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Resumo 

 

Influência do sistema fotoiniciador nas propriedades fisicoquímicas de 

resinas experimentais 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes aminas terciárias 

no grau de conversão, na contração de polimerização, na taxa de contração, na 

microdureza Knoop, na estabilidade de cor e na transmitância de luz de resinas 

experimentais, contendo, em peso, BisGMA e TEGDMA (3:1), 0,25% de 

canforquinona (CQ) e 1% de amina (DMAEMA, CEMA, DMPT, DEPT ou 

DABE). A influência de diferentes protocolos de fotoativação também foi 

investigada. O grau de conversão foi avaliado através de FTIR-ATR e a 

contração pelo método do disco aderido. A partir da diferenciação numérica 

dos dados de contração em relação ao tempo, obteve-se a taxa de contração 

de polimerização. A estabilidade de cor e a transmitância foram avaliadas em 

diferentes períodos de envelhecimento artificial. Os resultados foram avaliados 

pelos testes de ANOVA, Tukey e T3 de Dunnett (α = 0,05). As propriedades 

estudadas variaram em função da amina. O grau de conversão e a contração 

de polimerização variaram na sequência: CQ < DEPT < DMPT ≤ CEMA ≈ 

DABE < DMAEMA. O grau de conversão e a contração também foram 

influenciados pelo protocolo de fotoativação, sendo observadas correlações 

positivas entre o grau de conversão e a contração e entre o grau de conversão 

e a taxa de contração. A cor variou na sequência: DMAEMA < DEPT < DMPT < 

CEMA < DABE. A transmitância variou na sequência: DEPT ≈ DABE < DABE ≈ 

DMPT ≈ CEMA < DMPT ≈ CEMA ≈ DMAEMA, sendo mais evidente para o 

comprimento de onda de 400nm. Não foram observadas correlações entre o 

grau de conversão e as propriedades ópticas. A resina contendo DMAEMA 

apresentou maior grau de conversão, contração, taxa de contração e dureza, 

além de melhor estabilidade nas propriedades ópticas. 

Palavras chaves: Resinas Compostas. Metacrilatos. Bis-Fenol A-Glicidil 

Metacrilato. Aminas. FTIR 
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Abstract 
 

 

Influence of the photoinitiator system on physical-chemical properties of 

experimental resins 

 
The aim of this work was to evaluate de influence of different tertiary amines on 

degree of conversion (DC), shrinkage-strain, shrinkage-strain-rate, Knoop 

microhardness, and colour and transmittance stabilities of experimental resins 

containing BisGMA / TEGDMA (3:1 wt), 0,25wt% camphorquinone, 1wt% amine 

(DMAEMA, CEMA, DMPT, or DABE). Different light-curing protocols were also 

evaluated. DC was evaluated with FTIR-ATR and shrinkage-strain with the 

bonded-disc method. Shrinkage-strain-rate data were obtained from numerical 

differentiation of shrinkage-strain data with respect to time. Colour stability and 

transmittance were evaluated during different periods of artificial aging, 

according to ISO 7491:2000. Results were evaluated with ANOVA, Tukey and 

Dunnett’s T3 tests (α = 0.05). The studied properties varied according to 

amines. DC and shrinkage-strain were maximum at the sequence: CQ < DEPT 

< DMPT ≤ CEMA ≈ DABE < DMAEMA. Both DC and shrinkage were also 

influenced by the curing protocol, with positive correlations between DC and 

shrinkage-strain and DC and shrinkage-strain-rate. Colour varied in the 

sequence: DMAEMA < DEPT < DMPT < CEMA < DABE. Transmittance varied 

in the sequence: DEPT ≈ DABE < DABE ≈ DMPT ≈ CEMA < DMPT ≈ CEMA ≈ 

DMAEMA, being more evident at the wavelength of 400nm. No correlations 

between DC and optical properties were observed. The resin containing 

DMAEMA showed higher DC, shrinkage-strain, shrinkage-strain-rate and 

microhardness, in addition with better optical properties. 

 

Keywords: Composite Resins. Methacrylates. Bisphenol A-Glycidyl 

Methacrylate. Amines. FTIR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o seu desenvolvimento e introdução na Odontologia como material 

restaurador, as resinas compostas têm sofrido avanços significativos. A busca 

constante pelo aperfeiçoamento desses materiais poliméricos visa não somente 

reproduzir os tecidos dentários, mas também obter composições com melhores 

propriedades físicas, químicas e biológicas. 

Várias propriedades físicas, químicas, mecânicas e biológicas têm sido 

estudadas com a finalidade aperfeiçoar e tornar previsível o desempenho desse 

sistema restaurador. Assim, um dos principais aspectos que visa a melhoria das 

características dos materiais resinosos está diretamente relacionado ao maior grau 

de conversão (FERRACANE 1985). Um grau de conversão adequado é importante 

para garantir não somente resistência e estética, mas também biocompatibilidade ao 

material (ATSUMI et al. 2001;FERRACANE e GREENER 1984;LAPP e SCHUSTER 

2002;PEUTZFELDT e ASMUSSEN 2000). Nunca é possível, entretanto, obter 100% 

de conversão dos monômeros resinosos que compõem as cadeias poliméricas. 

Quando um adequado grau de conversão não é obtido, maiores concentrações de 

monômeros não convertidos são liberadas para o meio bucal (FERRACANE 1994). 

Embora todos os componentes das resinas compostas possam potencialmente 

dissolver-se em solução aquosa (FERRACANE 1994;GEURTSEN 

1998;MOHARAMZADEH et al. 2007), a liberação de monômeros não convertidos é 

de grande preocupação devido ao potencial citotóxico que apresentam (ATSUMI et 

al. 2001;LAPP e SCHUSTER 2002). 

Um maior ou menor grau de conversão está relacionado a diversos 

fatores. Entre eles podem-se citar: a fonte de luz empregada para fotoativação 
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(SAKAGUCHI e BERGE 1998), a densidade de potência emitida, o tempo de 

irradiação e a composição do material (ASMUSSEN 1983;ASMUSSEN e 

PEUTZFELDT 2002;BRAGA e FERRACANE 2002;UHL et al. 2003;YOSHIDA e 

GREENER 1993). Dessa forma, fatores relacionados à composição, como o tipo e 

concentração de monômeros, fotoiniciadores e agentes redutores, tipo e quantidade 

de partículas de carga inorgânica, além dos pigmentos, são importantes 

influenciadores na qualidade final do processo de polimerização (ASMUSSEN 

1983;ASMUSSEN e PEUTZFELDT 2002;BAROUDI et al. 2007;RUEGGEBERG et 

al. 1997;SCHNEIDER et al. 2008). 

Uma relação direta entre o estresse de contração e o grau de conversão 

das resinas compostas tem sido observada (BRAGA e FERRACANE 

2002;SAKAGUCHI e BERGE 1998;SILIKAS et al. 2000;VENHOVEN et al. 1993). Ao 

mesmo tempo em que o aumento no grau de conversão promove melhoria nas 

propriedades mecânicas do material (RUEGGEBERG et al. 1997;YOSHIDA e 

GREENER 1994), tem como desvantagem produzir maior estresse na interface 

dente-restauração, devido à maior contração sofrida pelo material. Esse estresse, 

quando acentuado, pode resultar em danos à interface adesiva e deflexão dentária 

(DAVIDSON et al. 1984;MEREDITH e SETCHELL 1997;PEUTZFELDT e 

ASMUSSEN 2004;SULIMAN et al. 1994).  

Devido às diferenças entre as aminas terciárias, aromáticas ou alifáticas, 

adotadas nos sistemas de fotoiniciação das resinas compostas, espera-se que 

diferenças na produção de radicais livres sejam observadas. Assim, quando 

diferentes aminas terciárias são avaliadas, esperam-se também variações no grau 

de conversão, na contração de polimerização, na dureza e nas propriedades ópticas 

das resinas compostas, entre outras.  
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Dessa forma, após a inserção e polimerização de uma resina composta 

em uma cavidade, esta deverá apresentar não somente propriedades mecânicas 

satisfatórias, mas também boa estabilidade de cor ao longo da vida clínica da 

restauração. Muitos trabalhos têm avaliado as propriedades ópticas das resinas 

compostas disponíveis no comércio após envelhecimento artificial (BUCHALLA et al. 

2002;FURUSE et al. 2008;JANDA et al. 2004;JANDA et al. 2007;LEE 2007;VICHI et 

al. 2004). Entretanto, devido às diferenças entre os diversos monômeros, sistemas 

fotoiniciadores e partículas de carga utilizados nas diversas resinas compostas, 

torna-se difícil identificar as causas de alterações de cor observadas após métodos 

de envelhecimento artificial. Dessa forma, é importante avaliar as propriedades 

físicas e químicas de resinas experimentais quando diferentes aminas terciárias são 

utilizadas, sem contudo variar os demais componentes do material. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O amálgama dentário tem servido à odontologia como um material 

restaurador durável e confiável há mais de 150 anos (DARVELL 2002). Já em 1896, 

Black realizou extensas investigações metalúrgicas desenvolvendo uma composição 

que tornou-se a base desse material por mais de meio século (BLACK 1896). 

Apesar das boas propriedades físicas e mecânicas, esse material apresenta como 

principal desvantagem o fato de não ser estético. Outras preocupações, 

consideradas infundadas, relacionam-se ao possível potencial tóxico do mercúrio 

presente em sua composição (BELLINGER et al. 2006;DARVELL 2002). Por este 

motivo, várias pesquisas têm sido realizadas para desenvolver materiais que se 

assemelhem à estrutura dentária.  

O primeiro material estético a ser utilizado no mercado foi o cimento de 

silicato, em 1904. Esse material, porém, apresentava inúmeras desvantagens, entre 

elas a elevada desintegração e porosidade em meio bucal, a baixa estabilidade de 

cor e a ação tóxica sobre a polpa (PARULA 1975). Na tentativa de solucionar os 

inúmeros problemas relacionados aos cimentos de silicato, surgiram, em 1946, as 

resinas acrílicas restauradoras quimicamente ativadas, desenvolvidas inicialmente 

na Europa e introduzidas depois nos Estados Unidos (MONDELLI 1984). Estas 

primeiras resinas eram simplesmente o poli metil metacrilato de polimerização a frio, 

inserido diretamente na cavidade, porém com coloração mais semelhante à 

estrutura dentária. A polimerização a frio, ou seja, em temperatura ambiente, foi 

possível graças à descoberta do sistema iniciador/acelerador constituído de peróxido 

de benzoíla/amina terciária (PEUTZFELDT 1997). O acelerador geralmente 
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empregado nessas resinas é a amina terciária aromática DMPT. As técnicas de 

inserção das resinas acrílicas utilizadas na época se davam com o uso de pincel, 

preconizada por Nealon (NEALON 1952), ou através de escoamento do material, 

sugerida por Boyd (BOYD 1957). Ao longo dos anos, entretanto, verificou-se que as 

resinas acrílicas apresentavam propriedades até mesmo inferiores às do silicato 

(MONDELLI 1984). Além da alta contração de polimerização e da baixa resistência 

ao desgaste, as resinas acrílicas restauradoras ainda apresentavam como 

desvantagem a baixa estabilidade de cor, danos pulpares e alta incidência de 

recidiva de cáries (ANUSAVICE 2003;COY 1953). Estas limitações impulsionaram 

pesquisas que visaram o desenvolvimento e aprimoramento contínuo de novas 

alternativas restauradoras. Atualmente, duas grandes classes de materiais 

restauradores estéticos de uso direto encontram-se no mercado: as resinas 

compostas e os ionômeros de vidro.  

As primeiras resinas compostas surgiram no mercado na década de 60 e 

eram indicadas para a restauração de dentes anteriores (BOWEN 1962;BOWEN 

1965). Bowen, em 1962, a partir da combinação das resinas acrílicas com as resinas 

epóxicas, desenvolveu um novo monômero resinoso, o bisfenol glicidil dimetacrilato 

(BisGMA), o qual passou a ser amplamente utilizado na formulação de resinas 

compostas, inclusive nas atuais. O BisGMA foi inicialmente sintetizado a partir da 

reação entre o Bisfenol A e o glicidil metacrilato (Figura 2.1) Este monômero se 

assemelha à resina epóxica, exceto pelo fato de os grupamentos epóxicos terem 

sido substituídos por grupamentos metacrilatos. A polimerização desse monômero 

ocorre através das duplas ligações C=C, presentes nos dois grupamentos 

metacrilatos (PEUTZFELDT 1997). 
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Figura 2.1 – Síntese do BisGMA a partir da reação entre o Bisfenol A e o glicidil metacrilato 

(adaptado de Peutzfeldt, 1997). Os retângulos pontilhados demonstram os grupamentos 

metacrilato presentes na molécula. 

 

Assim, dimetacrilatos de alto peso molecular são frequentemente 

utilizados na formulação de materiais à base de resina para uso em odontologia. 

Estes, apresentam alta resistência e baixa contração (ATAI et al. 2005). Com a 

finalidade de melhorar as propriedades viscoelásticas, aumentar a radiopacidade e a 

resistência ao desgaste, além de diminuir a contração sofrida pelo material durante o 

processo de polimerização, partículas de carga inorgânica de diferentes tipos e 

tamanhos têm sido incorporadas às resinas (AMIROUCHE et al. 2007;BAROUDI et 

al. 2007;MASOURAS et al. 2008;TURSSI et al. 2005). Devido à alta viscosidade 

apresentada pelo BisGMA, entretanto, a incorporação de partículas inorgânicas e o 

grau de conversão são limitados. Por este motivo, diluentes como o etileno glicol 

dimetacrilato (EGDMA) e o trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA) têm sido 

comumente adicionados em resinas compostas à base de BisGMA (ASMUSSEN 
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1975;RUYTER e OYSAED 1987). Esses monômeros apresentam cadeias longas e 

flexíveis e melhoram não somente a viscosidade, mas também a reatividade e a 

conversão final da fase resinosa (ATAI et al. 2005;RUYTER e SVENDSEN 1978). 

Comparado ao EGDMA e ao TEGDMA, o monômero aromático BisGMA é muito 

mais rígido (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 1998). Por outro lado, diluentes 

apresentam pesos moleculares relativamente baixos e a sua polimerização resulta 

em alta contração de polimerização e propriedades mecânicas inferiores (ATAI et al. 

2005). 

A maior ou menor concentração de BisGMA e TEGDMA presente nas 

resinas compostas tem influência decisiva nas suas propriedades (ASMUSSEN e 

PEUTZFELDT 1998). Com o aumento da concentração de BisGMA, há uma 

tendência de diminuição no grau de conversão do material (ASMUSSEN 

1982b;RUYTER e SVENDSEN 1978;RUYTER e OYSAED 1987), sem, contudo, 

diminuir suas propriedades mecânicas (ASMUSSEN 1982a;FERRACANE e 

GREENER 1986). 

A reação de polimerização das resinas compostas pode ser iniciada de 

duas formas: 1) reação química entre uma pasta base e uma pasta catalisadora e, 2) 

ativação com luz (DARVELL 2002). Para que a reação de polimerização ocorra, é 

necessário a incorporação de um sistema ativador/iniciador no material. Em resinas 

compostas quimicamente ativadas, o peróxido de benzoíla é normalmente 

incorporado na pasta base e uma amina terciária (também chamada de agente 

redutor, agente coiniciador ou acelerador) é incorporada na pasta catalisadora. A 

partir da reação entre o peróxido de benzoíla com a amina terciária durante a 

manipulação das duas pastas, geram-se um radicais livres que darão início à reação 

de polimerização (ANUSAVICE 2003;DARVELL 2002).  
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Com a finalidade de facilitar a utilização clínica e diminuir a inclusão de 

bolhas durante a manipulação, a maioria das resinas deixou de ser apresentada sob 

a forma pasta base / pasta catalisadora com polimerização química, passando a ser 

polimerizadas através da ação da luz. Estas resinas compostas, a partir de então 

fotoativadas, apresentam em sua formulação um componente fotossensível, 

juntamente com uma amina terciária, para que a reação de polimerização ocorra. O 

componente fotossensível mais comumente incorporado é uma diquetona, a 

canforquinona (CQ) (TESHIMA et al. 2003;WATTS 2005). Quando exposta a uma 

fonte de luz com comprimento de onda entre 400 e 500 nm (luz azul), a 

canforquinona passa para um estado excitatório triplo (TSAI e CHARNEY 1969) e 

interage com a amina, formando um exciplex. Um exciplex pode ser definido como 

um complexo excitado eletronicamente, formado pela interação de uma mólécula 

excitada com a contraparte de uma outra estrutura que se encontra em estado basal 

(MCNAUGHT e WILKINSON 1997). Nesse exciplex, a CQ aceita um elétron da 

amina e forma um par de íons radicais, removendo um átomo de hidrogênio da 

amina terciária, produzindo um radical primário (WATTS 2005). Esse radical primário 

ataca as duplas ligações C=C presentes nos monômeros e dá início à reação de 

polimerização (DARVELL 2002;PEUTZFELDT 1997;TESHIMA et al. 2003).  

Diferentes aminas terciárias têm sido estudadas a fim de se otimizar as 

propriedades físicas e químicas das resinas compostas, tanto quimicamente quanto 

fotoativadas. As razões justificadas para se testar diferentes aceleradores do 

processo de polimerização são diversas. A partir da década de 1970, pesquisadores 

buscaram incorporar aminas terciárias de alto peso molecular que apresentassem 

menor permeabilidade nos tecidos e, portanto, menor toxicidade (BOWEN e 

ARGENTAR 1972). Entretanto, algumas limitações quanto à cor e à solubilidade de 
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alguns dos compostos testados (BOWEN e ARGENTAR 1972) impulsionaram a 

continuação dos estudos. Assim, a investigação do tempo de polimerização e do 

grau de descoloração e amarelamento obtido em resinas com diferentes aminas 

terciárias em concentrações distintas foi conduzida com resultados otimistas 

(DNEBOSKY et al. 1975). Novas aminas terciárias foram sintetizadas  e 

incorporadas nas resinas compostas, resultando em melhor tempo de 

endurecimento e maior resistência à tração e à compressão (BRAUER et al. 

1979;DULIK 1979), além de boa estabilidade de cor destes materiais (DULIK 1979), 

mesmo quando utilizadas em baixas concentrações (BRAUER et al. 1979). 

Formulações comerciais de resinas compostas restauradoras da época 

empregavam basicamente três tipos de aminas, em concentrações que variavam de 

0,3% a 4% em peso (ASMUSSEN 1980). A partir da elaboração de resinas 

compostas fotoativadas, o papel das aminas terciárias como aceleradores da reação 

de polimerização se manteve dentre um dos pontos de interesse em pesquisa 

(TAIRA et al. 1988). Resinas fotoativadas comercializadas na década de 80 

apresentavam em sua composição principalmente o DMAEMA e o DMPTI em 

concentrações variadas, embora dificuldades metodológicas impedissem uma 

análise mais detalhada destes materiais restauradores (TAIRA et al. 1988).  

As propriedades físicas e químicas que irão influenciar o desempenho 

clínico das resinas compostas estão diretamente relacionadas ao grau de conversão 

sofrido pelo material durante o processo de polimerização (CALHEIROS et al. 

2008a;FERRACANE 1985). A relação entre o grau de conversão e as propriedades 

mecânicas, entretanto, nem sempre é linear e direta (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 

1998). Calheiros et al. (2008), observaram uma relação exponencial entre o grau de 

conversão e as propriedades mecânicas, quando diferentes exposições irradiantes 
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foram avaliadas (CALHEIROS et al. 2008a). Adicionalmente, a liberação de 

substâncias presentes nas resinas compostas, como monômores (MUNKSGAARD 

et al. 2000), fotoiniciadores e coiniciadores (MOIN JAN et al. 2001), também está 

relacionada à polimerização do material.  

Tradicionalmente, o grau de conversão de resinas à base de 

BisGMA/TEGDMA tem sido avaliado através de espectroscopia de absorção no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) (PIANELLI et al. 

1999;STANSBURY e DICKENS 2001). O espectro de absorção de um átomo ou 

molécula representa a absorção de luz em função do comprimento de onda e 

depende do nível de energia da estrutura. Quando uma molécula absorve luz, os 

átomos são excitados para um nível de energia mais elevado, sendo que o tipo de 

excitação depende do comprimento de onda da luz empregada. A radiação 

infravermelha (2,5 a 50 µm, 4000 a 200 cm-1) promove a vibração dos elétrons em 

níveis de energia mais elevados. Os comprimentos de ondas de bandas de 

absorção no infravermelho são característicos de tipos específicos de ligações 

químicas. Por este motivo, o espectro de absorção é útil para se detectar 

componentes orgânicos específicos em química analítica (ATKINS e PAULA 2006). 

Assim, esta espectroscopia utiliza a absorção de radiação eletromagnética na região 

do infravermelho para avaliar os picos de absorção de duplas ligações C=C 

aromáticas (1608 cm-1), os quais permanecem inalterados durante o processo de 

polimerização e são utilizados como referência interna, comparando-os com os picos 

de absorção de duplas ligações C=C alifáticas (1638 cm-1), os quais diminuem com 

a fotoativação (FERRACANE e GREENER 1984;RUEGGEBERG et al. 

1990;RUYTER e GYOROSI 1976). Este método tem sido bastante utilizado 

principalmente devido à simplicidade de confecção de espécimes e à rapidez de 
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obtenção de resultados. Normalmente, avalia-se o espectro de absorção na 

transmitância de luz passando através de finas películas de material não 

polimerizado e polimerizado (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 2003a;HALVORSON et 

al. 2002;SILIKAS et al. 2000). Adicionalmente, a utilização de uma unidade de 

reflexão total atenuada (ATR), acoplada ao FTIR, tem sido proposta com a finalidade 

de realizar análises de superfícies, através da análise do espectro de absorção da 

reflectância de luz  (FENG e SUH 2006).  

O grau de conversão, por sua vez, é grandemente influenciado pela 

composição e tipo de sistema foiniciador (LOVELL et al. 1999a;LOVELL et al. 

1999b;OGUNYINKA et al. 2007;SCHNEIDER et al. 2008;TESHIMA et al. 

2003;YOSHIDA e GREENER 1993;YOSHIDA e GREENER 1994). Yoshida & 

Greener (1993) demonstraram isso ao avaliarem a influência de diferentes 

concentrações de duas aminas terciárias (DMPT e DMAEMA) no grau de conversão, 

dureza Knoop e resistências flexional e compressiva de uma resina sem carga, 

contendo TEGDMA e UDMA na concentração de 1:1 em peso. A concentração de 

canforquinona foi mantida constante em 0,5 mol%, enquanto a concetração de 

aminas variou em 0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mol%. Os autores observaram que, 

para ambas as aminas, as propriedades físicas foram diretamente influenciadas pelo 

grau de conversão e atingiram maiores valores quando a concentração de aminas 

foi de 2 mol%. O grau de conversão foi máximo na concetração de 1,5 mol%. De 

forma geral, a resina formulada com DMAEMA apresentou maiores valores de grau 

de conversão e melhores propriedades mecânicas do que os polímeros formulados 

com DMPT (YOSHIDA e GREENER 1993). 

A toxicidade dos componentes do sistema fotoiniciador, entretanto, 

permanece como um problema apresentado pelo sistema catalisador / amina. Nas 
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resinas compostas fotoativadas, a canforquinona está geralmente associada ao 

DMPT e DMAEMA, enquanto nas resinas compostas quimicamente ativadas, o 

peróxido de benzoíla está frequentemente associado ao DMPT (NOMURA et al. 

2006). Comparativamente, o DMPT apresenta efeitos mais genotóxicos do que o 

DMAEMA (NOMURA et al. 2006). Em altas concentrações, estas aminas terciárias 

podem induzir apoptose e morte celular (MASUKI et al. 2007).  

A densidade de potência, a temperatura e a composição do material 

(concentração de BisGMA) na polimerização do sistema BisGMA/TEGDMA são 

importantes determinantes da cinética de reação (LOVELL et al. 1999a). A cinética 

da reação de polimerização pode ser avaliada por método de calorimetria diferencial 

(DSC). Dessa forma, além do grau de conversão, é possível monitorar a taxa de 

polimerização em diferentes condições experimentais. Lovell et al. (1999), 

demonstraram que o sistema BisGMA/TEGDMA apresenta polimerização muito 

semelhante à de outros sistemas de dimetacrilatos, sendo um processo difusão-

dependente e apresentando os fenômenos de autoaceleração e autodesacelaração. 

Quando a composição da mistura foi variada, esses mesmo autores perceberam que 

a viscosidade do sistema influenciou a taxa de reação e a terminação do processo 

de polimerização. Misturas contendo de 50% a 75% de BisGMA em peso 

apresentaram a maior taxa de polimerização. Os autores sugerem que o TEGDMA é 

um excelente diluente porque aumenta a mobilidade do meio de reação. No entanto, 

a alta reatividade deve-se à presença de BisGMA e, portanto, a quantidade de 

BisGMA na mistura controla o mecanismo e a cinética de polimerização. 

Observaram também que a taxa máxima de polimerização foi influenciada pela 

densidade de potência emitida pela fonte de luz (LOVELL et al. 1999a). 

Deve-se salientar que a reação de polimerização é autolimitante e a 
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conversão de monômeros resinosos em polímeros não é completa (HALVORSON et 

al. 2002). A autoaceleração e a autodesaceletração, observadas durante a 

progressão da reação de polimerização, representam o aumento e a diminuição da 

taxa de polimerização, respectivamente. À medida que a reação se processa, o 

aumento da viscosidade impede a mobilidade dos monômeros remanescentes e 

aumenta a rigidez das cadeias poliméricas em crescimento, o que impede ou diminui 

acentuadamente a continuação da reação (WATTS 2005). Esse fenômeno ocorre 

mesmo com o aumento da densidade total de energia (CALHEIROS et al. 2004). 

Associada à conversão dos monômeros resinosos em polímeros, tem-se 

como consequência o fenômeno da contração de polimerização (ATAI et al. 2005). A 

contração ocorre devido à aproximação das moléculas e está relacionada ao 

aparecimento de fendas marginais, sensibilidade pós-operatória e cáries 

secundárias (CARVALHO et al. 1996;PEUTZFELDT e ASMUSSEN 2004). Durante a 

fotoativação, esta aproximação ocorre devido à conversão de distâncias 

intermoleculares de van der Waals para distâncias menores, presentes nas ligações 

covalentes (PEUTZFELDT 1997).  

Tem-se observado uma correlação linear positiva entre o grau de 

conversão e a contração de polimerização (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 

2005;BRAGA e FERRACANE 2002;SILIKAS et al. 2000). Adicionalmente, 

microfendas causadas pela contração de polimerização têm sido observadas nas 

paredes de esmalte desde as primeiras resinas (JORGENSEN et al. 1975). Dessa 

forma, as consequências clínicas da contração de polimerização têm sido 

consideradas uma das principais causas de substituição de restaurações 

(DELIGEORGI et al. 2001) e, ainda hoje, são consideradas uma limitação das 

resinas compostas (LI et al. 2008;PEUTZFELDT e ASMUSSEN 2004). Devido a 
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essa correlação, Silikas et al. (2000) sugerem como possível forma de diminuir os 

efeitos da contração de polimerização uma redução aceitável do grau de conversão 

destes materiais.  

Com a finalidade de evitar polimerização indesejada, as resinas 

compostas devem ser armazenadas em recipientes escuros, protegidos da ação da 

luz. Na ausência de fontes de luz capazes de estimular as moléculas fotossensíveis, 

espera-se que nenhuma reação ocorra e que o tempo de armazenamento seja 

longo. Entretanto, a taxa de reação ainda pode ser influenciada pela radiação 

ionizante de fundo. Por este motivo, inibidores são frequentemente adicionados às 

resinas compostas (DARVELL 2002). A concentração de inibidor, por sua vez, pode 

influenciar o grau de conversão e a contração de polimerização (BRAGA e 

FERRACANE 2002). BRAGA & FERRACANE, 2002, avaliaram diferentes 

concentrações de inibidor BHT (0,05; 0,2; 0,5 e 1%) em resinas compostas 

experimentais contendo BisGMA e TEGDMA em proporção em peso de 1:1, 0,5% 

em peso de canforquinona e 0,5% em peso de DMAEMA (BRAGA e FERRACANE 

2002). O efeito do grau de conversão, obtido através de espectroscopia FTIR, na 

contração de polimerização, determinada em um dilatômetro a mercúrio, foi avaliado 

ao se submeter uma das resinas experimentais, contendo 0,2% de BHT, a diferentes 

períodos de exposição à luz (15, 30, 60 e 120 s) a 184 mW/cm2. O estresse de 

contração foi registrado durante 10 minutos em um tensiômetro. Maior grau de 

conversão, maior contração de polimerização e maior estresse de contração foram 

observados para períodos prolongados de exposição à luz. Observou-se uma 

influência significativa do grau de conversão no estresse de contração (r2 = 0,993). 

Por outro lado, as forças de contração foram reduzidas ao se diminuir a razão de 

polimerização pelo acréscimo de inibidor. Segundo os autores, o inibidor poderia se 
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ligar a duas ou mais cadeias poliméricas, reduzindo a velocidade inicial da reação 

até o consumo completo do inibidor. Assim, haveria aumento da fase pré-gel, 

proporcionando o alívio das tensões iniciais de contração, sem contudo 

comprometer o grau de conversão final. Além disso, o grau de conversão e a 

contração volumétrica apresentaram uma relação não-linear com a densidade de 

energia. 

Muitos trabalhos têm sido realizados com a finalidade de diminuir a 

contração sofrida pelas resinas compostas durante o processo de polimerização. 

Entre eles, destacam-se o estudo das inúmeras técnicas de fotopolimerização 

(ASMUSSEN e PEUTZFELDT 2002;BRAGA e FERRACANE 2004;CALHEIROS et 

al. 2006;CALHEIROS et al. 2008b;RUEGGEBERG 1999;SILIKAS et al. 2000) e o 

estudo do sistema fotoiniciador (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 2002;COOK 

1992;SCHNEIDER et al. 2008;WATTS 2005;YOSHIDA e GREENER 1993;YOSHIDA 

e GREENER 1994). A redução da concentração dos componentes fotoiniciadores 

com a finalidade de diminuir a taxa de reação de polimerização, o que diminuiria a 

contração, sem, contudo, prejudicar o grau de conversão final da resina composta, 

também tem sido proposta (VENHOVEN et al. 1996). Asmussen & Peutzfeldt (2002) 

constataram que a variação na concentração de CQ e aceleradores apresentou uma 

influência pequena na taxa de contração de polimerização de resinas compostas 

experimentais. Em comparação à CQ, alguns fotoiniciadores reduziram a taxa de 

polimerização sem, no entanto, afetar a contração final. Em comparação ao DABE, o 

acelerador CEMA foi efetivo e o DEPT mostrou-se menos eficiente. Segundo estes 

autores, a redução na taxa de polimerização pode ser conseguida a partir da 

reformulação na composição das resinas compostas (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 

2002). Outros estudos têm proposto concentrações especiais de canforquinona (CQ) 
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e amina, buscando incorporar a menor concentração possível destes agentes sem, 

no entanto, prejudicar a qualidade final da polimerização (MOIN JAN et al. 

2001;RUEGGEBERG et al. 1997;VENHOVEN et al. 1996;YOSHIDA e GREENER 

1993;YOSHIDA e GREENER 1994). O agente fotossensível neste sistema de 

ativação se mantém (CQ), os agentes redutores, ou aminas terciárias, entretanto, 

podem variar. Dentre as diferentes aminas terciárias utilizadas no sistema de 

ativação da resina composta em associação à CQ, encontram-se DMAEMA (2-N,N-

dimetilamino etil metacrilato), CEMA (N,N-cianoetil metilanilina), DMPT (N,N-dimetil-

para-toluidina), DEPT (N,N-dietanol-para-toluidina) e DABE (ácido N,N-dimetiletil 

éster p-aminobenzoico) (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 1998;ASMUSSEN e 

PEUTZFELDT 2002;BOWEN e ARGENTAR 1971;DARVELL 2002;LIM et al. 

2008;NEUMANN et al. 2005;SCHNEIDER et al. 2008;WATTS 2005;YOSHIDA e 

GREENER 1993;YOSHIDA e GREENER 1994). Entretanto, nenhuma comparação 

direta entre esses coiniciadores foi realizada. 

Vários métodos têm sido utilizados para se determinar a contração de 

polimerização de resinas compostas, como o uso de dilatômetros 

(BANDYOPADHYAY 1982;DE GEE et al. 1981), extensômetros (SAKAGUCHI et al. 

1991), princípio de Arquimedes (WATTS et al. 2000), picnometria (COOK et al. 

1999) etc. Entre os métodos mais utilizados encontra-se o do disco aderido, o qual 

mede a contração linear de um espécime em forma de disco, aderido em uma das 

faces de uma placa de vidro rígida (ALVAREZ-GAYOSSO et al. 2004;ASMUSSEN e 

PEUTZFELDT 2002;ASMUSSEN e PEUTZFELDT 2005;BALKENHOL et al. 

2008;KAKABOURA et al. 2003;PEUTZFELDT e ASMUSSEN 2004;SILIKAS et al. 

2000;WATTS e CASH 1991;WATTS et al. 2003;WEINMANN et al. 2005). Observou-

se que a contração linear determinada por este método se aproxima da contração 
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volumétrica sofrida pelo material (r2 = 0,9927)(WEINMANN et al. 2005). Esta 

correlação tem sido explicada devido à adesão do espécime em somente uma 

superfície, na placa rígida de suporte. Assim, os vetores de contração ficam 

concentrados em uma única direção (WATTS e MAROUF 2000).  

Uma outra propriedade importante e que pode ser um fator determinante 

no desempenho clínico de restaurações de resina composta, principalmente de 

dentes anteriores é a estabilidade de cor. Dessa forma, um dos critérios de 

avaliação clínica direta e sistemática mais utilizados em odontologia (BRACKETT et 

al. 2002;POON et al. 2005;TURKUN e AKTENER 2001), inicialmente proposto por 

Ryge (1980), estabelece a cor e a descoloração marginal como dois dos fatores 

determinantes da longevidade in vivo de restaurações (RYGE 1980). Este método 

de avaliação clínica passou a ser adotado pelo sistema de saúde pública dos 

Estados Unidos e, por isso, ficou também conhecido como sistema de avaliação 

USPHS (United States Public Health Service). 

A cor de uma restauração de resina composta pode ser afetada por 

diferenças químicas entre os componentes da fase resinosa, como monômeros e 

sistema fotoiniciador (ASMUSSEN 1983;FERRACANE et al. 1985;SCHNEIDER et al. 

2008). Bowen et al. (1971) observaram que a estabilidade de cor de materiais à 

base de resina foi influenciada pelas características químicas do material (BOWEN e 

ARGENTAR 1971). Os autores avaliaram a estabilidade de cor de resinas contento 

diferentes aminas terciárias aromáticas. Os espécimes foram expostos à luz comum 

fluorescente por 24 e 30 h, sendo, então, lavados em solução de etanol a 95% e 

secos. Em seguida, foram envelhecidos através de exposição à luz ultravioleta por 

24h, conforme método descrito pelo mesmo autor em 1963 e 1967 (BOWEN e 

ARGENTAR 1967;BOWEN 1963). A avaliação de cor foi realizada através de 
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método duplo-cego visual. Os autores observaram que a N,N-Dimetil-anilina e a 

DPA ficaram mais escuras e se tornaram mais amareladas após envelhecimento 

artificial através de exposição luminosa. As resinas compostas que demonstraram 

menor alteração de cor incluíram as que continham DMBA, DSX, DMSX; todas 

contendo grupamento p-t-butil (BOWEN e ARGENTAR 1971). 

A análise da estabilidade de cor de resinas compostas tem sido 

comumente realizada empregando-se a norma ISO 7491:2000 

(STANDARDIZATION 2000). Segundo essa especificação, espécimes de resina 

composta são expostos a uma lâmpada à base de gás xenônio com iluminância de 

150 klx por um período de 24 h. A cor é avaliada antes e após a exposição luminosa 

através de escala visual ou de colorímetros. Quando colorímetros são utilizados, 

pode-se calcular a variação de cor (∆E) de forma objetiva através do sistema de cor 

CIE-Lab (Commision Internationale de l’Eclairage, L*, a*, b*) e comparar os 

resultados com a visualização clínica. Este sistema define a cor de forma 

tridimensional, sendo que o parâmetro L* corresponde ao grau de luminosidade, a* 

corresponde a vermelho ou verde (+a* = vermelho e –a* = verde) e b*, amarelo ou 

azul (+b* = amarelo e –b* = azul) (JOINER 2004;ROSENSTIEL et al. 1989;RUYTER 

et al. 1987). Considera-se que uma variação de cor inferior a uma unidade não é 

perceptível clinicamente (SEGHI et al. 1989), é aceitável quando varia entre uma 

unidade e 3,3 e é inaceitável quando a variação superior a 3,3 (RUYTER et al. 

1987). 

A cor de uma resina composta também pode ser influenciada pelas 

características de transmitância de luz em diferentes comprimentos de ondas 

(ARIKAWA et al. 1998). A transmitância exprime a fração da energia luminosa que 

consegue atravessar uma determinada espessura de um material, sem ser 
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absorvida pelo mesmo. É medida em porcentagem, relativamente à quantidade de 

energia e comprimento de onda da radiação luminosa incidente. Absorbância, por 

outro lado, exprime a fração da energia luminosa que é absorvida por uma 

determinada espessura de um material; é medida em porcentagem, relativamente à 

quantidade de energia e comprimento de onda da radiação luminosa incidente. 

Transmitância e Absorbância tendem a ser grandezas complementares, ou seja, sua 

soma para a mesma energia e comprimento de onda incidente é aproximadamente 

igual a 1, ou 100% (ATKINS e PAULA 2006). 

Essa relação entre cor e transmitância de luz foi demonstrada por Arikawa 

et al. (1998), ao estudarem as características de transmitância de luz de várias cores 

de resinas compostas e o efeito da transmitância na cor dessas resinas. Os autores 

avaliaram espécimes de quatro diferentes espessuras (0,5; 1,0; 2.,0 e 3,0 mm), de 

duas resinas compostas, sendo onze cores de cada uma. A transmitância foi 

avaliada em comprimentos de ondas variando entre 400 e 700 nm. Os valores de 

cor e as diferenças de cor entre as espessuras estudadas foram determinadas 

através de um colorímetro digital, utilizando o sistema CIE-Lab. Os dados foram 

avaliados através de análise de variância a um critério e de teste de comparações 

múltiplas de Tukey. Foram encontradas diferenças significantes nas transmitâncias 

entre os dois materiais e entre as cores de cada material. Em um dos materiais 

testados, as transmitâncias para as cores mais escuras foram significativamente 

menores nos comprimentos de ondas mais baixos do que para as demais cores, 

porém, foram quase iguais ou significativamente maiores nos comprimentos de 

ondas mais elevados. Observou-se uma correlação significante entre a taxa de 

mudança da transmitância e a diferença de cor. Os dois materiais demonstraram 

diferenças significantes no ∆a* e no ∆b*. 
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A transmitância, entretanto, não está somente relacionada à cor da resina. 

Masotti et al. (2007) observaram que a transmitância de algumas resinas com cores 

para dentina pode ser maior ou igual à transmitância de resinas translúcidas, 

dependendo, segundo os autores, dos monômeros e das partículas de carga 

empregados (MASOTTI et al. 2007). Assim, a composição do material é um 

importante determinante nas propriedades ópticas de resinas compostas (WATTS e 

CASH 1994). 

Em última análise, a formação das cadeias poliméricas e a cinética de 

polimerização estão intimamente relacionadas ao comportamento das resinas 

compostas fotoativadas (LOVELL et al. 1999a;LOVELL et al. 1999b;WATTS 2005). 

Assim, as propriedades de materiais à base de resina, que resultam na geração e 

transmissão de estresses, são uma função complexa do transporte de fótons, 

absorção destes pelos fotoiniciadores, possível ligação cruzada de radicais livres em 

um estado não estável, redução do volume livre e desenvolvimento de uma rede 

elástica cuja estrutura, visco-elasticidade e envelhecimento não são homogêneos 

(WATTS 2005). Watts (2005) ressalta a importância de os pesquisadores estarem 

cientes da complexidade do mecanismo de polimerização, a fim de controlar as 

variáveis envolvidas e desenvolver modelos experimentais mais sofisticados para 

validar suas hipótese.  

A partir do levantamento realizado na literatura, percebe-se que, ainda 

hoje, a composição ideal de fotoiniciadores é foco de interesse no desenvolvimento 

de materiais restauradores (LING et al. 2009). Assim, este trabalho foi elaborado no 

intuito de contribuir com as informações já existentes sobre a influência de diferentes 

aminas terciárias, nas propriedades fisicoquímicas de resinas experimentais.
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Com base nas transcrições da literatura especializada, nos comentários, 

opiniões e hipóteses aventadas na introdução, decidiu-se investigar a influência de 

diferentes agentes redutores utilizados no sistema CQ/amina no grau de conversão, 

na contração de polimerização, na taxa de contração, na microdureza Knoop e na 

estabilidade de cor e transmitância de luz de resinas experimentais. Também 

avaliou-se a influência de diferentes protocolos de fotoativação no grau de 

conversão, na contração de polimerização e na microdureza Knoop.  

 

Assim, as seguintes hipóteses nulas foram testadas: 

• Não haveria diferenças no grau de conversão de resinas experimentais 

contendo diferentes aminas terciárias; 

• Não haveria diferenças entre a amina alifática e as demais aminas 

aromáticas; 

• Não haveria diferenças na contração de polimerização; 

• Não haveria diferenças na microdureza Knoop; 

• Os diferentes protocolos de fotoativação não influenciariam o grau de 

conversão, a contração de polimerização e a microdureza Knoop; 

• Não haveria diferenças na estabilidade de cor e na transmitância após 

envelhecimento com luz do dia artificial. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Manipulação dos materiais resinosos 

As resinas experimentais foram obtidas com uma mistura de Bis-GMA 

(Polyscience Inc., Warrington, PA, Estados Unidos) e TEGDMA (Aldrich, Steinheim, 

Alemanha) numa proporção em peso de 3:1, respectivamente (Figura 4.1). O 

sistema fotoiniciador consistiu de 0,25% de canforquinona e 1,0% de amina terciária, 

ambas em peso. Para cada resina experimental preparada, utilizou-se uma amina 

terciária diferente (Tabela 4.1 e Figura 4.2). Na formulação correspondente à resina 

controle, nenhuma amina foi incorporada. Todas as resinas foram manipuladas no 

Brasil pela empresa Vigodent (Vigodent S/A Indústria e Comércio – Rio de Janeiro – 

RJ).  

 

 

 

 

Figura 4.1 – Estrutura química dos monômeros utilizados. 
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(A)   (B) 

 

 

(C)  (D) 

 

 

(E) (F) 

 

Figura 4.2 – Sistema fotoiniciador utilizado: (A) a canforquinona foi utilizada em todas as 

formulações, porém, variou-se o agente redutor. (B) DMAEMA (2-N,N-dimetilamino etil 

metacrilato); (C) CEMA (N,N-cianoetil metilanilina); (D) DMPT (N,N-dimetil-para-toluidina); 

(E) DEPT (N,N-dietanol-para-toluidina); (F) DABE (ácido N,N-dimetiletil éster p-

aminobenzoico). 
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Tabela 4.1 – Aminas terciárias estudadas. 

Aminas terciárias testadas Classificação 

DMAEMA (2-N,N-dimetilamino etil metacrilato) Amina terciária alifática 

CEMA (N,N-cianoetil metilanilina) 

DMPT (N,N-dimetil-para-toluidina) 

DEPT (N,N-dietanol-para-toluidina) 

DABE (ácido N,N-dimetiletil éster p-aminobenzoico) 

 

 

Aminas terciárias aromáticas 

 

4.2 Grau de conversão 

Nas análises do grau de conversão, três protocolos de fotoativação foram 

avaliados: a) 20 s; b) 40 s; e c) 40 s com polimerização adicional de 7 minutos. Os 

espécimes foram confeccionados com o auxílio de uma matriz de politetrafluoretano 

(10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura) (Figura 4.3). Esta matriz era posicionada 

sobre uma lâmina de microscópio de 1 mm de espessura, sendo em seguida 

preenchida com a resina experimental. Após a inserção da resina, uma tira de 

poliéster era colocada sobre o orifício da matriz e uma outra lâmina de microscópio 

de mesma espessura era posicionada sobre a tira de poliéster. Em seguida, a resina 

era polimerizada com um aparelho de luz halógena (Optilux 501, SDS Kerr, 

Danbury, USA) com irradiância de 760 mW/cm2, aferida pelo radiômetro incorporado 

no aparelho (Figura 4.4). A polimerização adicional foi realizada em uma câmara de 

polimerização (Visio Beta Vario, 3M-Espe, USA), normalmente empregada em 

resinas compostas para uso indireto (Figura 4.4). 
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(A) (B) 

Figura 4.3: (A) Matriz de politetrafluoretano utilizada para a confecção dos espécimes (B) 

para análise do grau de conversão.  

 

Figura 4.4: (A) Aparelho fotopolimerizador e pormenor do radiômetro incorporado (B). (C e 

D) – câmara utilizada para polimerização adicional por 7 min. 
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Os espécimes de resina foram preparados da mesma maneira, 

independentemente da formulação a ser testada. As leituras foram conduzidas em 

espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy – FTIR) (Avatar 360 FT-IR ESP, Nicolet Analytical 

Instruments, UK), com resolução de 4 cm-1 e 32 leituras na faixa de 4000-400 cm-1. 

Uma unidade de reflexão total atenuada (ATR) foi acoplada ao espectrofotômetro 

(MIRacle ATR, Pike Technologies, Madison, USA) (Figura 4.5).  

A quantidade de duplas ligações foi determinada empregando-se os picos 

de absorção das duplas ligações dos metacrilatos antes e após a fotopolimerização 

(Figura 4.6). A leitura inicial foi realizada colocando-se pequenas porções de 

material não polimerizado cobrindo toda a superfície do cristal da unidade ATR. 

Imediatamente após a colocação sobre o cristal do ATR, a resina era coberta com 

uma tampa escura. Após a leitura inicial do material não polimerizado, as leituras 

dos espécimes, confeccionados como descrito anteriormente, foram realizadas em 

diferentes intervalos: imediatamente após a polimerização (0 h); 1 h, 24 h e 168 h 

(sete dias). Os registros foram realizados em triplicata para cada condição. As 

leituras de 1 h, 24 h e 168 h foram realizadas após o armazenamento dos 

espécimes em temperatura ambiente (23 ± 1° C), em recipientes fechados, 

protegidos da luz. 
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(A) 

 (B) (C) 

Figura 4.5: (A) Espectrofotômetro de infravermelho; (B) Pormenor de unidade de reflexão 

total atenuada (ATR) acoplada com espectrofotômetro. (C) Durante a análise, o espécime 

era fixado sobre o cristal do ATR através de um parafuso com pressão controlada. 

 

Os picos de absorção das ligações aromáticas foram registrados em 

1608 cm-1 (Abs. 1608) e os picos das duplas ligações alifáticas (C=C) foram 

registrados em 1636 cm-1 (Abs. 1636). O pico das ligações alifáticas diminui com a 

fotoativação, enquanto o pico das ligações aromáticas permanece inalterado, 

servindo como referência.  
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Figura 4.6 – Leitura dos picos de absorção (Abs. 1636 e Abs. 1608) para a resina não 

polimerizada (linha superior pontilhada) e polimerizada (linha inferior contínua). 

Abs. 1636 cm-1 = ligações alifáticas C=C; Abs. 1608 cm-1 = ligações aromáticas. 

 

Calculou-se, então, a razão entre Abs. 1636 e Abs. 1608, tanto para o 

material polimerizado como para o não polimerizado (FERRACANE e GREENER 

1984;RUEGGEBERG et al. 1990). A porcentagem de duplas ligações 

remanescentes (%DLR) foi determinada de acordo com a equação 1: 

 

(1) 

% DLR =
(Abs 1636 / Abs 1608 para a resina polimerizada)

(Abs 1636 / Abs 1608 para a resina não polimerizada)

x 100
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A porcentagem de grau de conversão das duplas ligações (%GC) a partir 

do FTIR-ATR foi, então, calculada adotando-se a seguinte fórmula (equação 2): 

 

% GC = 100 – % DLR            (2) 

 

4.3 Contração de polimerização 

A análise da contração de polimerização foi realizada pelo método do 

disco aderido em um dispositivo desenvolvido e construído na Universidade de 

Manchester – Reino Unido (WATTS e CASH 1991). Detalhes do dispositivo e a 

técnica de confecção dos espécimes podem ser vistos nas Figuras 4.7 a 4.9. Este 

dispositivo possui uma lâmina de vidro, na qual um anel metálico de 20 mm de 

diâmetro e 1 mm de espessura é colado através de adesivo à base de cianoacrilato. 

Para acomodar materiais flúidos e evitar escoamento, um anel de cera de 

aproximadamente 9 mm de diâmetro e 1 mm de espessura é confeccionado e 

colocado no centro do anel metálico. Assim, a resina flúida não polimerizada é 

colocada sobre a lâmina de vidro, no interior do anel de cera. Uma lamínula de vidro 

para uso em microscopia óptica é então colocada sobre o anel metálico. Abaixo 

deste conjunto é acoplado um aparelho fotopolimerizador (Optilux 501, SDS Kerr, 

Danbury, USA) e sobre a lamínula de vidro é posicionado um transdutor de medição 

linear (LVDT). A resina é, em seguida, polimerizada. O transdutor permite mensurar 

o deslocamento vertical da lamínula de vidro que ocorre durante a contração da 

amostra, por um período de 60 minutos. Esse deslocamento é convertido em valores 

de contração linear e volumétrica, de acordo com o método descrito previamente por 

Watts e Cash, 1991 (WATTS e CASH 1991). 
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(A) (B)

(C) (D) 

(E) 

Figura 4.7: (A) Placa de vidro com anel metálico fixado; (B e C) um anel de cera de 9 mm de 

diâmetro e 1,0 mm de espessura é confeccionado para acomodar a resina flúida; (D) com o 

auxílio de uma balança analítica, aproximadamente 0,09 g de resina são inseridos no anel 

de cera. (E) Após a inserção da resina, uma lamínula de vidro é colocada sobre o anel 

metálico. 
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As análises de contração de polimerização foram realizadas em duas 

temperaturas (23 ± 1˚C e 37 ± 1˚C). Adicionalmente, dois tempos de fotoativação 

foram estudados: 20 s e 40 s. Os testes foram realizados em triplicata para cada 

condição. As respectivas taxas de contração de polimerização foram obtidas através 

de diferenciação numérica dos dados de contração linear com relação ao tempo. 

Considerando uma correlação linear entre o grau de conversão e a 

contração de polimerização (BRAGA e FERRACANE 2002;SILIKAS et al. 2000), o 

grau de conversão equivalente, estimado durante a taxa de contração máxima foi 

calculado da seguinte forma (equação 3) (ATAI et al. 2005): 

 

            (3) 

 

, onde %GCtm é o grau de conversão equivalente, estimado durante a taxa de 

contração de polimerização máxima. Ctm é a contração de polimerização durante a 

taxa de contração máxima. %GCT é o grau de conversão ao final da fotoativação 

(20 s a 23°C ou 40 s a 23°C), obtido pela análise em FTIR-ATR. CT é a contração de 

polimerização observada ao final da fotoativação (20 s a 23°C ou 40 s a 23°C). 

O grau de conversão equivalente durante a taxa contração máxima foi 

calculado apenas para as resinas polimerizadas em temperatura ambiente, pois os 

dados de grau de conversão foram obtidos pelo FTIR-ATR apenas para resinas 

ativadas nessa temperatura. 

%GCtm    =

Ctm%GCT

CT
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 (A) (B) 

Figura 4.8: (A) Representação esquemática do dispositivo utilizado para a análise da 

contração de polimerização. (B) Quando a fonte de luz é ativada, a deflexão da lamínula de 

vidro é detectada pelo transdutor. 

 

(A) (B) (C)

(D) (E) 

Figura 4.9: (A) Transdutor utilizado na análise da contração de polimerização. (B) Espécime 

fixado, já com o transdutor em posição. Na base do dispositivo há uma resistência que 

permite o controle da temperatura durante o experimento (C). (D e E) O transdutor é ligado a 

um computador, capaz de medir em tempo real a contração sofrida pelo espécime. Notar (D) 

que durante o teste, o espécime fica protegido da luz por um filtro laranja. 
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4.4 Microdureza Knoop 

A microdureza Knoop foi determinada a partir dos mesmos espécimes 

utilizados para avaliar o grau de conversão, após a avaliação de sete dias. Cinco 

endentações (10gf, 20 s de penetração) por espécime foram realizadas utilizando 

um microdurômetro (Microhardness Instrument FM-700, Future-Tech Corp., Tokyo, 

Japan) (Figura 4.10). 

 

(A) (B) 

Figura 4.10: (A) Microdurômetro utilizado para a análise da microdureza Knoop. (B) 

Desenho esquemático do espécime de resina, demonstrando a localização aproximada das 

cinco endentações. A partir de uma endentação central, outras quatro endentações foram 

realizadas movimentando-se o espécime ± 1 mm para cima ou para baixo e ± 1 mm para a 

direita ou para a esquerda. 
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4.5 Estabilidade de cor e transmitância de luz 

Seis espécimes em forma de disco foram confeccionados para cada 

resina experimental, utilizando a mesma matriz descrita no método de grau de 

conversão. Não foram confeccionados espécimes com material que não continha 

amina. Todos os espécimes para a avaliação das propriedades ópticas foram 

polimerizados com um aparelho de luz halógena por 40 s (Optilux 501, SDS Kerr, 

Danbury, USA), com irradiância de 760 mW/cm2, como determinado pelo radiômetro 

incorporado no aparelho.  

A estabilidade de cor foi avaliada antes e após vários períodos de 

envelhecimento artificial acelerado (0 h, 24 h, 48 h, 72 h e 96 h) em um aparelho 

específico (SunTest CPS, Heraeus Intruments, Hanau, Germany), capaz de simular 

uma exposição acentuada à luz do dia (Figura 4.11), de acordo com a ISO 

7491:2000 (STANDARDIZATION 2000). Os espécimes foram expostos a ciclos de 

exposição luminosa, empregando uma lâmpada à base de gás xenônio, com 

iluminância de 150 Klx. Cada ciclo de 20 min consistiu de 17 min em água corrente e 

3 min a seco. O fluxo constante de água, proveniente de um reservatório externo, 

serviu para manter os espécimes à temperatura ambiente (23 ± 1˚C), evitando 

superaquecimento, conforme descrito previamente (FURUSE et al. 2008). Para 

impedir que os espécimes flutuassem com o fluxo de água no interior da câmara de 

envelhecimento, estes foram posicionados entre duas lâminas de vidro, uma delas 

contendo espaçadores (3 mm de diâmetro e 2 mm de espessura) fixados com cola à 

base de silicone. A lâmina de vidro superior apresentava 1 mm de espessura e a 

inferior 3 mm de espessura. Os espaçadores serviram para permitir o fluxo contínuo 

de água entre os espécimes (Figura 4.11). 
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(A) 

(C) (D) 

Figura 4.11: (A) Espécimes posicionados entre as lâminas de vidro. (B) Dispositivo utilizado 

para o envelhecimento artificial, de acordo com a ISO 7491:2000. (C) Detalhe do interior da 

câmara de envelhecimento. Notar que todos os espécimes foram envelhecidos 

simultaneamente. 

 

As medidas de cor foram realizadas de acordo com o sistema de 

coordenadas CIE-Lab (Commision Internationale de l’Eclairage, L*, a*, b*) através de 

um colorímetro (Minolta Chroma Meter CR-221, Osaka, Japan) calibrado com um 

padrão branco, utilizando iluminação padrão D65 (Figura 4.12). O parâmetro CIE L* 

corresponde ao grau de luminosidade, enquanto a* e b* correspondem a vermelho 

ou verde (+a* = vermelho e –a* = verde) e amarelo ou azul (+b* = amarelo e –b* = 

azul), respectivamente. O colorímetro utilizado possui uma superfície de leitura de 

3 mm de diâmetro, ângulo de iluminação de 45° e ângulo de leitura de 0°.  
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(A) (B) 

Figura 4.12: (A) Colorímetro e padrão de calibração. (B) Espécime em posição para a leitura 

da cor. As leituras de cor eram sempre realizadas utilizando o padrão de calibração branco 

como plano de fundo. 

 

A variação de cor (ΔE) para cada tempo experimental foi calculada 

utilizando a equação 4 (RUYTER et al. 1987): 

  

ΔE = [(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2]1/2            (4) 

 

, onde: ΔL*, Δa* e Δb* são as diferenças entre as respectivas coordenadas após 

cada tempo experimental e antes do envelhecimento artificial (tempo inicial). 
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A transmitância de luz em 400 nm, 500 nm, 600 nm e 700 nm foi avaliada 

antes (0 h) e após 96 h de envelhecimento artificial através de um espectrômetro 

(USB 4000 Spectrometer, Ocean Optics, Dunedin, USA), utilizando uma luz padrão 

(LS-1-CAL-INT Tungsten Halogen Calibrated Light Source, Ocean Optics, Dunedin, 

USA) (Figura 4.13).  

 

(A) (B) 

(C) 

Figura 4.13: (A) Luz visível padrão (à esquerda) e espectrômetro (à direita). (B) Pormenor da 

área de leitura do espectrômetro. Notar o espécime em posição, mantido através de uma 

matriz de politetrafluoretano fixada em uma lâmina de vidro. (C) Exemplo de espectro obtido 

pelo aparelho. 
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4.6 Planejamento estatístico 

As análises estatísticas e as correlações foram realizadas utilizando-se os 

programas SPSS 16.0 (SPSS Inc.) e SigmaPlot 11.0 (Systat Software, Inc.), 

respectivamente. Os resultados foram analisados através da análise de variância 

(ANOVA) e dos testes de comparações múltiplas de Tukey e T3 de Dunnett, ao nível 

de significância de 5% (α = 0,05). As possíveis correlações foram avaliadas através 

de análise de regressão linear e correlação de Pearson (α = 0,05). Nas análises de 

cor, o teste t de Student foi utilizado para comparar os valores médios de L*, a* e b* 

antes (0 h) e após o último período de envelhecimento (α = 0,05). Com a finalidade 

de deixar os tempos experimentais de envelhecimento artificial mais próximos de 

uma distribuição normal, realizou-se a transformação logarítmica dos mesmos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Grau de conversão 

As médias e os desvios padrão do grau de conversão após diferentes 

tempos de armazenamento podem ser vistos na Figura 5.1 e na Tabela 5.1. Os 

dados foram submetidos à análise de variância a dois critérios com medidas 

repetidas (α = 0,05), tendo como variáveis independentes o protocolo de 

fotoativação (20 s, 40 s e 40 s + 7 min) e o tipo de resina (CQ, CQ + DMAEMA, CQ 

+ CEMA, CQ + DMPT, CQ + DEPT e CQ + DABE) e como variável dependente o 

grau de conversão em diferentes tempos (0 h, 1 h, 24 h e 168 h). A esfericidade dos 

dados foi confirmada pelo teste de Mauchly (p = 0,391). As comparações múltiplas 

foram realizadas pelo teste de Tukey e pelo ajuste de Bonferroni (α = 0,05). O erro 

do quadrado médio e os graus de liberdade foram utilizados para calcular a 

diferença crítica entre as médias.  

Diferenças significantes foram observadas entre os protocolos de 

fotoativação, entre as resinas e entre os tempos de armazenamento (p < 0,05). 

Também se observou interação entre protocolo e resina. O grau de conversão 

aumentou com o aumento da irradiância (20 s < 40 s < 40 s + 7 min) e com o tempo 

de armazenamento dos espécimes (0 h < 1 h ≈ 24 h < 168 h), p < 0,001. 

Considerando as diferentes resinas estudadas, o grau de conversão variou na 

sequência: CQ < CQ + DEPT < CQ + DMPT ≈ CQ + CEMA < CQ + CEMA ≈ CQ + 

DABE < CQ + DMAEMA.  

A maior ou menor influência do tempo de armazenamento variou em 

função da resina, o que demonstra a interação entre essas duas variáveis 
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(p = 0,038). A partir da Figura 5.1, pode-se observar essa interação: a resina que 

continha apenas canforquinona nitidamente sofreu uma maior influência do protocolo 

de fotoativação. A resina que continha canforquinona e DMAEMA demonstrou um 

maior grau de conversão, sofrendo pouca influência do protocolo de fotoativação 

empregado. Na Tabela 5.1 pode-se observar que esta mesma resina também sofreu 

pouca influência do tempo de armazenamento. 

 

 

Figura 5.1 – Grau de conversão em função do protocolo de fotoativação, para espécimes 

avaliados uma hora após a polimerização. 
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Tabela 5.1 – Médias (%) e desvios padrão do grau de conversão em diferentes 

tempos (0 h, 1 h, 24 h e 168 h) para os três protocolos de fotoativação avaliados 

(Prot.). Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes (p < 

0,05).  

 
Prot. Tempo CQ DMAEMA CEMA DMPT DEPT DABE 

0 h 
12,4 (0,6) 

a 

77,8 (1,2) 

vwxy 

62,5 (0,5) 

lmn 
60,0 (0,8) 

jkl 
38.9 (1,3)  

e 
63,6 (0,1) 

mn 

1 h 
15,0 (1,0) 

ab 
77,8 (0,5) 

vwxy 

62,5 (0,6) 

lmn 

60,8 (0,6) 

jklm 

39,9 (0,8)  

e 

64,0 (1,0) 

mn 

24 h 
15,8 (1,3) 

ab 
78,2 (0,9) 

wxy 
62,7 (1,1) 

lmn 
61,1 (1,0) 

klm 
41,1 (2,6) 

ef 
65,2 (0,3) 

no 

20 s 

168 h 
16,4 (1,7)  

b 

78,5 (0,5) 

wxy 
63,9 (1,4) 

mn 
62,4 (0,2) 

lmn 
39,1 (1,1) 

e 
65,6 (1,8) 

no 

0 h 
23,3 (0,1)  

c 

77,4 (2,5) 

uvwxy 

73,4 (3,7) 

rst 

68,0 (2,1) 

op 

43,8 (0,7) 

fg  

72,9 (1,4) 

qrs 

1 h 
25,4 (1,2) 

cd 

77,8 (3,0) 

vwxy 

73,5 (3,1) 

rst 

68,0 (1,1) 

op 

45,0 (4,3)  

gh 

72,8 (1,3) 

qrs  

24 h 
26,0 (1,7) 

cd 

79,1 (3,1) 

 xy 

 74,2 (2,8) 

tsu  

68,2 (1,7) 

op 

46,6 (1,3) 

gh 

72,9 (1,6) 

qrs 

40 s 

168 h 
27,0 (0,4)  

d 

79,2 (1,6) 

xy 

74,5 (3,3) 

stuv 

69,1 (1,2)  

p 

48,0 (2,8)  

h 

73,3 (1,7) 

rst  

0 h 
69,5 (1,5) 

pq 

79,7 (1,7) 

wy 

73,3 (0,9) 

rst 

73,8 (0,9) 

rst 

54,4 (3,4)  

i 

75,3 (1,7) 

stuvw 

1 h 
69,8 (0,8) 

pq 

79,9 (2,1)  

y 

73,4 (0,6) 

rst  

74,3 (1,1) 

stu  

57,4 (5,6) 

ij 

75,6 (2,3) 

stuvw 

24 h 
69,6 (1,4) 

pq 

79,8 (1,6) 

xy 

73,5 (1,0) 

rst  

74,5 (1,2) 

stuv  

57,6 (4,6) 

ij 

75,3 (1,1) 

stuvw 

40 s + 
7 min 

168 h 
70,6 (1,2) 

pqr 

80,6 (1,3)  

y  

74,7 (0,7) 

stuv  

74,5 (1,3) 

stuv  

59,2 (5,0) 

jk  

76,4 (1,4) 

tuvw 
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5.2 Contração de polimerização 

As médias e os desvios padrão dos valores de contração de 

polimerização estão apresentados na Tabela 5.2 e nas Figuras 5.2 e 5.3. Os dados 

foram submetidos aos testes de normalidade e de homogeneidade de variâncias de 

Levene (p = 0,198). Em seguida, foram analisados através do teste de ANOVA a 

dois critérios e do teste de comparações múltiplas de Tukey (α = 0,05). O erro do 

quadrado médio e os graus de liberdade foram utilizados para calcular a diferença 

crítica entre as médias.  

Na Figura 5.2 pode-se observar o comportamento típico de uma resina 

durante os primeiros 90 s de polimerização. Como demonstrado, inicialmente há 

uma ligeira expansão devido ao aquecimento da resina promovido pelo 

fotopolimerizador. 

Foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

protocolos de fotoativação e entre as resinas (p < 0,05). Também se observou 

interação entre protocolos e resinas (p < 0,05). Considerando o protocolo de 

fotoativação, a contração de polimerização variou na sequência: 20 s a 23°C < 20 s 

a 37°C < 40 s a 23°C < 40 s a 37°C. Considerando as resinas, a contração variou na 

sequência: CQ < CQ + DEPT < CQ + DMPT < CQ + CEMA ≈ CQ + DABE < CQ + 

DMAEMA.  
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Tabela 5.2 – Médias e desvios padrão dos dados de contração de polimerização (%) 

para os diferentes protocolos de fotoativação (Prot.). Letras diferentes representam 

diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05). 

Prot. CQ CQ + 
DMAEMA 

CQ + 
CEMA 

CQ + 
DMPT 

CQ + 
DEPT 

CQ + 
DABE 

20s 23˚C 3,6 (0,29) 
a 

7,79 (0,21) 
ij 

6,94 (0,25) 
gh 

5,95 (0,1) 
cd 

4,95 (0,25) 
b 

6,97 (0,14) 
gh 

20s 37˚C 3,49 (0,22) 
a 

8,27 (0,04) 
jk 

7,32 (0,07) 
hi 

6,11 (0,25) 
cdef 

6,02 (0,09) 
cde 

7,60 (0,24) 
i 

40s 23˚C 4,02 (0,24) 
a 

8,33 (0,04) 
jk 

8,27 (0,18) 
jk 

6,69 (0,2) 
fg 

5,75 (0,1) 
c 

8,44 (0,2) 
k 

40s 37˚C 4,88 (0,23) 
b 

8,49 (0,12) 
k 

8,22 (0,13) 
jk 

6,53 (0,27) 
defg 

6,55 (0,17) 
efg 

8,55 (0,16) 
k 

 

 

Figura 5.2 – Curva típica representando a análise de contração de polimerização nos 

primeiros 90 s para a resina que continha DMAEMA. 
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(A)

(B)

(C)
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(D)

(E)

(F) 

Figura 5.3 – Gráfico de contração de polimerização em função do tempo: (A) resina controle 

(somente CQ); (B) CQ + DMAEMA; (C) CQ + CEMA; (D) CQ + DMPT; (E) CQ + DEPT: (F) 

CQ + DABE. 
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As taxas de contração de polimerização, obtidas através da diferenciação 

numérica dos dados de contração linear com relação ao tempo, estão apresentadas 

na Tabela 5.3 e nas Figuras 5.4 e 5.5. Os dados foram submetidos aos testes de 

ANOVA a dois critérios. Como não se observou homogeneidade de variâncias 

(p = 0,001), as comparações múltiplas foram realizadas através do teste T3 de 

Dunnett (p < 0,05). Observaram-se diferenças significantes entre as resinas, além de 

efeito de interação entre resinas e protocolo de fotoativação. Não foram observadas 

diferenças entre os protocolos de fotoativação estudados. Considerando as resinas, 

a taxa de contração variou na sequência: CQ < CQ + DEPT < CQ + DMPT < CQ + 

CEMA ≈ CQ + DABE < CQ + DMAEMA. Duas fases distintas no processo de 

polimerização puderam ser observadas: autoaceleração e autodesaceleração 

(Figura 5.4). 

 

Figura 5.4 – Curva típica demonstrando a taxa de contração de polimerização e as fases de 

autoaceleração e autodesaleração. 
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Tabela 5.3 – Taxa de contração (%/s), tempo (s) e grau de conversão estimado (%), 

com os respectivos desvios padrão, no qual se observou a taxa máxima. 

Material 
Taxa máxima de 

contração de 
polimerização (%/s) 

Tempo à taxa máxima 
de contração (s) 

Grau de conversão 
estimado (%) durante 

a taxa máxima 

20s 23˚C 0,019 (0,01) 23,0 (0,0) 11,8 (1,1) 

20s 37˚C 0,033 (0,01) 22,7 (0,6) * 

40s 23˚C 0,05 (0,01) 42,3 (0,6) 28,9 (2,6) 
CQ 

40s 37˚C 0,049 (0,003) 42,3 (0,6) * 

20s 23˚C 0,555 (0,01) 12,7 (0,6) 37,1 (3,4) 

20s 37˚C 0,666 (0,01) 12,3 (0,6) * 

40s 23˚C 0,537 (0,05) 12,0 (1,7) 28,3 (1,4) 

CQ + 
DMAEMA 

40s 37˚C 0,686 (0,01) 12,0 (1,0) * 

20s 23˚C 0,469 (0,05) 09,0 (1,0) 17,1 (3,9) 

20s 37˚C 0,400 (0,02) 11,0 (3,6) * 

40s 23˚C 0,440 (0,01) 10,0 (1,7) 17,2 (2,2) 

CQ + 
CEMA 

40s 37˚C 0,421 (0,04) 09,7 (2,1) * 

20s 23˚C 0,411 (0,04) 08,0 (1,0) 14,4 (4,6) 

20s 37˚C 0,336 (0,03) 10,0 (2,0) * 

40s 23˚C 0,362 (0,02) 07,7 (0,6) 13,5 (1,1) 

CQ + 
DMPT 

40s 37˚C 0,376 (0,01) 09,0 (1,7) * 

20s 23˚C 0,242 (0,02) 11,7 (0,6) 9,5 (1,8) 

20s 37˚C 0,22 (0,01) 12,7 (1,2) * 

40s 23˚C 0,208 (0,01) 10,3 (0,6) 10,6 (2,4) 

CQ + 
DEPT 

40s 37˚C 0,241 (0,01) 10,7 (0,6) * 

20s 23˚C 0,483 (0,02) 08,7 (1,2) 13,5 (3,4) 

20s 37˚C 0,417 (0,01) 12,7 (3,8) * 

40s 23˚C 0,413 (0,01) 11,0 (2,6) 29,4 (7,9) 

CQ + 
DABE 

40s 37˚C 0,415 (0,02) 09,7 (1,5) * 

* Valores não calculados, pois o grau de conversão não foi obtido para esta temperatura. 
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(A) 

(B) 

Figura 5.5: A) Gráfico representativo da taxa de contração de polimerização para resinas 

fotoatiadas por 20 s a 23°C. B) Gráfico demonstrando o grau de conversão equivalente (%), 

estimado durante a taxa máxima de contração de polimerização, para a resina que continha 

DMAEMA. 
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5.3 Microdureza Knoop 

As médias e os desvios padrão dos dados de microdureza Knoop, 

avaliados nas resinas armazenadas por 168 h (uma semana), estão apresentados 

na Tabela 5.4. O teste de Shapiro-Wilk demonstrou que os dados apresentaram 

distribuição normal (p > 0,05). Na Figura 5.6, entretanto, pode-se observar o “box 

plot” com intervalo de confiança de 95%, no qual é possível notar uma maior 

variabilidade nos valores de microdureza para algumas resinas, o que foi confirmado 

pelo teste de homogeneidade de variâncias (p < 0,001). Os dados foram submetidos 

ao teste de ANOVA a um critério e ao teste de comparações múltiplas T3 de Dunnett 

(α = 0,05). Como demonstrado na Tabela 5.4, observou-se que alguns materiais 

permaneceram muito macios após a polimerização e, por este motivo, a microdureza 

não pode ser avaliada. Observou-se haver diferenças significantes entre os grupos 

(p < 0,001), sendo que os maiores valores de dureza foram observados para a 

resina que continha DMAEMA. 

 

Tabela 5.4 – Médias e desvios padrão dos valores de microdureza Knoop (em KHN). 

Letras diferentes representam diferenças significantes (p < 0,05). 

Protocolo CQ CQ + 
DMAEMA 

CQ + 
CEMA 

CQ + 
DMPT 

CQ + 
DEPT 

CQ + 
DABE 

20 s * 
13,8 (1,4) 

f 
2,8 (0,2) 

a 
* * 

4,3 (0,4) 
b 

40 s * 
16,1 (1,0) 

g 
5,2 (0,3)  

c 
4,1 (0,3) 

b 
* 

9,3 (1,3) 
e 

40 s + 
7 min 

4,5 (0,4) 
b 

17,6 (1,5) 
g 

8,7 (0,6) 
e 

6,4 (0,3) 
d 

* 
8,9 (1,0) 

e 

* A maciez excessiva do material não permitiu a realização deste teste. 
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Figura 5.6 – “Box plot” com intervalo de confiança de 95% demonstrando a variação nos 

valores de microdureza Knoop (em KHN) obtidos para as diferentes resinas. As medidas de 

dureza foram realizadas após as análises de grau de conversão com 7 dias de 

armazenamento. 



Resultados 

 

83 

5.4 Estabilidade de cor e transmitância de luz 

As médias e os desvios padrão dos dados de variação de L*, a* e b* após 

24 e 96 h de envelhecimento artificial podem ser vistos na Tabela 5.5. Utilizou-se o 

teste t de Student para comparar individualmente os valores de L*, a* e b*, antes 

(0 h) e após 96 h de envelhecimento artificial para cada resina experimental 

(α = 0,05).  De maneira geral, as resinas ficaram mais escuras, ou seja, observou-se 

diminuição significativa dos valores de L*, à exceção da resina que continha 

DMAEMA. As resinas que possuíam DMAEMA e DEPT demonstraram variação para 

o lado vermelho do espectro, com aumento do valor de a*, enquanto  as resinas com 

CEMA, DMPT e DABE demonstraram variação para o lado verde. As resinas ficaram 

mais amarelas, pois houve aumento significativo dos valores de b*, exceto para a 

resina que continha DMAEMA (p < 0,05).  

 

Tabela 5.5 – Variações de L*, a* e b* para as diferentes resinas nos tempos de 24 h 

e 96 h. 

∆L*a*b* Tempo CQ + 
DMAEMA 

CQ + 
CEMA 

CQ + 
DMPT 

CQ + 
DEPT 

CQ + 
DABE 

24h -0,13 (0,4) -0,63 (0,2) -1,53 (0,5) -2,08 (0,5) -1,10 (0,2) 
∆L* 

96h -0,18 (0,3) -1,36 (0,3) -2,50 (0,4) -2,46 (0,4) -1,30 (0,4) 

24h 0,32 (0,04) -1,34 (0,1) 0,14 (0,1) 2,14 (0,2) -1,61 (0,2) 
∆a* 

96h 0,26 (0,5) -1,98 (0,1) -0,48 (0,1) 1,18 (0,1) -2,76 (0,1) 

24h -0.75 (0,2) 4,55 (0,1) 1,60 (0,2) -1,29 (0,2) 8,99 (0,6) 
∆b* 

96h -0,14 (0,2) 8,71 (0,4) 6,40 (0,4) 4,53 (0,5) 15,41 (0,4) 
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As médias e os desvios padrão dos dados de variação de cor (∆E) nos 

diferentes tempos de envelhecimento artificial estão apresentados na Tabela 5.6. Os 

dados foram analisados através de análise de variâncias a um critério com medidas 

repetidas, tendo como variável independente o tipo de resina e como variável 

dependente ∆E em diferentes tempos de envelhecimento artificial (24, 48, 72 e 

96 h). As comparações múltiplas foram realizadas através do teste de Tukey e do 

ajuste de Bonferroni (α = 0,05). Como os dados não apresentaram esfericidade 

(p = 0,041), utilizou-se a correção de Greenhouse-Geisser. O erro do quadrado 

médio e os graus de liberdade foram utilizados para calcular a diferença crítica entre 

as médias.   

Foram observadas diferenças significativas entre as resinas (p < 0,001), 

sendo que a cor variou na sequência: CQ + DMAEMA < CQ + DEPT < CQ + DMPT 

< CQ + CEMA < CQ + DABE. Houve interação entre as variáveis resina e ∆E 

(p < 0,001). Além disso, o tempo de envelhecimento influenciou significativamente a 

cor. As resinas que continham DMAEMA e DABE como coiniciadores demonstraram 

nitidamente maior e menor estabilidade de cor, respectivamente. Na Figura 5.7, 

pode-se observar os resultados da análise de regressão entre ∆E e log tempo. 

Observou-se uma função linear entre ∆E e log tempo, com coeficientes ligeiramente 

maiores resultantes da regressão quadrática. 
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Tabela 5.6 – Médias e desvios padrão dos valores de variação de cor (∆E). Letras 

diferentes representam diferenças significantes (p < 0,05). 

Tempo Log tempo CQ + 
DMAEMA 

CQ + 
CEMA 

CQ + 
DMPT 

CQ + 
DEPT 

CQ + 
DABE 

24h 
1,3802 0,92 (0,2) 

a 
4,79 (0,1) 

de 
2,25 (0,3) 

b 
3,27 (0,4) 

bc 
9,20 (0,6) 

h 

48h 
1,6812 0,90 (0,3) 

a 
7,25 (0,8) 

fg 
4,47 (0,2) 

de 
3,97 (0,5) 

cd 
12,57 (1,0) 

i 

72h 
1,8573 0,70 (0,3) 

a 
8,14 (0,4 

gh 
5,47 (0,4) 

e 
4,79 (0,5) 

de 
14,64 (0,5) 

j 

96h 
1,9823 0,46 (0,2) 

a 
9,04 (0,4) 

h 
6,90 (0,4) 

f 
5,31 (0,3) 

e 
15,71 (0,3) 

j 

 

 

Figura 5.7 – Variação de cor (Delta E) em função do log tempo. 
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As médias e os desvios padrão dos dados de transmitância de luz nos 

diferentes tempos de envelhecimento artificial estão apresentados na Tabela 5.7 e 

na Figura 5.8. Os dados foram submetidos à análise de variâncias a dois critérios 

com medidas repetidas, tendo como variáveis independentes o tipo de resina e os 

diferentes comprimentos de ondas e variável dependente a transmitância em 

diferentes tempos (0 h e 96 h). A esfericidade dos dados foi confirmada pelo teste de 

Mauchly (p < 0,001). As comparações múltiplas foram realizadas pelo teste de Tukey 

e pelo ajuste de Bonferroni (α = 0,05). O erro do quadrado médio e os graus de 

liberdade foram utilizados para calcular a diferença crítica entre as médias. 

Foram observadas diferenças significantes entre as resinas e entre os 

comprimentos de ondas. A porcentagem de transmitância de luz também foi 

significativamente influenciada pelo envelhecimento artificial. Além disso, foram 

observadas interações entre as variáveis independentes e a variável dependente 

(p < 0,05). As resinas demonstraram valores de transmitância que variaram na 

sequência: CQ + DEPT ≈ CQ + DABE < CQ + DABE ≈ CQ + DMPT ≈ CQ + CEMA < 

CQ + DMPT ≈ CQ + CEMA ≈ CQ + DMAEMA. A transmitância nos diferentes 

comprimentos de ondas variou na sequência: 400 nm < 500 nm < 600 nm ≈ 700 nm.  
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Tabela 5.7 – Médias (%) e desvios padrão dos valores de variação de transmitância 

antes (0 h) e após o envelhecimento artificial (96 h). Letras diferentes representam 

diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05). 

400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 
 

0 h 96 h 0 h 96 h 0 h 96 h 0 h 96 h 

CQ + 
DMAEMA 

94,2 
(2,5)  

hi 

81,5 
(9,4) 

ef 

84,5 
(3,5)  
efghi 

88,0 
(2,4)  
efghij 

87,8 
(3,8)  
efghij 

89,6 
(2,1)  
fghij 

88,6 
(3,8)  
efghij 

90,6 
(2,3)  
fghij 

CQ + 
CEMA 

91,1 
(8,0)  
fghij 

60,7 
(2,8)  
bc 

90,0 
(3,0)  
fghij 

88,2 
(1,7)  
efghij 

92,7 
(3,0)  
hij 

91,5 
(1,8)  
fghij 

93,7 
(3,4)  

hi 

92,5 
(1,8)  
ghij 

CQ + 
DMPT 

89,0 
(7,3)  
efghij 

59,7 
(7,9)  
ab 

92,8 
(4,4)  
hij 

84,8 
(7,0)  
efghij 

93,6 
(3,6)  

hi 

88,7 
(6,6)  
efghij 

94,7 
(3,9)  

i 

90,7 
(6,7)  
fghij 

CQ + 
DEPT 

82,1 
(7,4)  

ef 

70,1 
(4,3)  
cd 

79,4 
(3,7)  
de 

82,6 
(2,5)  
efg 

83,3 
(3,8)  
efgh 

88,0 
(2,6)  
efghij 

85,0 
(3,2)  
efghij 

90,9 
(2,8)  
fghij 

CQ + 
DABE 

91,5 
(4,5)  
fghij 

50,3 
(9,3)  

a 

90,2 
(3,6)  
fghij 

83,3 
(3,0)  
efgh 

91,3 
(3,8)  
fghij 

89,4 
(3,3)  
efghij 

93,3 
(3,6)  
hij 

90,3 
(3,5)  
fghij 

 

Como pode-se observar na Tabela 5.7, variações significativas na 

porcentagem de transmitância ocorreram principalmente no comprimento de onda 

de 400 nm, após o envelhecimento artificial. A resina que continha DMAEMA 

apresentou menor variação na transmitância entre os comprimentos de ondas. 
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(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 

Figura 5.8 – Porcentagem de transmitância de luz em função do comprimento de onda antes 

e após o envelhecimento artificial: (A) CQ + DMAEMA; (B) CQ + CEMA; (C) CQ + DMPT; 

(D) CQ + DEPT; (E) CQ + DABE. 
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5.5 Correlações 

As diferentes propriedades estudadas foram comparadas, de acordo com 

o protocolo de fotopolimerização empregado, através de análise de regressão linear 

e de correlação de Pearson (α = 0,05). Para a transmitância de luz, as análises de 

correlação foram realizadas apenas para o comprimento de onda de 400 nm após 

96 h de envelhecimento, pois as principais diferenças antes e após o 

envelhecimento artificial ocorreram nesta região do espectro eletromagnético. Os 

resultados das correlações entre as diferentes propriedades para as resinas 

fotopolimerizadas por 20 e 40 s em temperatura ambiente podem ser observados 

nas Tabelas 5.8 e 5.9, respectivamente. Pares de variáveis com coeficientes de 

correlação positivos e p < 0,05 tendem a aumentar em conjunto. Para pares de 

variáveis com coeficientes de correlação negativos e p < 0,05, uma variável tende a 

aumentar, enquanto a outra tende a diminuir. Para p > 0,05, não há relação 

significativa entre as variáveis. Observou-se uma função linear entre o grau de 

conversão e a microdureza Knoop para as resinas fotopolimerizadas por 40 s, com 

ativação adicional de 7 min (r = 0,868), com coeficientes ligeiramente maiores 

resultantes da regressão quadrática (r = 0,972). As principais correlações podem ser 

observadas nas Figuras 5.9 a 5.12.  
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Tabela 5.8 – Correlações entre as propriedades observadas para as resinas 

fotoativadas por 20 s em temperatura ambiente. 

 Contração Taxa Dureza 

Grau de Conversão 0,949 
p < 0,001 

0,973 
p < 0,001 

0,588 
p = 0,01 

Contração  0,979 
p < 0,001 

0,741 
p < 0,001 

Taxa   0,644 
p = 0,004 

 
 

Tabela 5.9 – Correlações entre as propriedades observadas para as resinas 

fotoativadas por 40 s em temperatura ambiente. 

 Contração Taxa Dureza ∆E 96 h Transmitância 
400 nm 96 h 

Grau de 
Conversão 

0,954 
p < 0,001 

0,966 
p < 0,001 

0,588 
p = 0,01 

0,383 
p = 0,117 

-0,223 
p = 0,375 

Contração  0,956 
p < 0,001 

0,621 
p = 0,006 

0,334 
p = 0,176 

-0,228 
p = 0,363 

Taxa   0,703 
p = 0,001 

0,249 
p = 0,319 

-0,118 
p = 0641 

Dureza    -0,49 
p = 0,04 

0,408 
p = 0,09 

∆E     -0,797 
p < 0,001 
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(A)

(B) 

Figura 5.9 – Correlação entre o grau de conversão e a contração de polimerização: (A) 

fotoativação por 20 s a 23°C; (B) fotoativação por 40 s a 23°C.  
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(A)

(B) 

Figura 5.10 – Correlação entre o grau de conversão e a taxa contração de polimerização: 

(A) fotoativação por 20 s a 23°C; (B) fotoativação por 40 s a 23°C.  
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Figura 5.11 – Correlação entre o grau de conversão após sete dias de armazenamento e a 

microdureza Knoop (em KHN), para as resinas polimerizadas por 40 s com fotoativação 

adicional de 7 min. 

 

 

Figura 5.12 – Correlação entre variação de cor (Delta E) e Transmitância em 400 nm para 

resinas envelhecidas por 96 h. 
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6 DISCUSSÃO 

As propriedades das resinas compostas dependem de inúmeros fatores, 

como tipo de matriz resinosa, sistema fotoiniciador, partículas inorgânicas e agentes 

de união utilizados entre a matriz e a carga inorgânica, além do protocolo de 

fotoativação (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 1998;ASMUSSEN e PEUTZFELDT 

2003a;ASMUSSEN e PEUTZFELDT 2005;BRAGA e FERRACANE 

2002;CALHEIROS et al. 2006;LOVELL et al. 1999b;PEUTZFELDT 1997;WATTS 

2005). As partículas de carga e os agentes de união geralmente estão mais 

relacionados à resistência mecânica, tenacidade,  resistência à abrasão e 

coeficiente de expansão térmica (MASOURAS et al. 2008;SODERHOLM 

1984;TURSSI et al. 2005). Já a estabilidade de cor está mais relacionada à matriz 

resinosa (ASMUSSEN 1983). O grau de conversão e a contração de polimerização, 

por outro lado, podem ser influenciados tanto pela fase resinosa quanto pelas 

partículas de carga (PEUTZFELDT 1997). 

No presente trabalho, não foram incorporadas partículas de carga 

inorgânica na composição das resinas. Isso se deu para evitar a influência da carga 

inorgânica nas propriedades estudadas. Sabe-se que partículas de carga têm por 

finalidade reduzir a contração de polimerização e melhorar as propriedades 

mecânicas da resina composta. Por outro lado, com a incorporação de carga, há 

uma diminuição no grau de conversão devido à menor quantidade de monômeros 

presentes. Além disso, diferentes tratamentos superficiais das partículas de carga 

podem influenciar as características finais do material (BAROUDI et al. 

2007;DARVELL 2002;MUSANJE e FERRACANE 2004;PEUTZFELDT 1997). 

As espectroscopias de absorção no infravermelho estão entre os 

principais métodos empregados para avaliação do grau de conversão de resinas 
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compostas, pois oferecem a possibilidade de detecção direta das duplas ligações de 

carbono (C=C), presentes nos monômeros residuais não polimerizados (PIANELLI et 

al. 1999;STANSBURY e DICKENS 2001). Outros métodos indiretos incluem análise 

da liberação de monômeros não convertidos para o meio aquoso (FERRACANE 

1994;MOHARAMZADEH et al. 2007;RUEGGEBERG e CRAIG 1988), testes de 

dureza (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 2003b;RUEGGEBERG e CRAIG 1988), 

determinação de variações de temperatura durante a polimerização por análise 

térmica diferencial ou Differential Thermal Analysis (IMAZATO et al. 2001) e métodos 

de calorimetria diferencial ou Differential Scanning Calorimetry (LOVELL et al. 

1999a;SCHNEIDER et al. 2008). A espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) com uma unidade de reflexão total atenuada (ATR) 

acoplada foi utilizada no presente estudo. A utilização da unidade ATR é mais 

versátil, pois permite a análise de superfícies, ao invés de finas películas, como com 

o uso de FTIR convencional. Isso facilita a confecção de espécimes e permite que 

as resinas sejam fotoativadas em condições mais relevantes clinicamente. 

Entretanto, deve-se salientar que o uso do FTIR-ATR pode gerar uma maior 

quantidade de ruído durante as análises (FENG e SUH 2006).  

Tem-se demonstrado que a taxa de polimerização e o grau de conversão 

independem da concentração de agentes coiniciadores (ASMUSSEN e 

PEUTZFELDT 2002;YOSHIDA e GREENER 1994). Ogunyinka et al. (2007) 

sugeriram que a produção de radicais livres não é limitada pela concentração de 

coiniciadores, mas sim pela fotoativação (OGUNYINKA et al. 2007). Esses autores 

observaram que a redução da concentração de DABE de 0,3 para 0,1% não reduziu 

significativamente o grau de conversão após 40 s de fotopolimerização, tanto com 

aparelho de lâmpada halógena quanto de LED. Por outro lado, o grau de conversão 
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da resina que continha 0,1% de DABE irradiada por 10 s foi significativamente 

menor que o da mesma resina fotopolimerizada por 40 s, tanto com lâmpada 

halógena quanto com LED. Por este motivo, no presente trabalho, variou-se apenas 

o tipo de amina terciária e não a sua concentração.  

Os testes estatísticos paramétricos são comumente empregados ao se 

comparar os dados obtidos de análises de propriedades fisicoquímicas de materiais 

em geral. Ao se avaliar vários grupos, utiliza-se a análise de variância (ANOVA) 

como rotina. Deve-se ter em mente que a análise de variância pressupõe 

normalidade e homogeneidade de variâncias. Quando não se observa normalidade, 

podem-se utilizar métodos como as transformações logarítmicas, a fim de fazer com 

que os dados se aproximem da distribuição normal. Por outro lado, quando o teste 

de homogeneidade de variâncias (normalmente o Levene ou o Bartlet) demonstra 

que as variâncias são heterogêneas ou diferentes, podem-se empregar outros testes 

de comparações múltiplas (Games-Howell, T3 de Dunnett, C de Dunnett ou T2 de 

Tamhane), ao invés de testes convencionais (Tukey, Bonferroni, Student Newma 

Keuls, Scheffé etc). Por este motivo quando o teste de Levene demonstrou não 

haver homogeneidade de variâncias, empregou-se aqui o teste T3 de Dunnett para 

comparações múltiplas. Através deste teste, são realizadas correções dos dados, a 

fim de realizar a análise de variância e as comparações múltiplas (LANDAU e 

EVERITT 2004). Quando são analisadas medidas repetidas, além da normalidade e 

da homogeneidade de variâncias, o teste de ANOVA também pressupõe que haja 

esfericidade, ou seja, homogeneidade das variâncias e da correlação entre pares de 

células envolvendo medidas repetidas. Caso não haja esfericidade, devem-se 

empregar correções dos dados (Greenhouse-Geisser, por exemplo) para que a 

análise seja realizada. 
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O grau de conversão foi avaliado após vários períodos de armazenamento 

em recipientes fechados, em temperatura ambiente (23 ± 1° C) e protegidos da luz. 

Estes períodos foram utilizados para permitir a polimerização tardia dos espécimes. 

De forma geral, o grau de conversão apresentou tendência de aumento em função 

do tempo, o que está de acordo com os trabalhos de Halvorson et al., de 2002 

(HALVORSON et al. 2002) e Lovell et al., de 2003 (LOVELL et al. 2003) e demonstra 

que a reação pode continuar por um longo período. 

Foram avaliados diferentes protocolos de fotoativação. O protocolo com 

ativação adicional por 7 min foi escolhido com a finalidade de se obter o que seria 

próximo do maior grau de conversão possível. Como pode ser visto na Tabela 5.1 e 

na Figura 5.1, as resinas que continham DMAEMA, CEMA e DABE, quando 

polimerizadas por 40 s, apresentaram um comportamento semelhante ao observado 

quando uma polimerização adicional de 7 min foi empregada. Isso demonstra que 

essas aminas terciárias apresentam um melhor potencial de geração de radicais, 

quando comparadas às demais aminas avaliadas. Adicionalmente, a resina que 

continha DMAEMA, além de exibir o maior grau de conversão, não foi influenciada 

pelo protocolo de fotoativação. Dessa forma, a química das aminas terciárias 

desempenha um papel fundamental na geração de radicais durante a polimerização 

de materiais à base de resina. Pode-se inferir que a presença ou adição dessa 

amina promoveria um melhor grau de conversão, sem a polimerização adicional. 

Teshima et al. (2003) constataram que o sistema CQ/DMPT gerou maior 

quantidade de radicais que o sistema CQ/DMAEMA (TESHIMA et al. 2003). Os 

autores especulam que as aminas terciárias aromáticas podem doar mais íons 

hidrogênio do que as aminas terciárias alifáticas, embora tenham estudado apenas 

uma amina terciária de cada tipo e não tenham relacionado estes dados ao grau de 



Discussão 

 

101 

conversão do material. Por outro lado, sabe-se que as aminas terciárias aromáticas 

comportam-se como bases mais fracas que as aminas terciárias alifáticas (CAMPOS 

et al. 1980), o que teoricamente deveria produzir o resultado contrário. Aminas 

aromáticas são menos básicas que as alifáticas porque o par de elétrons livres do 

nitrogênio é menos disponível para ligação com o íon H+, devido à interação com o 

anel aromático (MCMURRY 1999). Yoshida & Greener (1993) comprovaram este 

fato quando observaram que, para a mesma razão de CQ/amina, os polímeros 

formulados com DMAEMA apresentaram maior grau de conversão e melhores 

propriedades mecânicas (YOSHIDA e GREENER 1993). Ogunyinka et al. (2007) 

também observaram um comportamento semelhante (OGUNYINKA et al. 2007). 

Dessa forma, justifica-se o melhor desempenho aqui observado pela resina 

formulada com a amina alifática DMAEMA. Jan et al. (2001) observaram que o 

sistema CQ/DMAEMA em menor concentração (0,5%) promoveu grau de conversão 

satisfatório e pequena liberação de monômeros residuais quando comparado ao 

sistema CQ/DMPT em maior concentração (0,6%), para resinas à base de 

UDMA/TEGDMA (JAN et al. 2001). Estes autores, entretanto, observaram um maior 

grau de conversão para o sistema CQ/DMPT. Isso provavelmente se deve ao fato de 

a molécula de UDMA, avaliada nesse trabalho, ser mais flexível que a de BisGMA, o 

que promoveria uma maior mobilidade das cadeias durante a polimerização. 

A análise de contração de polimerização foi realizada pelo método do 

disco aderido, desenvolvido por Watts & Cash em 1991 (WATTS e CASH 1991). 

Este método tem demonstrado boa reprodutibilidade, de tal forma que apenas três 

espécimes para cada grupo têm sido considerados adequados (WATTS e MAROUF 

2000). Neste método, a dimensão do espécime, entretanto, pode influenciar nos 

resultados, sendo que a mais adequada é a de 1 mm de altura por 9 mm de 
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diâmetro, apesar de não terem sido observadas diferenças quando esse diâmetro foi 

diminuído para até 7 mm (WATTS e MAROUF 2000). Diâmetros maiores que 9 mm 

devem ser evitados, pois haveria áreas sem exposição direta à luz, dependendo do 

aparelho fotopolimerizador empregado. 

A taxa de contração demonstrou aumento, seguido de rápida diminuição. 

Este comportamento é típico de dimetacrilatos (LOVELL et al. 1999b) e demonstra 

os estágios de autoaceleração e de autodesaceleração da reação de polimerização 

(ATAI et al. 2005). A taxa de reação aumenta com o tempo, à medida que há um 

aumento significativo na concentração de radicais. A taxa máxima representa o 

início da autodesaceleração e demonstra o momento em que a viscosidade do 

material aumenta, diminuindo assim a flexibilidade das cadeias. Essa diminuição na 

flexibilidade faz com que a movimentação molecular também diminua, o que impede 

a completa polimerização do material (WATTS 2005). Isso significa que a conversão 

final da polimerização é controlada por limitações na difusão do meio para reação e 

não pela quantidade de monômeros não reagidos (LOVELL et al. 1999a). Em outras 

palavras, isso explica porque não é possível obter 100 % de conversão em materiais 

poliméricos. Adicionalmente, a correlação linear positiva entre o grau de conversão e 

a taxa de contração demonstra a possibilidade de se utilizar a taxa de contração, 

obtida a partir da diferenciação numérica dos dados de contração em relação ao 

tempo, para monitorar a cinética da reação, conforme descrito por Watts (2005). 

Assim, uma maior taxa está intimamente relacionada a uma maior quantidade de 

radicais para a polimerização final da resina. 

Apesar de os protocolos de fotoativação terem influenciado 

significativamente a contração de polimerização, não se observou influência na taxa 

máxima de contração. Isso pode ser explicado pela maior quantidade de energia 
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(fótons) disponível para a geração de radicais e pela possível diminuição da 

viscosidade do meio promovida pelo aumento da temperatura ao longo do tempo. 

Nas Figuras 5.2 e 5.3 pode-se observar que a contração continua aumentando 

mesmo após o término da irradiação. A taxa de contração não foi influenciada 

possivelmente por ocorrer muito rapidamente, logo nos primeiros 10 s de 

fotoativação. Além disso, apesar de serem empregados diferentes tempos de 

fotoativação, a irradiância não foi variada. Dessa forma, o tempo necessário para se 

atingir a taxa máxima apresentou pouca variação. A principal excessão foi a resina 

que continha apenas canforquinona, a qual apresentou taxa de contração que 

aumentou com a irradiância e o tempo para atingir a taxa máxima ocorreu após o 

término da fotoativação. 

Quando nenhuma amina foi adicionada à composição da resina, menores 

graus de conversão foram observados para os tempos de 20 e 40 s de 

fotopolimerização. Estes resultados estão de acordo com o trabalho de Ogunyinka et 

al. (2007). Como discutido por estes mesmos autores, a formação de ligações 

cruzadas ocorre mesmo na ausência de aminas terciárias, o que explica os 

resultados obtidos no presente trabalho. Cabe ressaltar que um agente redutor é 

adicionado à resina composta porque, na sua presença, forma-se um exciplex 

juntamente com o fotoiniciador excitado, dando origem a um radical muito mais 

eficiente que o radical formado pela diquetona isoladamente (YOSHIDA e 

GREENER 1993).  

Quando os materiais foram polimerizados por 40 s com ativação adicional 

de 7 min, observou-se um maior grau de conversão para a resina que continha 

apenas canforquinona, quando comparada à resina que continha canforquinona e o 

agente redutor DEPT. Esse comportamento pode estar relacionado à taxa de 
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contração de polimerização apresentada pelos dois materiais. Sabe-se que a taxa 

de contração está diretamente relacionada à cinética de polimerização (WATTS 

2005). Devido à baixa taxa de reação apresentada pela resina sem amina terciária, 

as moléculas teriam maior mobilidade, o que possibilitaria a obtenção de maiores 

graus de conversão quando energia luminosa suficiente é fornecida ao sistema, 

como no caso da polimerização adicional por 7 min. Dessa forma, o efeito de 

autodesacelaração seria menos nítido para este material. 

Ao se realizar uma restauração de resina composta, espera-se que o 

material atinja o maior grau de conversão possível, sem contudo gerar estresses 

excessivos na interface dente/restauração devido à força de contração de 

polimerização. Estes objetivos, entretanto, são de certa forma antagônicos, uma vez 

que as duas propriedades estão intimamente relacionadas. Observaram-se 

correlações lineares positivas entre o grau de conversão e a contração de 

polimerização (r = 0,949 e r = 0,954, para resinas polimerizadas por 20 s a 23°C e 

40 s a 23°C, respectivamente) o que está de acordo com os trabalhos de Braga & 

Ferracane (2002) e Silikas et al. (2000) (BRAGA e FERRACANE 2002;SILIKAS et al. 

2000). Como descrito por Loshaek & Fox (1953) e Venhoven et al. (1993), a partir 

dessa relação, o cálculo do grau de conversão do material pode ser estimado a 

partir dos dados de contração linear (LOSHAEK e FOX 1953;VENHOVEN et al. 

1993).  

No presente trabalho, apesar de estatisticamente significantes (p = 0,01), 

apenas correlações moderadas (r = 0,56) entre o grau de conversão e as análises 

de dureza foram observadas para os protocolos de fotopolimerização de 20 e 40 s. 

Estes dados demonstram que a avaliação do grau de conversão, por si só, não é 

suficiente para determinar outras propriedades do material. Além da conversão das 
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duplas ligações C=C, deve-se considerar a influência do grau de ligações cruzadas 

entre as cadeias poliméricas (PEUTZFELDT 1997). Como demonstrado por 

Asmussen & Peutzfeldt, em 1998, o grau de conversão não está necessariamente 

relacionado com todas as propriedades mecânicas (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 

1998). 

A cor de um objeto pode ser descrita tridimensionalmente tanto de acordo 

com o sistema de Munsell como o CIE-Lab (Commission Internationale de 

l’Éclairage). Estes sistemas também são conhecidos como espaços de cor, pois 

definem coordenadas específicas em três dimensões. De acordo com o espaço de 

cor de Munsell, três fatores são considerados (JOINER 2004). Matiz e Croma 

definem a família e a intensidade da cor, respectivamente. Um outro fator, o Valor, 

define a luminosidade do material e é, atualmente, considerado o fator chave em 

uma boa técnica de seleção de cor. Na prática clínica, um padrão baseado no 

sistema de Munsell tem sido classicamente utilizado. Segundo a escala Vita 

Clássica, utilizam-se letras maiúsculas de A a D, para definir o Matiz e números para 

definir o Croma. Nesta escala de cor, o Valor pode ser avaliado rearranjando-se as 

suas cores da mais clara (maior Valor) para a mais escura (menor Valor). Em 

algumas escalas contemporâneas, como no caso da Vita 3D Master, o Valor é 

determinado primeiramente e, em seguida, Matriz e Croma (CHU et al. 2004). Em 

uma comparação entre os dois espaços de cor, o Valor do sistema de Munsell 

corresponderia ao L* do sistema CIE-Lab. Apesar de o espaço de cor de Munsell ser 

o mais comumente encontrado em escalas de cor para uso odontológico, o sistema 

CIE-Lab foi empregado no presente trabalho devido ao fato de ser considerado o 

principal padrão internacional para  especificação de cor. Além disso, as diferenças 
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de cor podem ser expressas numericamente, sendo comparadas à percepção visual 

e à significância clínica (O'BRIEN et al. 1997).  

Sabe-se que uma variação de cor (∆E) de apenas uma unidade não pode 

ser visualmente detectada por observadores independentes (SEGHI et al. 1989). Por 

outro lado, valores de ∆E entre 1 e 3,3 têm sido considerados clinicamente 

aceitáveis, enquanto valores acima de 3,3, clinicamente inaceitáveis (RUYTER et al. 

1987). Em uma comparação com o critério de avaliação clínica por meio de escores 

proposto por Ryge (RYGE 1980), ∆E menor que 1 corresponderia à classificação 

Alfa, valores entre 1 e 3,3 à classificação Bravo e valores acima de 3,3, Charlie. Por 

este motivo, considerou-se ∆E menor que 1 clinicamente imperceptível, aceitável 

clinicamente quando entre 1 e 3,3 e inaceitável quando maior que 3,3. Segundo 

esse critério, a única resina que apresentou ∆E clinicamente imperceptível após 96 h 

de envelhecimento foi a que continha DMAEMA. Associado à menor variação de cor, 

essa resina não apresentou variação significativa em L*. Isso é importante, pois, em 

uma restauração, sabe-se que o Valor ou luminosidade desempenha um papel mais 

importante que o Matiz e o Croma (CHU et al. 2004). 

A cor de uma resina composta também pode ser influenciada pelas 

características de transmitância de luz (ARIKAWA et al. 1998). Por este motivo, é 

importante que, além de boa estabilidade de cor, o material apresente pouca 

alteração na transmitância ao longo da vida clínica da restauração. Observou-se 

uma diminuição na transmitância em 400 nm, mas não nos demais comprimentos de 

ondas. Isso pode ser explicado pela mudança para a região amarela do espectro, 

observada na maioria das resinas estudadas. Essa diminuição na transmitância no 

comprimento de onda de 400 nm após o envelhecimento artificial se correlacionou 

negativamente com a variação de cor (r = 0,797).  
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Como as resinas não foram expostas a nenhum agente pigmentante 

externo, as alterações ópticas observadas podem ser atribuídas unicamente a 

mudanças na estrutura química dos materiais estudados. Ligações tipo π, presentes 

nas aminas aromáticas, podem ser uma possível explicação para a maior 

instabilidade de cor observada nas resinas com esse agente redutor. Esses 

sistemas conjugados de ligações são capazes de absorver luz ultravioleta, criando 

altos estados de energia. Por sua vez, estas moléculas ativadas podem reagir com o 

oxigênio (presente no ar e dissolvido na resina), com outros grupos aromáticos, ou 

até mesmo com pequenas moléculas orgânicas que por ventura possam ser 

incorporadas durante a manipulação da resina. A partir dessa reação, sistemas 

maiores e mais conjugados, também chamados de centros de cor ou grupos 

cromóforos, são formados, os quais aumentam a absorção de luz visível 

(principalmente na região do azul), fazendo com que a resina adquira aspecto mais 

amarelado (DARVELL 2002). Assim, a exposição acentuada à luz do dia artificial, a 

qual contém grande quantidade de luz ultravioleta, faz com que ocorram reações 

continuadas e sejam criadas moléculas que absorvem luz. Isso explica porque as 

mudanças nas características de transmitância de luz ocorreram principalmente na 

região do espectro voltada para o azul.  

As propriedades ópticas, entretanto, não se correlacionaram com 

nenhuma das demais propriedades estudadas. Isso demonstra que um bom grau de 

conversão ou de polimerização não é necessariamente um indicativo de estabilidade 

de cor para todas as resinas. Como não se observaram correlações entre ∆E e o 

grau de conversão de duplas ligações C=C, pode-se supor que diferenças na 

formação de ligações cruzadas também podem ser responsáveis pelas diferenças 

quanto à estabilidade de cor das resinas. 
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Como salientado anteriormente, a resina que continha DMAEMA 

apresentou melhor comportamento para todas as propriedades estudadas. Isso 

provavelmente se deve ao fato de apresentar maior basicidade, quando comparada 

às aminas aromáticas. Um outro fator a ser considerado seria o anel aromático, 

ausente na amina DMAEMA, que, à semelhança do BisGMA, aumentaria a rigidez 

da molécula, diminuindo sua mobilidade durante o processo de polimerização. Além 

disso, o grupamento funcional metacrilato presente na molécula de DMAEMA pode, 

em teoria, se copolimerizar com os monômeros resinosos (JAN et al. 2001).  

Apesar de importante para a previsão do desempenho clínico de uma 

restauração de resina composta, o grau de conversão por si só não deve ser 

considerado como único parâmetro. Para se obter resinas compostas com melhor 

desempenho clínico, o estudo das propriedades ópticas, associado às propriedades 

mecânicas deve considerar não somente a influência dos inúmeros monômeros e 

partículas de carga no grau de conversão e na contração de polimerização, mas 

também do tipo de agente iniciador e coiniciador. Como observado no presente 

trabalho, a química dos coiniciadores empregados nas resinas compostas é de 

fundamental importância para as suas propriedades fisicoquímicas. Deve-se, 

entretanto, salientar que os resultados do presente trabalho estão intimamente 

relacionados à composição do material avaliado, uma vez que o tipo e a 

concentração de monômeros resinosos influenciam decisivamente as propriedades 

das resinas (ASMUSSEN e PEUTZFELDT 1998;ASMUSSEN e PEUTZFELDT 

2002;LOVELL et al. 1999a;PEUTZFELDT 1997;WATTS 2005). Mais estudos são 

necessários com a finalidade de se avaliar a relação entre novos tipos de 

monômeros resinosos e diferentes sistemas fotoiniciadores. Além disso, é 

importante considerar o surgimento no mercado de monômeros que apresentam 
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baixa contração de polimerização, os quais poderiam alterar completamente as 

reações fisicoquímicas e mecânicas do material resinoso.  
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7 CONCLUSÕES 

Considerando os resultados obtidos, as hipóteses nulas estudadas devem 

ser rejeitadas. A resina cujo agente redutor foi a amina terciária alifática DMAEMA, 

em geral, apresentou maior grau de conversão, contração de polimerização, taxa de 

contração e dureza, além de melhor estabilidade nas propriedades ópticas. 
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