlab, Jacareí, SP, Brasil) diluídas para 0,5, 1, 1,5, 2, 
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4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 e 20 ppm para o cálcio e 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 e 10 ppm para o 

fósforo. Previamente à análise, as soluções foram filtradas (tamanho do poro: 3 µm) 

e acidificadas com ácido nítrico (HNO3) a 10% na proporção de 1:1. As leituras de 

cálcio e fósforo foram feitas separadamente, utilizando as emissões espectrais de 

616 nm e 177 nm, respectivamente. Simultaneamente à leitura de fósforo, foi 

realizada a leitura de íons bário utilizando a emissão espectral de 614 nm. Os 

valores fornecidos pelo equipamento foram multiplicados por dois, para compensar o 

volume de ácido nítrico adicionado. 

 

 
Figura 4.3 - Equipamento ICP-OES 700 (Agilent Technologies) utilizado nas análises de liberação de 

íons. Imagem reproduzida da tese da aluna Marcela Charantola Rodrigues, DOI 
10.11606/T.23.2014.tde-19022015-171637 
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4.7 EFEITO PROTETOR SOBRE O ESMALTE SUBMETIDO A DESAFIO 

CARIOGÊNICO 

 

 

4.7.1 Aspectos éticos 
 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEUA), onde obteve a 

isenção de sua análise (Protocolo CEUA/FOUSP No 014/2016), por se tratar de um 

estudo no qual foram utilizados dentes bovinos obtidos em frigorífico (ANEXO A). 

 

 

4.7.2 Preparo dos espécimes e ciclagem 
 

 

Blocos com 5 x 6 mm (n=60) foram obtidos utilizando-se um disco diamantado 

sob refrigeração (IsoMet 1000, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) incluindo a região 

central da face vestibular dos incisivos bovinos. Os blocos foram fixados com cera 

em bases de resina acrílica e a superfície do esmalte foi planificada com o auxílio de 

uma politriz metalográfica utilizando lixas de granulação 600 e 1200, sob 

refrigeração (EcoMet 3000 e AutoMet 2000, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA). A 

espessura desgastada não ultrapassou dos 300 µm, sendo aferida com relógio 

comparador (Mitutoyo, No. 2119-50, Kanagawa, Japão). Após o polimento, a 

microdureza Knoop do esmalte em cada bloco foi determinada aplicando-se uma 

carga de 50 g por 10 s (HMV 2, Shimadzu, Japão). Cinco endentações foram 

realizadas e a média foi considerada como a dureza daquele bloco de esmalte. Os 

valores obtidos (317 ± 22) foram utilizados para distribuir os blocos nos grupos 

experimentais (n=10) por meio de amostragem aleatorizada estratificada (86).  

Cavidades retangulares (5 mm x 2 mm x 2 mm) foram preparadas no centro do 

bloco de esmalte utilizando-se pontas diamantadas sob refrigeração (FG 837-016, 

Microdont, SP, Brasil). Em seguida, as paredes da cavidade foram condicionadas 

com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos (Condac 37, FGM, Joinville, SC) e o 

sistema adesivo (Single Bond Universal, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) foi aplicado 
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de acordo com as instruções do fabricante. A fotoativação foi realizada utilizando-se 

um aparelho de LED por 20 s (Bluephase, Ivoclar-Vivadent). Em seguida, as 

cavidades foram restauradas em dois incrementos horizontais, cada um deles 

fotoativado por 20 s. Duas faixas de esmalte cosmético com aproximadamente um 1 

mm de largura foram aplicadas nas margens do bloco perpendicularmente ao longo 

eixo da restauração a fim de serem utilizadas como controle do esmalte sadio.  

 Os espécimes foram submetidos a um modelo de ciclagem de pH 

desmineralizante, conforme descrito a seguir. A amostras foram imersas em solução 

desmineralizante (DES, 1,28 mmol/L de Ca, 0,74 mmol/L de P e 0,03 ppm F em 

tampão acetato 1,0 M, pH 5,0) durante 4 horas, respeitando-se a relação de 2,2 

ml/mm2 entre a superfície de esmalte exposto e o volume de solução (66 ml). Após a 

imersão em solução DES, os blocos foram lavados com água destilada e colocados 

em solução remineralizante (RE, 1,5 mmol/L de Ca, 0,9 mmol/L P, 150 mmol/L KCl, 

0,1 M de Tris e 0,05 ppm F, pH 7,0) por um período de 20 horas, utilizando-se a 

relação de 1,1 ml/mm2 (33 ml). O pH das soluções foi aferido antes e durante a 

ciclagem e, quando necessário, foi ajustado com HCl ou NaOH. A cada quatro dias, 

as soluções foram trocadas por soluções novas (87). Este procedimento foi repetido 

ao longo de 7 dias. 

 Ao final da ciclagem, as amostras foram lavadas e as leituras de microdureza 

superficial foram realizadas (50 g / 10 s). Nas regiões correspondentes ao esmalte 

controle e exposto foram feitas três linhas de endentações paralelas à interface 

dente/restauração nos dois lados da restauração, com cinco endentações em cada 

linha. A primeira linha foi posicionada a 50 µm da interface dente/restauração. Em 

uma mesma linha a distância entre as endentações foi de 100 µm.  

Em seguida, os corpos de prova foram seccionados perpendicularmente ao 

longo eixo da restauração utilizando-se um disco diamantado e a superfície exposta 

foi polida com lixa de granulação 600, ambos os procedimentos sob refrigeração. A 

microdureza transversal do esmalte foi determinada a 10, 30, 50, 70 e 90 µm a partir 

da superfície externa do esmalte, tanto sob área controle quanto sob área exposta à 

ciclagem. Em cada profundidade foram feitas três endentações a uma distância de 

50 µm uma da outra. A média das três endentações em uma mesma profundidade 

foi calculada (86). Os dados descritivos de microdureza superficial e transversal 

(KHN) para o esmalte controle e exposto encontram-se no (APÊNDICE A). As 

variações da microdureza superficial (ΔKHNsuperficial) em função do material 
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restaurador e da microdureza transversal (ΔKHNtransversal) em função do material e da 

profundidade foram calculadas. 

 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os conjuntos de dados foram submetidos ao teste de aderência à curva normal 

(teste de Levene) e de homogeneidade de variância (teste de Anderson-Darling). Os 

dados de grau de conversão e ΔKHNsuperficial, foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) de um fator e teste de Tukey para contraste entre as médias. 

Dados de módulo flexural, liberação de íons  e ΔKHNtransversal, foram submetidos à 

ANOVA de dois fatores/teste de Tukey. Os dados de resistência à flexão biaxial 

foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis e teste de Dunn para contraste de 

médias. Em todos os casos, foi adotado o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 
 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS 

 

 

5.1.1 Difração de raio X  
 

 

Os dados obtidos na análise por difração de raios X confirmaram a existência 

de estruturas cristalinas, com picos de máxima intensidade em 11,6º, 20,9º, 23,6º, 

29,3º, 35,5º e 48º, característicos do DCPD (88). Nos difratogramas (Figura 5.1) foi 

possível observar que a funcionalização das partículas alterou a relação 

largura/meia altura dos picos característicos do DCPD, indicando que a presença do 

monômero funcionalizante no meio reacional diminuiu o tamanho do cristalito 

formado. Este efeito foi mais evidente para as partículas sintetizadas com ácido 

cítrico e MOEP. 
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Figura 5.1 - Difratogramas das partículas de DCPD sintetizadas no estudo (“DCPD_Puro” se refere 
às partículas não-funcionalizadas) 
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5.1.2 Análise elementar, densidade teórica, área superficial, espalhamento de 
luz laser e potencial zeta 
 

 

Os valores obtidos para análise elementar, densidade teórica, área superficial, 

distribuição de tamanho das partículas e potencial zeta são apresentados na tabela 

5.1. A análise elementar revelou que apenas as partículas sintetizadas na presença 

de DEGDMA apresentaram retenção significativa do funcionalizante. Para as 

sínteses realizadas com ácido acrílico e MOEP, a porcentagem em peso de 

funcionalizante ficou abaixo de 0,5%.  

A presença do monômero funcionalizante reduziu os valores de densidade das 

partículas funcionalizadas com DEGDMA em relação às outras partículas. Os 

valores área superficial apresentaram pequenas variações em função do 

funcionalizante considerado, valores estes ligeiramente menores do que o registrado 

para as partículas não funcionalizadas. Com relação ao tamanho de partícula, 

aquelas sintetizadas na presença de ácido cítrico apresentaram mediana inferior às 

demais. O uso do MOEP resultou em tamanho de partícula maior do que as demais 

condições avaliadas. O potencial zeta das partículas variou dentro de um intervalo 

relativamente pequeno.  
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Tabela 5.1 - Caracterização das partículas sintetizadas no estudo: análise elementar, densidade 
teórica, área superficial, distribuição de tamanho e potencial zeta 

N/A: não se aplica  

 

 

5.1.3 Microscopia eletrônica de varredura 
 

 

As imagens de MEV estão apresentadas nas figuras 5.2 e 5.3. Para as 

partículas de DCPD não funcionalizadas, funcionalizadas com ácido acrílico ou 

DEGDMA, as imagens mostram partículas em forma de placas alongadas. Para as 

sínteses que utilizaram ácido cítrico ou MOEP, pode-se observar aglomerados de 

partículas em formato de flor. As placas que compões as partículas de DCPD 

funcionalizadas com ácido cítrico se apresentam de formato de agulhas, enquanto 

que a placas do material funcionalizado com MOEP parecem mais quadradas e mais 

espessas.  

Funcionalizante da 
partícula de DCPD 

% (em peso) de 
funcionalizante 

  Densidade  
(g/cm3) 

Área 
Superficial 

(m2/g) 

D50 
(µm) 

Potencial 
Zeta (mV) 

Ácido acrílico  0,1 2,41 25 21 -0,9 

Ácido cítrico  1,4 2,45 22 10 -10,6 

DEGDMA  9,3 2,13 22 22 -4,5 

MOEP  0,3 2,38 22 38 -14,2 

 
Não Funcionalizado 

(NF) 
N/A 2,53 30 21 -5,2 
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Figura 5.2 - Partículas de DCPD observadas em microscópio eletrônico de varredura. A: DCPD 
funcionalizado com ácido acrílico; B: DCPD funcionalizado com DEGDMA; C: DCPD 
funcionalizado com MOEP; D: DCPD não funcionalizado 
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Figura 5.3 - Partículas de DCPD funcionalizadas com ácido cítrico observadas em 
microscópio eletrônico de varredura. A: menor aumento; B: maior aumento 
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5.2 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 

 Todos os grupos experimentais apresentaram graus de conversão 

estatisticamente semelhantes (p>0,05, Tabela 5.2).  

 

Tabela 5.2 - Médias e desvios-padrão para o grau de conversão de compósitos experimentais 
contendo diferentes partículas de DCPD. Valores seguidos de uma mesma letra 
indicam ausência de diferença estatisticamente significante (ANOVA/teste de 
Tukey, p>0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 RESISTÊNCIA À FLEXÃO BIAXIAL E MÓDULO FLEXURAL 

 

 

Os resultados de resistência à flexão biaxial e módulo flexural estão 

ilustrados nas figuras 5.4 e 5.5, respectivamente. Para resistência à flexão 

biaxial, após 24 horas apenas os materiais que continham partículas 

funcionalizadas com ácido acrílico e DEGDMA foram estatisticamente 

semelhantes ao material controle sem DCPD. Os grupos cujos compósitos 

continham partículas funcionalizadas com ácido cítrico ou MOEP 

apresentaram resultados estatisticamente semelhantes ao material contendo 

partículas não funcionalizadas. Após 60 dias, todos os materiais 

apresentaram redução estatisticamente significante na resistência, entre 27% 

e 35%. Para o mesmo período, apenas o material contendo partículas 

funcionalizadas com DEGDMA manteve-se estatisticamente semelhante ao 

Material Grau de Conversão 

Controle (sem DCPD) 77,7 (0,7) A 
 

Ácido acrílico 80,1 (1,2) A 
 

Ácido cítrico  76,8 (0,6) A 
 

DEGDMA 79,4 (0,1) A 
 

MOEP  82,6 (6,5) A 
 

Não funcionalizado 80,1 (4,4) A 
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controle positivo (sem DCPD) e superior ao controle negativo (DCPD não 

funcionalizado). Todos os outros materiais apresentaram resultados de 

resistência à fratura estatisticamente semelhantes ao controle negativo.   

 Para os dados de módulo flexural, a interação “material x tempo” foi 

estatisticamente significante. Após 24 horas, os compósitos contendo 

partículas não funcionalizadas e funcionalizadas com MOEP, DEGDMA e 

ácido acrílico foram estatisticamente semelhantes entre si e apresentaram 

valores superiores ao controle positivo e ao compósito contendo partículas 

sintetizadas na presença de ácido cítrico. Após 60 dias, o controle positivo 

(compósito sem DCPD) e os materiais contendo partículas funcionalizadas 

com DEGDMA e ácido cítrico não apresentaram reduções estatisticamente 

significantes. Além disso, todos os materiais apresentaram valores 

estatisticamente semelhantes ao controle positivo, exceto o que continha 

partículas funcionalizadas como ácido acrílico, o qual apresentou a maior 

redução. 
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Figura 5.4 - Médias e desvios-padrão dos valores resistência à flexão biaxial (em MPa) em 
função da partícula de DCPD e do período de armazenamento. Letras iguais 
indicam ausência de diferença estatisticamente significante (Kruskal-Wallis/teste 
de Dunn, p>0,05) 
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Figura 5.5 - Médias e desvios-padrão dos valores de módulo flexural (em GPa) em função da 
partícula de DCPD e do período de armazenamento. Letras iguais indicam 
ausência de diferença estatisticamente significante (ANOVA/teste de Tukey, 
p>0,05) 
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5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DAS SUPERFÍCIES DE 

FRATURA  

 

 

 Exemplos das superfícies de fratura dos espécimes testados no ensaio 

de flexão biaxial são apresentados nas figuras 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11. 

É possível observar a presença de placas finas para os materiais contendo 

DCPD não funcionalizado, funcionalizado com ácido acrílico ou com 

DEGDMA. Para os materiais contendo DCPD funcionalizado com ácido cítrico 

ou MOEP é possível observar os arranjos em formato de flor em meio às 

partículas de vidro de bário. Não houve diferenças marcantes entre as 

superfícies dos materiais fraturados após 24 horas ou 60 dias. Porém, apenas 

para os compósitos controle (positivo e negativo) a superfície de fratura dos 

corpos de prova testados após 60 dias apresenta aspecto mais irregular. 
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Figura 5.6 - Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura das superfícies de 
fratura do material controle após armazenamento em água. A e C: 24 horas; B e 
D:  60 dias 
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Figura 5.7 - Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura das superfícies de 
fratura do material contendo DCPD funcionalizado com ácido acrílico após 
armazenamento em água. A, C e E: 24 horas; B, D e F: 60 dias 
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Figura 5.8 - Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura das superfícies de 
fratura do material contendo DCPD funcionalizado com ácido cítrico após 
armazenamento em água. A, C e E: 24 horas; B, D e F: 60  
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Figura 5.9 - Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura das superfícies de 
fratura do material contendo DCPD funcionalizado com DEGDMA após 
armazenamento em água. A, C e E: 24 horas; B, D e F: 60 dias 
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Figura 5.10 - Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura das superfícies de   
fratura do material contendo DCPD funcionalizado com MOEP após 
armazenamento em água. A, C e E: 24 horas; B, D e F: 60 dias 
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Figura 5.11 - Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura das superfícies de   
fratura do material contendo DCPD não funcionalizado após armazenamento 
em água. A, C e E: 24 horas; B, D e F: 60 dias 
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5.5 LIBERAÇÃO DE ÍONS 

 

 

As concentrações (em ppm) de íons Ca2+, HPO4
2- e Ba2+ liberadas pelos 

compósitos são apresentadas nas tabelas 5.3, 5.4 e 5.5, respectivamente. 

Para a liberação de cálcio, a análise de variância de dois fatores mostrou que 

a interação “material x tempo” foi estatisticamente significante (p<0,05). Para 

todos os compósitos, observa-se uma tendência de redução nas 

concentrações liberadas ao longo do período de imersão, com valores 

estatisticamente mais altos nos primeiros 15 dias. Com exceção do material 

com partículas funcionalizadas com MOEP não foram verificadas diferenças 

nas concentrações liberadas nos demais períodos para um mesmo material. 

Para um mesmo período não houve diferenças entre materiais, com poucas 

exceções. 

As concentrações liberadas de HPO4
2- foram inferiores às concentrações 

de cálcio. A interação entre os fatores foi estatisticamente significante 

(p<0,05). Nos primeiros 15 dias foi verificada uma tendência de maior 

liberação de íons fosfato para os compósitos com partículas funcionalizadas 

em relação ao compósito contendo partículas não funcionalizadas. Como 

observado para liberação de íons cálcio, a maior redução na liberação de 

HPO4
2- foi entre os períodos de 15 e 30 dias de armazenamento. Nos 

períodos de armazenamento subsequentes a 30 dias, a liberação se manteve 

constante não apresentando diferenças estatisticamente significantes para 

nenhum dos grupos. Para um mesmo período não houve diferenças 

significantes entre os grupos, com poucas exceções: o compósito contendo 

partículas funcionalizadas com ácido cítrico e o compósito contendo partículas 

funcionalizadas com DEGDMA liberaram concentrações semelhantes apenas 

aos 30 dias. A outra exceção foi verificada aos 45 dias, quando o material 

com partículas funcionalizadas com MOEP apresentou-se diferente do 

compósito com partículas funcionalizadas com ácido cítrico. 

Para a liberação de íons bário apenas os fatores foram estatisticamente 

significantes (p<0,001). Uma vez que todos os materiais apresentavam a 

mesma porcentagem em volume de partículas de vidro, as concentrações  

liberadas foram estatisticamente semelhantes para todos os materiais em um 
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mesmo período de imersão. A única diferença estatisticamente significante foi 

observada no período de 15 dias quando o compósito contendo partículas 

funcionalizadas com ácido cítrico apresentou liberação estatisticamente 

superior a dos outros grupos e foi semelhante apenas ao material com 

partículas não funcionalizadas. Com exceção do material que possuía 

partículas funcionalizadas com ácido cítrico que apresentou redução 

estatisticamente significante entre 15 e 30 dias, não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significantes para um mesmo material nos 

diferentes períodos de imersão. 

 

 
Tabela 5.3 - Médias e desvios-padrão das concentrações de íons cálcio (ppm) liberadas por 

compósitos experimentais contendo partículas de DCPD em função do período 
de imersão (em dias). Valores seguidos de uma mesma letra indicam ausência 
de diferença estatisticamente significante (ANOVA/teste de Tukey, p>0,05) 

 
 

 
  

Material Ácido 

acrílico 

Ácido 

cítrico 
DEGDMA MOEP NF 

Dias 

15 dias 
9,2 (1,0) 

AB 

10,8 (2,0) 

A 

7,3 (2,4) 

BCD 

 10,1 (2,8) 

A 

8,1 (0,6) 

ABC 

30 dias 
5,5 (1,1) 

CDEFGH 

6,6 (0,6) 

BCDE 

2,9 (0,4) 

GH 

5,6 (0,9)  

CDEFG 

3,6 (0,4) 

FGH 

45 dias 
6,1 (1,4) 

CDEF 

4,8 (0,8) 

DEFGH 

3,8 (0,2) 

FGH 

2,9 (0,3) 

H 

5,3 (0,5) 

CDEFGH 

60 dias 
4,6 (0,8) 

EFGH 

5,4 (0,6) 

CDEFGH 

2,8 (0,3) 

H 

3,1 (0,5) 

GH 

3,6 (0,3) 

GH 
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Tabela 5.4 - Médias e desvios-padrão das concentrações de íons fósforo (ppm) liberadas por 
compósitos experimentais contendo partículas de DCPD em função do período 
de imersão (em dias). Valores seguidos de uma mesma letra indicam ausência 
de diferença estatisticamente significante (ANOVA/teste de Tukey, p>0,05) 

 

 

 

 

Tabela 5.5 - Médias e desvios-padrão das concentrações de íons bário (ppm) liberadas por 
compósitos experimentais contendo partículas de DCPD em função do período 
de imersão (em dias). Valores seguidos de uma mesma letra indicam ausência 
de diferença estatisticamente significante (ANOVA/teste de Tukey, p>0,05) 

 

 

  

Material Ácido 

acrílico 

Ácido 

cítrico 
DEGDMA MOEP NF 

Dias 

15 dias 
6,0 (0,3) 

AB 

6,9 (2,2) 

A 

4,6 (0,6) 

BC 

7,2 (1,6) 

A 

3,4 (1,6) 

CDE 

30 dias 
3,0 (0,3) 

CDEF 

3,4 (0,5) 

CDE 

1,6 (0,1) 

EF 

1,7 (0,3) 

DEF 

2,1 (0,3) 

DEF 

45 dias 
3,0 (0,8) 

CDEF 

3,5 (0,6) 

CD 

1,6 (0,4) 

EF 

1,4 (0,0) 

F 

2,0 (0,3) 

DEF 

60 dias 
3,1 (0,7) 

CDEF 

3,4 (0,4) 

CDE 

1,4 (0,2) 

F 

1,5 (0,4) 

EF 

1,7 (0,3) 

DEF 

Material Ácido 

acrílico 

Ácido 

cítrico 
DEGDMA MOEP NF 

Dias 

15 dias 
2,6 (0,1)  

BC 

3,4 (0,4) 

A 

2,5 (0,2) 

BC 

2,5 (0,1) 

BC 

2,7 (0,2) 

AB 

30 dias 
2,2 (0,1) 

BC 

2,6 (0,3) 

BC 

2,1 (0,1) 

BC 

2,1 (0,1) 

BC 

2,3 (0,2) 

BC 

45 dias 
2,1 (0,3) 

BC 

2,4 (0,2) 

BC 

1,9 (0,1) 

C 

1,9 (0,1) 

BC 

2,1 (0,1) 

BC 

60 dias 
2,2 (0,2) 

BC 

2,6 (0,5) 

BC 

2,3 (0,7) 

BC 

2,6 (0,7) 

BC 

2,4 (0,5) 

BC 
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5.6 EFEITO PROTETOR SOBRE O ESMALTE SUBMETIDO A DESAFIO 

CARIOGÊNICO 

 

 

5.6.1  Delta KHN 
 

 

Os valores de ΔKHN são apresentados na tabela 5.6. Para ΔKHNsuperficial, 

foi observada diferença estatisticamente significante apenas entre o 

compósito contendo partículas funcionalizadas com ácido cítrico e o 

compósito contendo partículas funcionalizadas com DEGDMA (p<0,05). Para 

ΔKHNtransversal, a interação “material x profundidade” não foi estatisticamente 

significante (p=0,989). Porém, ao analisar-se o fator “profundidade”, observa-

se que as maiores reduções de ΔKHN foram observadas em 10 µm e 30 µm. 

Não foram verificadas diferenças para o ΔKHN a partir de 50 µm (p<0,001, 

Tabela 5.7). Em relação ao fator “material”, o esmalte ao redor do compósito 

contendo DCPD funcionalizado com ácido acrílico apresentou maior redução 

em sua KHN do que o contendo DCPD não funcionalizado e do que o material 

controle (p<0,01, Tabela 5.8). 

 

 
Tabela 5.6 - Médias e desvios padrão dos dados de ΔKHNsuperficial e ΔKHNtransversal em função 

do material e da profundidade analisada. Para ΔKHNsuperficial, valores seguidos 
pela mesma letra indicam ausência de diferença estatisticamente significante 
entre grupos (ANOVA/teste de Tukey, p>0,05)  

 

 

Material Controle Ácido 
acrílico 

Ácido 
cítrico DEGDMA MOEP NF Profundidade 

ΔKHN 

superficial 

-88 (5) 

 AB 

-91 (6) 

 AB 

-84 (11)  

B 

-92 (5) 

A 

-85 (8)  

AB 

-85 (7)  

AB 

ΔKHN 

transversal 

10 µm -41 (15) -55 (16) -45 (14) -45 (17) -43 (14) -50 (18) 

30 µm -18(16) -26 (24) -22 (17) -21 (26) -18 (14) -20 (14) 

50 µm -6 (17) -20 (20) -17 (11) -10 (19) -12 (15) -4 (18) 

70 µm -8 (14) -12 (21) -8 (16) -8 (10) -7 (22) -3 (15) 

90 µm -10 (9) -19 (17) -10 (14) -5 (15) -10 (13) -3 (7) 
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Tabela 5.7 - Médias e desvios-padrão dos valores de ΔKHNtransversal do esmalte bovino para o 
fator “profundidade”. Valores seguidos da mesma letra indicam ausência de 
diferença estatisticamente significante nas linhas (ANOVA/teste de Tukey, 
p>0,05) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 5.8 - Médias e desvios-padrão dos valores de ΔKHNtransversal do esmalte bovino para o 
fator “material”. Valores seguidos da  mesma letra indicam ausência de diferença 
estatisticamente significante nas linhas (ANOVA/teste de Tukey, p>0,05) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Profundidade Média ΔKHN 

10 µm - 46 (16) A 
 

30 µm - 21 (19) B 
 

50 µm - 11 (17) C 
 

70 µm - 8 (17) C 
 

90 µm - 9 (13) C 

Material Média ΔKHN 

Controle (sem DCPD) - 16 (19) A 
 

Ácido acrílico - 26 (24) B 
 

Ácido cítrico  - 20 (19) AB 
 

DEGDMA -18 (23) AB 
 

MOEP  - 18 (20) AB 

Não funcionalizado - 16 (23) A 
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6 DISCUSSÃO  
 
 

Na primeira etapa desse estudo, foi descrita a síntese de partículas de 

fosfato dicálcico dihidratado (DCPD) funcionalizadas com diferentes 

monômeros orgânicos. A formação de DCPD foi confirmada pelo teste de 

difração de raio X. Entre as fases dos ortofosfatos de cálcio o DCPD, ou 

brushita, foi escolhido por apresentar maior solubilidade do que outras fases 

(27) e, portanto, um maior potencial para liberação de íons. Adicionalmente, 

seu índice de refração é compatível com aqueles dos monômeros 

constituintes da matriz resinosa e dos vidros de metais pesados utilizados 

como reforço em compósitos dentários (89). 

A funcionalização ab initio teve como propósito a obtenção de partículas 

com maior área superficial e tamanho reduzido. Dentre os monômeros 

avaliados como funcionalizantes, o DEGDMA apresentou a maior retenção na 

superfície do DCPD. Curiosamente, trata-se do único composto cujo 

mecanismo de interação com o cálcio não envolve grupos ionizáveis, e sim 

uniões tipo íon-dipolo. O DEGDMA apresenta um oxigênio central, 

compartilhado por ambos os grupos etileno glicol. Essa configuração espacial 

provavelmente facilita a interação desse monômero com o cálcio durante a 

formação das partículas (22). Por exemplo, quando adicionados na mesma 

concentração na síntese, a retenção do DEGDMA (34,4% em massa) foi 

maior do que a do TEGDMA  (14,1% em massa) (22).  

O ácido cítrico e ácido acrílico foram estudados previamente como 

modificadores de superfície para hidroxiapatita (13-15, 79). O MOEP foi 

testado em relação ao seu potencial de nucleação de partículas de CaP (81). 

Todas estes compostos, em teoria, poderiam promover a formação de 

partículas menores do que as obtidas na síntese de partículas não 

funcionalizadas. No entanto, os resultados da caracterização mostraram que, 

com exceção de diferenças relativamente pequenas em tamanho e potencial 

zeta, as partículas sintetizadas na presença destes três monômeros ácidos 

não apresentaram alterações significativas em relação ao controle. 

Conforme evidenciado na análise elementar e, indiretamente, pelos 

valores de densidade, a retenção dos monômeros ácidos na superfície das 
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partículas foi pequena. Estes achados sugerem que nas condições de pH em 

que as sínteses foram realizadas (inicial: 6,2 – 6,6; final: 4,1 - 4,5), os grupos 

carboxílicos dos ácidos cítrico e acrílico e do grupo fosfato do MOEP não se 

encontravam suficientemente dissociados para garantir um alto grau de 

interação com os íons cálcio. O ácido cítrico possui três grupos carboxila        

(-COOH) com constantes de dissociação pKa1=3,14, pKa2=4,77 e pKa3=6,39. 

De acordo com dados da literatura, em pH 5,4 as dissociações teoricamente 

esperadas para cada um dos grupos carboxílicos são 75% (HA-), 17% (HA2-) 

e 8% (HA3-) (90). De fato, partículas de hidroxiapatita sintetizadas na 

presença de ácido cítrico em pH alcalino (pH=10) apresentaram porcentagens 

de funcionalização entre 35% e 60% (23). O ácido acrílico, com pKa= 4,25, 

inicialmente apresentava o seu grupo carboxílico dissociado; porém, a 

redução do pH ao longo da síntese diminuiu a dissociação até atingir o nível 

teoricamente esperado de 50%, visto que o pH ao final da síntese é próximo 

do pKa. Na prática, não foram observadas evidências de funcionalização, 

exceto por uma ligeira redução na densidade. Para o MOEP (pKa1= 7,21 e 

pKa2=12,67), possivelmente a dissociação foi pequena, o que também se 

refletiu na análise elementar. Desta forma, fica evidente que a funcionalização 

de partículas de CaP com monômeros ácidos requer o controle das condições 

de pH do meio reacional para garantir a dissociação dos grupos ionizáveis. 

No entanto, a precipitação do DCPD ocorre preferencialmente entre pH 4 e 6 

(29) e, portanto, não se deve esperar um alto grau de dissociação destes 

compostos. 

 A falta de uma funcionalização efetiva das partículas de DCPD não 

significa que a presença dos monômeros na síntese não promoveram efeito. 

A morfologia das partículas, por exemplo, foi afetada pela presença do ácido 

cítrico e do MOEP. Enquanto as partículas não-funcionalizadas e 

funcionalizadas com ácido acrílico e DEGDMA apresentaram formato de 

placas já verificado em estudos anteriores (16, 21, 22, 24, 91), a 

funcionalização com ácido cítrico resultou em partículas aciculares. Isso pode 

ser explicado pela habilidade dos íons citrato em inibir o crescimento do cristal 

em uma direção específica, induzindo a formação de cristais em formato de 

agulha (92). As partículas sintetizadas na presença de MOEP apresentaram 

placas com tendência de se agruparem na forma de flor, o que resultou em 
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partículas relativamente maiores do que as obtidas nas demais condições. 

Outra evidência do efeito dos funcionalizantes foi o menor potencial zeta 

apresentado pelas partículas sintetizadas na presença do MOEP e do ácido 

cítrico. Muito embora a presença destas moléculas não tenha sido detectada 

na análise elementar, a mensuração de potenciais zeta negativos na 

superfície das partículas indica a presença de cargas negativas provenientes 

deste compostos (90). 

Na segunda parte etapa do estudo, as partículas foram incorporadas a 

matrizes resinosas e os materiais resultantes foram testados em relação ao 

grau de conversão, propriedades mecânicas e efeito protetor sobre o esmalte 

submetido a desafio cariogênico. Para o grau de conversão, a ausência de 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos concorda com um 

estudo anterior (6). Esse fato pode ser explicado pela proximidade dos 

valores de índice de refracção do DCPD (1,54–1,55) (18) com o índice de 

refração do vidro de bário (1,53) (19), dessa forma a transmissão de luz 

durante a fotopolimerização do compósito não é afetada. 

A substituição de 20 vol% de partículas de reforço por partículas de 

DCPD não funcionalizado resultou em uma redução de 20% na resistência à 

flexão biaxial inicial. Apenas o compósito contendo 20 vol% de partículas de 

DCPD funcionalizado com DEGDMA apresentou valor semelhante ao material 

controle (sem DCPD). O resultado obtido pelo material contendo DCPD 

funcionalizado com DEGDMA pode ser atribuído ao maior teor de 

funcionalizante presente na partícula, associado ao fato do DEGDMA poder 

se co-polimerizar com os monômeros da matriz resinosa. O bom desempenho 

deste material confirma resultados anteriores obtidos com compósitos 

contendo partículas de DCPD funcionalizadas com monômeros de 

dimetacrilatos (21, 24). Por outro lado, os materiais contendo partículas 

sintetizadas na presença de ácido cítrico ou MOEP apresentaram valores de 

resistência inicial semelhantes ao controle negativo (20 vol% de DCPD não 

funcionalizado), enquanto o compósito contendo DCPD funcionalizado com 

ácido acrílico foi semelhante aos dois sub-grupos estatísticos. No caso das 

partículas sintetizadas na presença de ácido acrílico e MOEP, os resultados 

semelhantes ao controle negativo podem ser explicados pela baixa retenção 

dos monômeros à superfície das partículas. No caso do ácido cítrico, a 
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ausência de grupos metacrilato em sua estrutura permitiria prever um 

resultado semelhante ao obtido pelo compósito contendo partículas não 

funcionalizadas. Adicionalmente, é importante destacar que o menor tamanho 

das partículas sintetizadas na presença do ácido cítrico em relação às não-

funcionalizadas não teve efeito positivo sobre a resistência à fratura, como 

poderia ser antecipado (12). Possivelmente, para apresentar algum efeito 

sobre a resistência à fratura, a redução de tamanho deveria ser de maior 

magnitude.  

Todos os compósitos testados apresentaram redução estatisticamente 

significante na resistência após 60 dias de imersão em água, entre 23 e 35 %. 

A difusão de fluidos no interior do material está relacionada à hidrofilia dos 

monômeros presentes na matriz e a fase inorgânica (93, 94). Em relação a 

matriz orgânica, a taxa de absorção de água depende da densidade da rede 

polimérica, do potencial para formação de pontes de hidrogênio e interações 

polares (95). O monômeros TEGDMA e BisGMA apresentam em suas 

estruturas grupos éter e grupos hidroxila, respectivamente. Devido a presença 

desses grupos, esses monômeros são levemente hidrofílicos o que facilita a 

absorção e difusão de água no interior do material. Os fatores relacionados à 

fase inorgânica como tamanho das partículas, área superficial e a 

característica dos agentes de ligação também influenciam a solubilidade do 

material (96). De maneira geral, a presença de água, além de degradar a 

matriz orgânica, também ocasiona ruptura da união entre as partículas carga 

e a matriz resinosa, levando à redução da resistência (66).  

Os materiais contendo DCPD apresentaram maiores reduções 

percentuais na resistência, conforme já  foi observado em um estudo anterior 

(6). A ausência de união química entre carga e matriz ou a funcionalização 

incompleta facilita o trânsito de fluidos na interface partícula-matriz, 

ocasionando maior degradação (24). No teste de flexão biaxial, a fratura do 

corpo de prova se inicia a partir de um defeito localizado no centro do disco, 

no lado exposto a tensões de tração (97). Assim, é possível que a 

degradação da interface partícula-matriz na superfície do corpo de prova 

propicie o aparecimento de defeitos iniciadores de trincas. 

O compósito contendo partículas funcionalizadas com DEGDMA 

manteve-se estatisticamente semelhante ao material controle. De maneira 
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geral, os melhores resultados de resistência à fratura alcançados por esse 

material podem ser associados à maior interação química entre as partículas 

de DCPD e a matriz orgânica, o que permite uma distribuição de tensões mais 

eficiente na interface DCPD/matriz e dificulta a propagação de trincas (22). 

Além disso, a maior interação entre ambas as fases evita que as partículas de 

DCPD funcionem como defeitos iniciadores de trincas.  

A presença de 20 vol% de partículas relativamente grandes no interior do 

material apresentou um efeito benéfico sobre o módulo flexural após 24 

horas, visto que os compósitos controle e aquele contendo DCPD 

funcionalizado com ácido cítrico obtiveram valores estatisticamente inferiores 

aos dos  demais grupos. Este achado pode ser explicado pelo fato das placas 

de DCPD aumentarem a interação física entre os componentes inorgânicos 

(5, 98), reduzindo a deformação elástica do material sob carga (99). 

Adicionalmente, a ausência de diferenças entre o compósito contendo DCPD 

funcionalizado com DEGDMA e aqueles com DCPD funcionalizado com 

MOEP e ácido acrílico sugerem que a união química entre a matriz resinosa e 

fase inorgânica não é um fator determinante para a rigidez do material (100). 

Após 60 dias, os materiais contendo partículas funcionalizadas com DEGDMA 

e ácido cítrico, além do controle, não apresentaram reduções estatisticamente 

significantes no módulo flexural. As reduções estatisticamente significantes 

observadas para os outros materiais podem ser explicadas pelo maior trânsito 

de água na interface partícula-matriz, o que aumentaria o amolecimento da 

matriz resinosa (22). 

A liberação acumulada de íons Ca2+ variou de 17 ppm (0,42 mmol/L) a 28 

ppm,(0,69 mmmol/L),  enquanto os valores para íons HPO4
2- ficaram entre 9 

ppm (0,30 mmol/L) e 17 ppm (0,56 mmol/L). Os valores para liberação de íons 

cálcio são próximos a resultados de outros estudos que avaliaram a liberação 

de íons por 56 dias de compósitos contendo 37,5% ou 65% em massa de 

DCPA (para 37,5%: 19,6 ppm ou 0,49 mmol/L e para 65%: 24 ppm ou 0,6 

mmol/L) (8, 12). As maiores concentrações iônicas foram liberadas nos 

primeiros 15 dias, possivelmente devido à dissolução das partículas na 

superfície da amostra (24). Entre 30 e 60 dias, não foram observadas 

diferenças nas concentrações liberadas. Os estudos que utilizaram DCPA 

citados previamente também apresentam a obtenção de um platô na 
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liberação após 28 dias de imersão até 56 dias. As menores concentrações de 

Ca2+ liberadas pelo material contendo partículas funcionalizadas com 

DEGDMA também foram observadas em um estudo anterior (22). Um fator 

que pode estar vinculado a esses resultados deriva do um menor conteúdo 

efetivo de DCPD nas partículas, uma vez que parte do volume de DCPD está 

ocupado pelo monômero funcionalizante. Ademais, a funcionalização da 

partícula parece retardar o acesso da água à partícula, resultando em 

menores concentrações iônicas liberadas (22).  

Os valores obtidos para liberação de HPO4
2- são inferiores em relação à 

liberação de íons cálcio, o que também foi observados em estudos prévios (5, 

6, 10, 21, 22, 24). Isso pode ser explicado pela estrutura cristalina dos 

ortofosfatos de cálcio. Enquanto os cátions de cálcio ocupam os interstícios, 

os tetraedros de fosfato são mais difíceis de serem removidos do arcabouço 

cristalino de devido à formação de pontes de hidrogênio entre os átomos de 

oxigênio e a água estrutural, inibindo sua liberação (101). 

Ainda em relação à liberação de íons, observou-se uma tendência 

numérica de maior liberação nos materiais contendo partículas de DCPD 

funcionalizadas com monômeros ácidos. Mesmo considerando-se o baixo teor 

de funcionalizante nas partículas, uma possível hipótese seria que a 

superfície das partículas teria se tornado mais hidrofílica, aumentando o 

trânsito de fluidos dentro desse material em relação aos materiais contendo 

DCPD funcionalizado com DEGDMA e DCPD não-funcionalizado (102).  

A liberação de íons bário foi, no geral, semelhante entre todos os grupos 

avaliados e se manteve constante durante os períodos de imersão. Apenas o 

material que possuía partículas funcionalizadas com ácido cítrico obteve 

resultados superiores estatisticamente aos demais ao final dos primeiros 15 

dias. As concentrações acumuladas de bário mensuradas (ao redor de 9,5 

ppm) são superiores as encontrados na literatura. Um estudo testou 

compósitos experimentais formulados com BisGMA/TEGDMA e 53 vol% de 

partículas de carga e, após dois meses de armazenamento saliva artificial (pH 

= 6,7) e água destilada, os valores de bário variaram entre 3,3 e 3,9 ppm 

respectivamente (103). Uma possível explicação é o aumento de interfaces 

dentro do material e o maior trânsito de fluidos decorrente da presença de 

DCPD, o que permitiu uma maior saída de íons. 
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A remineralização pode ser descrita como um processo que envolve a 

transferência de íons cálcio e fosfato de uma fonte externa ao dente, 

promovendo a precipitação de cristais de hidroxiapatita (45, 104). Poucos 

trabalhos correlacionam a liberação de íons de compósitos bioativos com 

remineralização. Em um deles foi observado que a liberação de íons Ca2+ 

entre 12 e 20 ppm (portanto, similar ao observado no presente estudo) 

correspondeu a uma recuperação do conteúdo mineral da dentina de 47% (2). 

Outro estudo avaliando um compósito contendo 40% em peso de ACP relatou 

liberações de cerca de 29,7 ppm de Ca2+ e 16,7 ppm de HPO4
2-, as quais 

levaram a uma remineralização em esmalte da ordem de 14% (40).   

Os valores de KHN superficial (APÊNDICE A) obtidos na região controle 

foram semelhantes aos reportados em outros estudos (87, 105, 106). A 

aleatorização estratificada foi bem-sucedida, uma vez que não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre grupos no lado 

controle. O coeficiente de variação dos dados foi relativamente baixo (20% 

em média) e as reduções observadas na microdureza superficial e transversal 

após a ciclagem de pH são compatíveis com aquelas relatadas na literatura 

(105). Finalmente, a profundidade da lesão estimada a partir da comparação 

entre os resultados de microdureza transversal do esmalte controle e exposto 

situou-se entre 50 e 70 µm, semelhante aos valores descritos em outros 

estudos (105, 107). 

Mesmo considerando-se algumas diferenças estatisticamente 

significantes encontradas para ΔKHNsuperficial e ΔKHNtransversal, os resultados 

não evidenciaram o efeito protetor dos materiais contendo 20 vol% de DCPD 

sobre o esmalte adjacente, visto não ter havido diferenças entre estes e o 

material controle. É provável que a ausência de efeito seja decorrente de um 

conteúdo insuficiente de DCPD na formulação dos compósitos. De fato, 

alguns estudos que avaliaram remineralização de lesões artificiais utilizaram 

formulações com maior conteúdo de CaP, por exemplo, 40% em peso de 

ACP (1, 4). Um estudo in situ que avaliou o efeito protetor sobre o esmalte 

contra desmineralização utilizou compósitos contendo 40% em peso de ACP 

e 20% de vidros de bário para restaurar cavidades preparadas em esmalte 

bovino. Através de microradiografia transversal (TMR), foi comprovado que 

após 14 dias na presença de biofilme, os dentes restauradas com resina 
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bioativa apresentaram perda mineral (ΔZ) de 14 vol%.µm, enquanto que os 

dentes restaurados com material controle (sem ACP) apresentaram perda 

mineral de 34 vol%.µm (41).  

Todavia, um estudo recente, verificou que, compósitos contendo 10 ou 

20 vol% de DCPD não funcionalizado ou funcionalizado com diferentes teores 

de TEGDMA, foram capazes de promover recuperação mineral e reduzir a 

profundidade das lesões de esmalte (91). Outro estudo observou menores 

reduções para microdureza transversal (-1.2% a -3.5%) ao redor de 

compósitos contendo 10% e 20 vol% de DCPD quando comparadas com as 

restaurações feitas com o material controle sem DCPD (-12.5%) (106), 

evidenciando um efeito protetor contra a desmineralização. Entretanto, esses 

estudos realizaram a ciclagem de pH por 16 e 14 dias respectivamente. 

Dessa forma, a ausência de efeito protetor contra a desmineralização no 

presente estudo pode estar relacionada com a duração da ciclagem de pH. 

Outros estudos in vitro e in situ realizam a ciclagem de pH por maior tempo, 

sendo no mínimo 14 (1, 41, 107) chegando a até 30 dias (4, 64). Dessa forma, 

estudos comparando diferentes durações da ciclagem são necessários para 

confirmação dessa hipótese.  

Os resultados aqui apresentados sugerem que estudos futuros 

envolvendo a síntese de partículas de DCPD na presença de monômeros 

ácidos devem levar em consideração o pH do meio reacional a fim de garantir 

que os grupos ionizáveis estejam suficientemente dissociados para se ligarem 

aos íons cálcio durante a cristalização. Adicionalmente, o efeito protetor de 

compósitos contendo DCPD sobre o esmalte adjacente à restauração deverá 

ser avaliado utilizando-se frações mais elevadas destas partículas. 
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7 CONCLUSÃO  
 
 

Como base nos resultados é possível concluir que: 

 

· Partículas de fosfato dicálcico dihidratado não funcionalizadas e 

funcionalizadas ab initio com ácido cítrico, ácido acrílico, MOEP e DEGDMA 

foram sintetizadas e caracterizadas. Nas condições de pH das sínteses a 

funcionalização não promoveu a obtenção com maior área superficial em 

relação à partículas não-funcionalizadas. A funcionalização com ácido cítrico 

foi efetiva para redução do tamanho das partículas. Apenas as partículas 

DCPD funcionalizadas com DEGDMA apresentaram efetiva retenção do 

monômero funcionalizante na sua superfície.  

· O grau de conversão dos materiais contendo DCPD (funcionalizado ou 

não) foi semelhante ao material controle sem DCPD. A adição de DCPD 

promoveu reduções na resistência à flexão biaxial dos compósitos em ambos 

os períodos, com exceção do material contendo partículas funcionalizadas 

com DEGDMA, que se manteve semelhante ao material controle (sem 

DCPD). Em 24 horas, a presença de DCPD (funcionalizado ou não) resultou 

em maiores valores para módulo flexural em relação ao material controle. 

Após imersão, todos os materiais contendo DCPD apresentaram reduções 

nos valores de módulo flexural e foram semelhantes ao controle, exceto o 

material que continha partículas funcionalizadas com ácido acrílico, que 

apresentou a maior porcentagem de redução. Portanto, a hipótese nula pode 

ser rejeitada. 

· Os maiores e menores valores de liberação de íons foram 

apresentados, respectivamente, pelos compósitos contendo partículas de 

DCPD funcionalizadas com ácido cítrico e DEGDMA. De maneira geral, os 

compósitos contendo DCPD não tiveram um efeito protetor contra a 

desmineralização provocada pela ciclagem de pH. Portanto, a hipótese nula 

pode ser rejeitada. 
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 APÊNDICE A – Dados descritivos de microdureza superficial e transversal (KHN) 

 

 

As tabelas apêndice 1 e 2 apresentam os dados descritivos de 

microdureza superficial e transversal (KHN) para o esmalte controle e 

exposto, respectivamente. A análise de variância não detectou diferenças 

estatisticamente significantes na área controle tanto para KHN superficial 

(p=0,190) quanto para e KHN transversal (p=0,697). Para o esmalte exposto, 

também não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos para KHN superficial (p=0,167). Para a KHN transversal, apenas o 

fator “profundidade” foi estatisticamente significante (p<0,001). Houve 

diferença estatisticamente significante entre os valores de KHN registrados na 

profundidade de 10 µm e 50 µm (controle, puro/não funcionalizado, ácido 

acrílico e MOEP) ou entre 10 µm e 70 µm (ácido cítrico e DEGDMA). O fator 

“material” (p=0,081) e a interação “material x profundidade” (p=1,000) não 

foram estatisticamente significantes. 

 

 
Tabela apêndice 1 - Médias e desvios-padrão dos dados de KHN do esmalte bovino  em 

função da profundidade e do material para o lado controle (ANOVA, 
p>0,05) 

 

 

Material 
Controle 

Ácido 

acrílico 

Ácido 

cítrico 
DEGDMA MOEP Puro/NF 

Profundidade 
superfície 265 (24) 288 (45) 236 (86) 286 (34) 263 (43) 256 (61) 

10 µm 255 (44) 243 (43) 249 (55) 227 (67) 255 (45) 239 (46) 

30 µm 258 (43) 258 (53) 251 (54) 242 (63) 262 (39) 241 (41) 

50 µm 262 (40) 259 (47) 259 (59) 239 (65) 264 (54) 242 (51) 

70 µm 266 (40) 265 (50) 252 (61) 242 (56) 253 (46) 247 (47) 

90 µm 266 (45) 265 (50) 258 (56) 236 (53) 264 (43) 244 (39) 
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Tabela apêndice 2 - Médias e desvios-padrão dos dados de KHN do esmalte bovino em 
função da profundidade e do material para o lado exposto. Valores 
seguidos da  mesma letra maiúscula indicam ausência de diferença 
estatisticamente na mesma coluna. Valores seguidos da  mesma letra 
minúscula indicam ausência de diferença estatisticamente significante 
na mesma linha (ANOVA/teste de Tukey, p>0,05) 

 

 

Material 
Controle Ácido 

acrílico 
Ácido 
cítrico DEGDMA MOEP Puro/NF Profundidade 

superfície 32 (12) 26 (12) 31 (22) 22 (12) 39 (21) 36,7 (17,6) 

10 µm 
151 (53) 

Ba 

112 (50)  

Ba 

142 (60) 

Ba 

127 (57)  

Ba 

146 (42) 

Ba 

119 (45) 

Ba 

30 µm 
209 (48) 

ABa 

190 (72) 

ABa 

200 (73) 

ABa 

183 (53) 

ABa 

216 (49) 

ABa 

194 (51) 

ABa 

50 µm 
244 (42) 

Aa 

210 (68)  

Aa 

218 (66) 

ABa 

211 (54) 

ABa 

235 (62) 

Aa 

227 (38) 

Aa 

70 µm 
242 (43) 

Aa 

235 (74)  

Aa 

231 (64) 

Aa 

221 (49)  

Aa 

240 (70) 

Aa 

235 (33) 

Aa 

90 µm 
240 (38) 

Aa 

227 (76)  

Aa 

232 (54) 

Aa 

224 (52)  

Aa 

240 (56) 

Aa 

234 (28) 

Aa 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética no Uso de Animais 

 

 

 
 



 

 


