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RESUMO 

 

 

Borba MM. Efeito da substituição parcial ou total da canforoquinona por 

fotoiniciadores alternativos sobre a profundidade de polimerizaçao, dureza e 

propriedades ópticas das resinas compostas [dissertação]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012. 

  

 O objetivo do presente estudo foi o de analisar o emprego de diferentes 

fotoiniciadores em compósitos experimentais como forma de substituição total ou 

parcial do sistema canforoquinona/amina. Foram preparados seis grupos de 

compósitos experimentais, tendo como único componente variável o sistema 

fotoiniciador. Elaborou-se uma mistura contendo BisGMA e TEGDMA (60/40%) e 

partículas de carga silanizadas de dióxido de carbono (70%).  A esta mistura foram 

empregados, de forma individual ou em associação, os seguintes fotoiniciadores: 

Canforoquinona (CQ), Óxido monoalquilfosfínico (TPO), Óxido bisalquilfosfínico 

(BAPO). O agente redutor usado foi a amina terciária, ethyl 4-

dimethylaminobenzoate (EDMAB). A fonte de luz utilizada para a fotoativação dos 

compósitos foi baseada em lâmpada de halogênio quartzo tungstênio-QTH (Optilux 

501- KERR), com irradiância de 650 mW/cm2. As variáveis testadas foram a 

profundidade de polimerização pelo teste descrito pela ISO4049, o grau de dureza 

Knoop e a alteração de cor (em especial o grau de amarelo) após estocagem em 

água e pigmentação extrínseca pelo café. Para análise da profundidade de 

polimerização utilizou-se um molde cilíndrico bi-partido, cujas dimensões foram 2 

mm de diâmetro e 10 mm de profundidade. Após o procedimento de ativação com a 

fonte de luz, o molde foi aberto e a parte não polimerizada foi removida com uma 

espátula plástica. O montante de material enrijecido foi aferido com um paquímetro 

digital (n=5). Na avaliação da dureza Knoop foi utilizado um durômetro Buehler, 

aonde foram feitas três edentações tanto no topo (superfície) quanto na base dos 

espécimes. Após 48h da primeira leitura e imersão dos espécimes em etanol, 

realizou-se uma segunda leitura, agora somente no topo de cada espécime. Para a 

análise de cor, imediatamente após a fotoativação, uma semana após 

armazenamento a seco em estufa a 37°C e trinta dias após imersão em água 

destilada. Foi verificada também a alteração de cor provocada pela imersão em 



 
 

solução de café por 30 dias. Os resultados foram submetidos ao teste de variância 

(ANOVA), seguido pelo teste de Tukey (5% de significância). As hipóteses testadas 

foram que os fotoiniciadores alternativos (TPO e BAPO) causariam menor grau de 

amarelamento e maior estabilidade de cor comparativamente a CQ, sem reduzir o 

grau de dureza. E a maior taxa de profundidade de polimerização seria alcançada 

pelo sistema CQ/amina. Os materiais formulados com TPO apresentaram resultados 

promissores quanto a cor, com menor grau de amarelo. Por outro lado 

demonstraram menor profundidade de polimerização quando comparado a outros 

grupos pelo teste da ISO. No entanto, os materiais formulados com BAPO foram os 

que apresentaram maiores valores no grau de amarelo. O maior valor de dureza 

Knoop foi demonstrado pela associação de todos os fotoiniciadores desta pesquisa, 

seguido pelo grupo que continha o TPO isoladamente. Observou-se também 

acentuada redução da dureza em todos os grupos após imersão em etanol por 48h.  

 

 

Palavras-chave: Resina composta; Fotoiniciador; Canforoquinona; TPO; BAPO; 

Profundidade de polimerização; Dureza e Cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Borba MM. Effect of partial or total substitution of camphorquinone by 

alternative photoinitiators on the polymerization depth, hardness and optical 

properties of composite resins [dissertation]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012. 

  

The aim of this study was to analyze the use of different photoinitiators 

in experimental composites as a way to replace all or part of the system 

camphorquinone / amine. We prepared six groups of experimental composites, with 

the only variable component in the formation of its organic matrix, the photoinitiator 

system. It was prepared a mixture containing BisGMA and TEGDMA (60% / 40%) 

and silanized filler particles (70%). To this mixture were used, individually or in 

combination, the following photoinitiators: camphorquinone (CQ), monoalquilfosfínico 

oxide (TPO), bisalquilfosfínico oxide (BAPO), could act alone or synergistically with 

CQ. The reducing agent used is a tertiary amine, ethyl 4-dimethylaminobenzoate 

(EDMAB). The light source used for curing the composite was based on halogen 

lamp, quartz-tungsten-QTH (Optilux 2500-3M/ESPE) with irradiance of 650 

mW/cm2. The variables studied were the depth of cure by the test described by the 

ISO4049, the Knoop hardness and color change (in particular the degree of yellow) 

after storage in water, and for the coffee extrinsic pigment. For analysis of depth of 

cure was used a cylindrical mold bi-partite, whose dimensions were 2mm in diameter 

and 10 mm depth. After the activation procedure with the light source, the mold was 

opened and the non-polymerized was removed with a plastic spatula, and the 

amount of hardened material was measured with a caliper (n = 5). In the evaluation 

of Knoop hardness tester was used a Micromet 5104 Buehler, where three indenter 

were made both at the top (surface) and at the base of the specimens. After 48 hours 

the first reading and immersion of specimens in ethanol, we conducted a second 

reading, only now on top of each specimen. For the analysis of color, immediately 

after polymerization, a week storage at dry at 37 ° and a month later immersion in 

distilled water. We also noticed the change color caused by immersion in coffee for 

30 days. The results were subjected to analysis of variance (ANOVA) followed by 

Tukey test (5% significance level). The hypotheses tested were that the alternative 



 
 

photoinitiator (BAPO and TPO) would cause less yellowing and greater color stability 

compared to CQ, without reducing the hardness, and the greatest depth of cure rate 

would be achieved by the system CQ / amine. The materials formulated with TPO 

showed promising results regarding color, with less yellow. On the other hand 

showed less depth of cure when compared to other groups by the ISO test. However, 

the materials were formulated with BAPO to the highest values in the color grade. 

The highest hardness was demonstrated by the combination of all photoinitiators of 

this study, followed by the group containing the TPO isolated. There was also marked 

reduction in hardness in all groups after immersion in ethanol for 48h. 

 

 

Keywords: Composite resin; Photoinitiador, Camphoroquinone; TPO; BAPO; Depth 

of cure; Hardness and Color. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A busca pela perfeição na arte de restaurar tem conduzido, ao longo de nossa 

história, à pesquisa por materias e técnicas que sejam cada vez mais próximos do 

que consideramos ideais em termos estéticos e funcionais, e que venham 

proporcionar ao paciente a durabilidade que seria alcançada em dentições naturais. 

Tentando superar os aspectos indesejáveis encontrados nos compósitos 

quimicamente ativados, um grande salto foi dado na odontologia com a introdução, 

na década de 70, dos compósitos fotoativados. Este novo sistema requer a presença 

de uma substância fotossensível presente na matriz orgânica do compósito, capaz 

de interagir com o fóton de luz emitida pelo aparelho. Desta reação, resulta a  

reação de polimerização do material, ou seja, a conversão dos monômeros em 

grandes cadeias poliméricas. Porém, os primeiros compósitos fotoativados ainda 

apresentavam aspectos insatisfatórios, pois utilizavam a luz ultravioleta como meio 

físico de interação com o fotoiniciador, a qual além de resultar em propriedades 

físicas e mecânicas insatisfatórias causava também danos oculares tanto ao 

paciente quanto ao profissional.69 

Um novo ajuste se fez necessário e passamos a utilizar compósitos 

fotoativados pela luz visível.75 Além do favorecimento com relação à redução dos 

danos biológicos anteriormente citados obtivemos também ganhos quanto às 

propriedades mecânicas do material. Foi observado por alguns autores, que a luz 

visível era menos refletida pelas partículas de carga e, portanto, penetravam melhor 

nos materiais restauradores, alcançando uma siginificativa superioridade quanto à 

profundidade de polimerização destes materiais,42,96 entre outros fatores como o 

tempo de trabalho mais adequado, maior resistência à compressão, maior lisura 

superficial e fonte de luz mais segura.77  

A canforoquinona vem sendo o agente fotoiniciador mais utilizado desde a 

introdução dos compóstios fotoativados pela luz visível.2,97 Porém, apresenta fatores 

indesejáveis como o amarelamento produzido quando incorporado em altas 

concentrações, além da necessidade da presença de um co-iniciador.74,81 Visando 

contornar essas limitações estão sendo estudados e introduzidos no mercado, novos 

fotoiniciadores para serem utilizados em materiais resinosos odontológicos os quais 

apresentam benefícios mais desejáveis como a obtenção de uma matriz resinosa 
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mais clara e mais alta eficiência de polimerização com o aumento na reatividade do 

sistema de iniciação, quando comparado a CQ.66,81 

De acordo com Neumann,62,63 estes fotoiniciadores alternativos aparecem 

como uma boa proposta para compósitos fotoativados, pois possuem reduzido nível 

de coloração e não necessitam de um sistema co-iniciador. Apesar deste sistema 

apresentar as já mencionadas vantagens, sua absorção de luz se dá em 

comprimentos de onda mais curtos, absorvem energia na região ultravioleta (UV) do 

espectro, porém a curva de absorção destes compostos se estende até a região 

visível, próximo a 450nm, possibilitando sua ativação em presença de luz azul.34 94,95 

Tendo em vista que o espalhamento de luz é maior na região de menor comprimento 

de onda, é necessário avaliar a profundidade de polimerização dos sistemas 

formulados com o TPO e o BAPO e compará-lo com o tradicional sistema CQ/amina. 

Além disto, por existirem poucos estudos a respeito de seu comportamento é 

necessário conhecer a capacidade de ativação deste sistema e seus efeitos sobre 

as características finais do polímero formado.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A valorização da estética pela sociedade atual faz com que sejam constantes 

as buscas por materiais e técnica ideais. Nos últimos anos, maior ênfase foi dada a 

pesquisa para a utilização de diferentes tipos de monômeros e partículas de carga, 

porém trabalhos recentes têm mostrado uma maior preocupação quanto ao tipo de 

fotoiniciador que será incorporado a matriz resinosa dos compósitos. Visto as 

desvantagens já apresentadas pelo tradicional sistema CQ/amina, a utilização de 

“novos” fotoiniciadores poderia trazer melhorias nas propriedades físicas e 

mecânicas, como uma cor mais clara e a maior eficiência na polimerização, sendo 

de grande valia para alcançarmos resultados restauradores tão desejados. 

Na década de 60 a odontologia restauradora fez uso de compósitos 

quimicamente ativados, ou seja, a reação de polimerização era desencadeada pela 

mistura de um sistema pasta-pasta ou pó-líquido, porém, este apresentava uma 

série de desvantagens como: maior incorporação de bolhas de ar na mistura, perda 

do controle do tempo de presa e de trabalho, maior quantidade de amina quando 

comparados ao sistema fotoativados, aumentando o grau de amarelo proveniente do 

processo de oxidação desta molécula.2,76  

 A partir da década de 70, foram utilizadas as primeiras resinas de 

polimerização física com o emprego da técnica de fotoativação pela luz ultravioleta 

(UV). Esse sistema entrou em desuso pelos efeitos nocivos de sua radiação, além 

de apresentar baixa profundidade de polimerização. Passaram-se então a utilizar 

fontes de luz visível como lâmpadas de quartzo halógeno de tungstênio (QHT), laser 

de argônio, lâmpadas de arco de plasma de xenônio e diodos emissores de luz 

(LED). Estas apresentavam vantagens quando comparadas ao seu antecessor, 

como polimerização em maior profundidade, tempo de trabalho mais adequado, 

maior lisura superficial, maior resistência à compressão e fonte de luz mais segura.77 

Logo, com as melhorias advindas do uso da luz visível as resinas compostas 

fotoativadas passaram a ser materiais restauradores diretos amplamente utilizados 

no mercado odontológico.6 Para isso, se fez necessário o desenvolvimento de 

compósitos restauradores apropriados, os quais passaram a conter fotoiniciadores 

sensíveis a faixa azul do espectro eletromagnético. 
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Vários fatores estão envolvidos e influenciam de forma direta e/ou indireta no 

processo de fotoativação dos compósitos. A composição da matriz resinosa é uma 

delas, apresentando uma importante influência sobre as propriedades químicas e 

físicas das resinas fotoativadas. Estas são fortemente influenciadas pelo grau de 

conversão e, principalmente, pelo arranjo estrutural ou distribuição espacial das 

cadeias poliméricas, oligômeros e monômeros, os quais dependem de vários fatores 

intrínsecos e externos como: intensidade de luz ou densidade de energia emitida, 

espectro ou comprimento de onda, tempo de exposição à luz, cor, tipo e tamanho 

das partículas de carga, atmosfera presente, temperatura e umidade do ar e o tipo e 

quantidade de fotoiniciador.11,25 

Segundo Craig,24 as resinas são constituídas de três fases principais: 1) Uma 

fase orgânica, composta por monômeros, co-monômeros e agentes iniciadores de 

polimerização; 2) Uma fase inorgânica, constituída de partículas de carga e 

pigmentos; 3) Um agente de união, responsável em promover adesão entre as duas 

fases anteriores.  

Um dos componentes da matriz orgânica, que é objeto de nosso estudo, são 

os fotoiniciadores. Estes são responsáveis pela absorção da luz e condução das 

moléculas a um estado de excitação, desencadeando o processo de polimerização 

das resinas compostas.92 As moléculas do iniciador são capazes de absorver 

apenas os fótons de uma faixa espectral específica. Assim, os fotoiniciadores podem 

ser classificados pela forma na qual desencadeiam a reação de polimerização e, 

consequentemente, o mecanismo pelo qual os radicais livres são formados.3 

Tipo I: Geram radicais através de um eficiente processo de clivagem, ou seja, 

após absorção de luz geram radicais livres pela fragmentação das moléculas. 

Normalmente, estes sistemas absorvem luz com comprimento de onda em torno de 

380nm. Um exemplo deste grupo de moléculas é o éter metil benzoínico, o qual foi 

utilizado como sistema fotoiniciador da primeira resina composta disponível no 

mercado, o Nuva System (Dentsply/Caulk).76 

Tipo II: Moléculas que necessitam de um co-iniciador para que haja a 

formação dos radicais livres, ou seja, para fotoiniticadores do tipo II existe a 

necessidade de uma molécula que não absorva luz, mas que interaja com o 

iniciador. Assim, os radicais livres são formados a partir do deslocamento da 

molécula de hidrogênio do co-iniciador para a molécula fotoiniciadora. Sendo como 

maior exemplo deste grupo, a canforoquinona. Nesse caso, a substância que 
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absorve luz é chamada de fotossensibilizador (CQ – Canforoquinona), e a doadora 

de hidrogênio é chamada de co-iniciadora (Amina terciária). 

Com relação às aminas, estas funcionariam como agentes redutores ou 

doadores de hidrogênio, aumentando a reatividade do iniciador.40 Dentre as aminas 

utilizadas, as mais comuns são a N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT), o ácido benzóico 

4- (dimetilamino) éster etil (DMAEBE), ambas aminas terciárias aromáticas, e a 2-

(N,Ndimetilamino) etil metacrilato (DMAEMA), uma amina terciária alifática. Embora 

alguns estudos mostrem que as aminas terciárias aromáticas possibilitam uma 

produção maior de radicais livres, todas têm sido utilizadas com grande sucesso nos 

compósitos odontológicos.58 Segundo Neumann et al.,63 dos diferentes agentes 

redutores ou co-iniciadores, os mais reativos são as aminas terciárias seguidas das 

secundárias, enquanto as primárias são quase não reativas. Assim, quando 

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

de conversão, na dureza, nas propriedades ópticas das resinas compostas, na 

contração de polimerização, entre outras. 

Apesar dos benefícios da aceleração do processo de polimerização pela 

associação do binômio CQ/amina, desvantagens também poderiam ser ocasionadas 

pelo efeito citotóxico da amina não reagida e os indesejáveis efeitos de oxidação 

deste produto, levando ao amarelamento da restauração ao longo do tempo. Todas 

as aminas geram subprodutos durante a fotoreação e tendem causar descolorações 

do amarelo ao castanho e esta descoloração vai depender do tipo e quantidade 

deste agente sinérgico (amina) que foi adicionado ao sistema fotoiniciador 43. 

Segundo Asmussen,7 as aminas alifáticas são mais estáveis na cor que as aminas 

aromáticas e, atualmente, algumas podem até mesmo ser utilizadas como inibidores 

de polimerização.20,41 No entanto, para o Lucirin-TPO a utilização da amina em 

associação com este fotoiniciador estaria vinculada apenas à redução da inibição de 

cura causada pelo oxigênio,12 caracterizando-o como suficientemente eficiente no 

processo de fotoiniciação. 

Apesar dos inúmeros benefícios advindos da fotoativação, as resinas são 

polimerizadas até aonde a luz alcança, ou seja, a luz é absorvida, dispersa e, 

consequentemente, atenuada durante a sua passagem através do material. Esses 

efeitos fazem com que as superfícies mais próximas à fonte de irradiação de luz 

sejam polimerizadas mais eficientemente do que as mais profundas. Cria-se, com 

isso, camadas não polimerizadas ou parcialmente polimerizadas, o que acarretariam 



17 
 

inúmeros prejuízos à restauração, principalmente nas suas propriedades mecânicas. 

Além disso, vários são os fatores que afetam a polimerização das resinas 

fotoativáveis: a composição do material, a quantidade de pigmentos opacificadores, 

a faixa do comprimento de onda e a intensidade da luz ativadora, o tempo de 

irradiação, a distância da ponta da guia de luz até a resina e o tipo e concentração 

do fotoiniciador.32 

Com relação à polimerização incompleta poderá ocorrer a formação de um 

material com alta porosidade, baixo polimento, instabilidade de cor, alta capacidade 

de manchamento e toxicidade pulpar provocada pelos monômeros livres e menor 

dureza.73 Logo, os estudos da eficiência da polimerização dos compósitos têm se 

mostrado altamente relevante na busca por melhores resultados clínico, pois a maior 

efetividade na polimerização resulta em maior longevidade clínica das restaurações, 

com melhorias nas propriedades físicas e mecânicas.54  

 

 

2.1 FOTOINICIADORES 

 

 

Fotoiniciador é definido como uma molécula, em geral orgânica, empregada 

sozinha ou em um sistema químico, com duas ou mais espécies, que através da 

absorção de energia eletromagnética (luz) formam espécies reativas capazes de 

iniciar uma reação de polimerização.92 

Os diferentes fotoiniciadores utilizados em compósitos resinosos apresentam 

características específicas, que irão influenciar de maneira significativa no processo 

de polimerização. As propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos fotoiniciadores são 

extremamente importantes para desencadear o processo reacional e, de preferência 

devem preencher alguns quesitos fundamentais como: alto coeficiente de extinção 

molar (alta absorção de luz na região do espectro emitido), alta capacidade de gerar 

radicais ativos (possuir alto rendimento quântico na formação de radicais), ter baixa 

degradação química antes e após a reação, ser solúvel no meio reacional, não 

provocar amarelamento, ser inodoro, ser atóxico e de fácil manuseio.1 

Todos esses fatores, que participam do processo de fotoreação, irão 

influenciar de forma direta no padrão do polímero formado, determinando o grau de 

conversão, a quantidade e qualidade das cadeias formadas (cadeias mais lineares 
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ou com grande quantidade de ligações cruzadas), e de forma indireta o valor da 

dureza, a estabilidade de cor, a profundidade de polimerização, entre outros. 

 

 

2.1.1 CANFOROQUINONA (CQ): 

 

 

Desde a introdução dos compósitos fotoativados pela luz visível o sistema 

CQ/amina passou a ser o sistema fotoiniciador: co-iniciador mais empregado.2,27,97 

Sua boa aceitação está relacionada ao fato de utlilizar comprimentos de onda na 

região visível do espectro, o que vem a superar os malefícios causados pela luz 

UV.16 Entretanto, a CQ é um componente sólido amarelo-vivo, que contém em sua 

estrutura molecular um grupamento cromático não descolorante, que em grandes 

quantidades nas formulações resinosas pode levar ao amarelamento indesejável, 

afetando o aspecto final do compósito polimerizado. Isto coloca limites práticos 

sobre a aceitável concentração da canforoquinona na resina dificultando sua 

incorporação quando se deseja cores mais claras5 e consequentemente, haverá 

uma limitação no grau de polimerização que poderia ser obtidos nesses 

compósitos.66 Sua cor característica se deve ao seu cromóforo que ao absorver luz 

na região de 470nm, reflete uma cor na faixa do amarelo-laranja. Além disso, se o 

processo de polimerização for insuficiente a canforoquinona que não reagiu 

permanecerá na restauração final,81 levando a possíveis efeitos tóxicos dos 

monômeros residuais.5 Outro fator é a oxidação do co-iniciador, podendo causar 

alterações de cores em toda a restauração82 e a eficiência do sistema que poderá 

ser afetada pela viscosidade do meio, uma vez que neste sistema binário o 

fotoiniciador necessita interagir com o co-iniciador.66 

A canforoquinona quando exposta à radiação luminosa compreendida entre 

400 e 500nm (com pico de absorção em 480nm), passa de um estado estável 

(singlete) para um estado excitado (triplete), com meia vida bastante curta (0,5 ms). 

Nesse período, sua energia cinética molecular é aumentada e a CQ é capaz de 

abstrair um próton do co-iniciador (em geral uma amina terciária) para formar os 

radicais livres, os quais por sua vez, rompem as duplas ligações (C=C) das cadeias 

alifáticas no monômero62,63 ativando uma reação sequencial, na qual a quebra da 

ligação dupla resulta em um elétron livre que procura por outras ligações duplas 
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para reagir e assim, sucessivamente a reação de polimerização ocorre. Dos radicais 

livres formados da fotodecomposição da CQ, o radical amino é o responsável pelo 

início da reação de polimerização, entretanto o radical cetila é praticamente inativo.95 

A necessidade da utilização de um agente redutor (amina) em associação 

com a CQ é justificada pela sua muito lenta fotodecomposição, o que irá melhorar a 

sua eficiência para iniciar o processo de polimerização e formação de radicais livres. 

Porém, para outros fotoiniciadores, a presença da amina diminui sua eficiência, 

porém não significativamente.95 

Segundo alguns autores, em materiais que contem a CQ como fotoiniciador, 

ocorrerá uma mudança de cor durante a irradiação. Estes materiais apresentam uma 

cor significativamente mais amarela antes do que após a irradiação. Este processo é 

explicado pelo fenômeno denominado fotobranqueamento que após irradiado os 

fotoiniciadores quebram o seu cromóforo, reduzindo a sua cor amarela.97 Durante 

este processo a alteração da cor passará de amarela até quase incolor. Entretanto, 

se a irradiação não for suficiente ou for utilizada uma fonte de luz inapropriada, ainda 

permanecerá certo grau de amarelo, portanto o sistema fotoiniciador pode não 

somente influenciar as características da polimerização e a resistência do material 

como também ter um impacto na estabilidade de cor.42,56 

O efeito amarelado causado pela incorporação da CQ não é considerado 

crítico para as resinas que possuem alta saturação (ex. cor A3). No entanto, esta 

incorporação pode ser dificultada em cores mais claras e translúcidas, a qual pode 

conduzir, em certos casos, a menor adição de fotoiniciador, causando alteração final 

na propriedade do material. 

 Quanto à concentração da CQ, existem evidências de que concentrações 

mais altas deste fotoiniciador melhorariam o grau de conversão e as propriedades 

mecânicas do polímero formado,20,81 porém existem também evidências da 

necessidade de se impor limites a sua concentração, devendo o mesmo não 

alcançar valores altos, pois a presença excessiva de CQ absorveria uma grande 

quantidade de fótons na superfície e passaria a prejudicar a transmissão de luz para 

as camadas mais profundas do material, o que diminuiria o grau de conversão 

atingido pelo espécime como um todo e a profundidade de polimerização.65 Isto 

também resultaria na permanência de fotoiniciadores não reagidos e possíveis 

efeitos citotóxicos da CQ. Além disso, acima de certo limiar nenhum benefício foi 
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observado39 e sim prejuízos estéticos pelo efeito amarelado oriundo deste 

fotoiniciador, quando em altas concentrações.  

Segundo estudos feitos por Taira et al.97 a concentração de CQ em sete 

compósitos comerciais avaliados variou entre 0,17 e 1,03% em massa e as 

diferentes concentrações se deu em função da cor e a presença de maior 

quantidade de partículas. O compósito resinoso híbrido tendeu a ter a maior 

concentração de CQ que o compósito microparticulado. Isso se deve ao fato de que 

a maior concentração de CQ leva a um maior amarelamento da restauração. Devido 

ao alto conteúdo de carga, o compósito híbrido pode reduzir o amarelamento mais 

efetivamente que o compósito microparticulado. 

Com o surgimento do clareamento dental, compósitos extras brancos foram 

desenvolvidos para corresponder a tons muito claros, que eram difíceis de conseguir 

com CQ/amina por causa de seu aspecto amarelado. Com isso, procurando superar 

ou reduzir as desvantagens geradas pelo uso da canforoquinona, pesquisadores 

incluiram diferentes fotoiniciadores na matriz orgânica dos compósitos resinosos, 

estes poderiam agir sozinhos ou sinergicamente com a canforoquinona.92 Tais 

benefícios, como um efeito de menor amarelamento e maior eficiência de 

polimerização em comparação com a canforoquinona, seriam desejáveis.6  

Por esta razão, modificações nas resinas compostas atuais com a 

incorporação de novas substâncias iniciadoras alternativas como fenilpropanodiona 

(PPD), óxido mono alquil-fosfínico (MAPO ou TPO) ou óxido bis alquill-fínico (BAPO 

ou Irgacure 819), têm sido estudados e alguns introduzidos dentro dos compósitos.71 

 

 

2.1.2 ÓXIDOS FOSFÍNICOS: 

ÓXIDO MONO-ALQUIL FOSFÍNICO (MAPO, TPO) E ÓXIDO BIS-ALQUIL  

FOSFÍNICO (BAPO, IRGACURE 819) 

 

 

Estes fotoiniciadores, derivados dos óxidos fosfínicos, objeto de nosso 

estudo, possuem uma cor mais clara que a CQ, teoricamente interferindo de 

maneira menos significativa na cor final dos compósitos. 

 O MAPO e o BAPO sofrem mecanismo de foto clivagem o qual não 

necessitam de um agente redutor, já a CQ sofre o chamado mecanismo de 
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abstração do hidrogênio e necessita da ação de agentes redutores, tais como as 

aminas terciárias.63 A ausência da necessidade do agente redutor (co-iniciador) 

confere a estes fotoiniciadores a vantagem de eliminar uma etapa intermediária 

requerida para a formação dos radicais livres,52 o que também vem resultar em uma 

maior eficiência quântica quando comparada a CQ.62,63 

Quanto à estabilidade do fotoiniciador, os óxidos fosfínicos apresentam uma 

desvantagem de serem geralmente propensos a sofrer clivagem solvolíticas da 

união carbono fósforo na presença de compostos nucleofílicos, tais como água e 

álcool. No entanto, tem sido demonstrado que a estabilidade solvolítica dos óxidos 

fosfínicos é bastante reforçada pela introdução do grupo metila, na posição orto 

onde o grupo carbonila deverá ser protegido do ataque nucleofílico.29 

O MAPO e seus derivados são fotoiniciadores do tipo I, de cor branca, 

apresentam-se no estado sólido à temperatura ambiente e insolúvel em água, porém 

com boa solubilidade em dimetacrilatos.21,95 O TPO (óxido Difenil-2,4,6-

Trimetilbenzoil Fosfínico) é um de seus  derivados, utilizado nas formulações de 

resinas odontológicas. Sua absorção máxima se dá na região de ativação por 

ultravioleta, próxima à 380nm, porém na região visível sua absorção diminui 

drasticamente, chegando a valores nulos, acima de 450nm. Após absorção de 

energia luminosa, a molécula sofre clivagem (fotoiniciador tipo I) da ligação carbono 

fósforo, gerando dois radicais livres: o Difenil Fosfinila e o 2,4,6- Trimetil Benzoíla. 

Os dois radicais podem iniciar a reação de polimerização, porém na reação final, 

espera-se encontrar um maior número de cadeias poliméricas contendo o radical 

difenilfosfinila pela reatividade do grupamento fosfinila ser maior.21,95 Segundo 

Neumann62,63 o TPO parece ser uma molécula promissora por apresentar alta 

absortividade molar e eficiência de polimerização. Entretanto, considerando as 

características de polimerização do TPO e o maior espalhamento de luz em 

comprimentos de ondas menores, a profundidade de polimerização do TPO poderia 

se tornar um motivo de preocupação.72 Apesar de trabalhos recentes terem 

evidenciado o potencial do TPO em ser polimerizado em camadas espessas.93 

O óxido Bis-Alquil Fosfínico ou BAPO, encontrado comercialmente em 

solução sob o nome de Irgacure 819 (Ciba-Geigy Inc.) e em formulações para 

adesivos autocondicionantes, possui maior coeficiente de extinção molar na faixa 

azul do espectro quando comparado ao óxido Mono Alquil- Fosfínico (MAPO), 

conhecido comercialmente sob o nome de Lucirin TPO. Caracteriza-se por alta 
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absorção de luz acima de 400 nm, apesar de a absorção máxima estar próxima de 

370nm e potencialmente mais eficiente por poder formar quatro radicais para cada 

molécula.21,95 Sua característica no processo de geração dos radicais livres leva a 

uma maior eficiência no processo de polimerização.64 O grupamento fosfínico 

central, ligado a duas carbonilas, é capaz de sofrer fotoclivagem em dois momentos, 

gerando até quatro radicais livres. Soma-se a este fato, a maior reatividade dos 

radicais derivados do elemento Fósforo sobre as ligações vinílicas dos monômeros 

di-metacrilatos.57 Os radicais são produzidos por dois mecanismos diferentes 

(fotoclivagem e transferência de elétron/próton), caracterizando como um sistema 

híbrido de fotoiniciação. A quantidade de espécies ativas no meio reacional pode ser 

maior, o que possibilita a quebra de um maior número de ligações C=C e justifica a 

alta conversão. 

Segundo Neumann64 valores mais baixos foram obtidos com a combinação de 

TPO/CQ em comparação ao sistema que se utilizou o TPO sozinho. Isto 

provavelmente ocorreu devido a uma transferência de um fotoiniciador mais eficiente 

(TPO) para o menos eficiente (CQ). Além disso, a exata concentração dos 

fotoiniciadores em materiais disponíveis comercialmente não é informada pelo 

fabricante.
52

 

Segundo alguns autores, o TPO parece ser uma molécula promissora que 

apresenta maior absortividade molar (capacidade que um mol de substância em 

absorver luz a um dado comprimento de onda) e eficiência de polimerização  

comparativamente ao sistema CQ/amina.62,63 No entanto, considerando as 

características de absorção do TPO e o aumento da dispersão da luz em 

comprimento de onda menor, torna-se motivo de preocupação a menor profundidade 

de polimerização para os materiais que venham a substituir a CQ.72 A explicação 

mais provável para a menor profundidade de polimerização relaciona-se com a 

maior absortividade molar do TPO.62 Em concentrações similares o TPO absorve 

muito mais fótons que a CQ, o que reduz a penetração da luz em profundidades 

maiores. No entanto, dada a sua eficiência bastante elevada (TPO), sua 

concentração poderia ser reduzida, melhorando assim a profundidade de cura.65 

Outra sugestão também seria a de usar unidades de cura com fonte de luz de maior 

intensidade emitindo especificamente 400nm.51 
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Ainda segundo Shin et al.,87 o TPO é um sistema promissor para aplicação 

em compósitos dentais, especialmente quando se leva em conta fatores estéticos, 

devido ao seu potencial em reduzir o “efeito amarelado” causado pela CQ e ao seu 

mais alto potencial de estabilidade de cor resultante da ausência de uma amina 

como agente redutor. 

Em estudo realizado por Schneider et al.,83 cujo objetivo foi caracterizar a 

correlação entre o espectro de emissão de luz de uma unidade fotoativadora com o 

espectro de absorção dos fotoiniciadores CQ e TPO, além de  calcular a densidade 

de energia absorvida, a cinética de reação de polimerização e a profundidade de 

polimerização dos compósitos formulados com CQ/amina, TPO e TPO/amina. O 

fotoiniciador TPO apresentou resultados encorajadores como um provável 

substitudo para o tradicional sistema CQ/amina.  

O desenvolvimento de moléculas fotoiniciadoras com melhores propriedades, 

tais como melhor reatividade, maior velocidade de reação e baixa migração para a 

superfície, são necessárias, a fim de minimizar a toxidade do material nos 

compósitos fotoativados. As propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos 

fotoiniciadores são extremamente importantes para desencadear o processo 

reacional e, de preferência, devem preencher alguns requisitos fundamentais como: 

alta absorção de luz na região do espectro emitido; alta capacidade de gerar 

espécies ativas; ser solúvel no meio reacional; ter baixa degradação química antes e 

após a reação; ser inodoro e não provocar amarelamento; ser atóxico e de fácil 

manuseio. Geralmente, nas reações de polimerização por adição, as espécies ativas 

geradas a partir das substâncias fotoiniciadoras, são chamadas de radicais livres, 

que se caracterizam pela presença de um átomo contendo somente um elétron em 

um dado orbital. Na reação, o radical livre age sobre o monômero presente no meio 

reacional induzindo a formação, o crescimento e, eventualmente, a terminação das 

cadeias poliméricas.1 

A maior preocupação estaria voltada para a estreita relação do grau de 

conversão com o comprimento de onda da luz emitida pela fonte de energia 

empregada e o comprimento de onda da luz absorvida pelo fotoiniciador contido na 

resina composta. Além disso, o espectro de absorção destas moléculas 

fotoiniciadoras alternativas são diferentes do espectro de absorção da 

canforoquinona. Logo, a estreita faixa do espectro de luz azul do LED, inicialmente 

reconhecido como uma vantagem poderia se tornar um problema, devido à 
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incompatibilidade com estes fotoiniciadores alternativos.72 Para superar este 

problema, a chamada terceira geração de LEDS foi criada combinando dois 

diferentes picos de luz, um azul e outro violeta. Esses aparelhos emitem luz azul e 

luz no comprimento de onda na cor violeta (em torno de 400nm), com uma potência 

elevada, cerca de 1200 mW/cm², tornando a polimerização das resinas compostas 

eficiente.12Os resultados iniciais obtidos com esta luz tem sido promissores, pois são 

similares ou melhores que os obtidos com a segunda geração de LED.72 

Iniciadores, como fenilpropanodiona – PPD (1-fenil-1,2-propanodiona), com 

espectro de absorção dentro do ultravioleta na faixa de 410 nm 66,92, ou Lucirin® 

TPO (2,4,6-trimetilbenzoildifenil fosfinóxido), cujo espectro de absorção é 

característico de um menor comprimento de onda, na faixa entre 375 e 410 nm100,101, 

tornaram-se necessários para solucionar inconvenientes relacionados à estética66, 

exigindo para sua polimerização aparelhos fotoativadores que forneçam uma 

suficiente intensidade de luz em um comprimento de onda que se estenda abaixo de 

450 nm.100 

 

 

2.2 PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO 

 

 

As pesquisas mostram que o grau de polimerização diminui à medida que 

aumenta a distância da ponta do fotopolimerizador à resina.61,70 Foi sugerido por  

Correr-Sobrinho et al.23 em estudos realizados para verificar a distância de uma 

ponta fotoativadora sobre a dureza Knoop em diferentes profundidades em resinas 

microparticuladas e híbridas que a profundidade de polimerização é limitada e 

depende de vários fatores, principalmente da localização da fonte de luz e do tipo de 

partículas de carga do compósito. 

Quando a resina é exposta a unidade fotoativadora, os radicais livres que 

estão dispostos na camada superfical é que iniciam a reação de polimerização. A 

medida que a profundidade aumenta, a luz vai sendo atenuada e a polimerização só 

se propaga até o limite de ativação dos fotoiniciadores, dependendo, portanto, do 

tipo e quantidade de fotoiniciador, da unidade de luz, da densidade de energia, da 

composição da resina, além de sua cor e volume do incremento. Uma polimerização 

ineficiente poderia ser incapaz de ativar os fotoiniciadores localizados mais 
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profundamente, levando a uma incompleta polimerização, com baixo grau de 

conversão, baixo módulo de elasticidade e reduzida microdureza nas camadas mais 

profundas da restauração.33 

Uma superfície endurecida após a fotoativação não significa que uma 

adequada polimerização tenha ocorrido na base da cavidade. Compósitos 

inadequadamente fotoativados exibirão pobre estabilidade de cor e maior 

manchamento. A profundidade de polimerização dos compósitos ativados por 

energia externa como a luz dos aparelhos fotopolimerizadores pode variar de acordo 

com a composição da carga do material e a química do compósito, sua tonalidade e 

translucidez, a concentração do catalisador, a intensidade e distribuição espectral da 

fonte de luz e a duração da irradiação.28 

Ruyter & Oysaed77 estudaram a profundidade de cura de diferentes 

compósitos odontológicos fotoativados através de unidades de cura com emissão de 

luz ultravioleta ou visível. Os compósitos investigados no estudo foram quatro 

resinas ativadas pela luz ultravioleta (Nuva-fil P.A. – NF, Uvio-fil – UF, Estilux – EL, 

Estilux Microfill – ELM, Lee-fill – LF) que possuíam como fotoiniciador éter benzóico, 

e duas resinas ativadas pela luz visível (Durafill – DF, Fotofil – FF) que possuíam 

como fotoiniciador a canforoquinona. Os aparelhos fotoativadores utilizados foram 

dois aparelhos com emissão de luz no comprimento de luz ultravioleta (Uviolite – UL 

e Duralux UV-20A – DL) e dois aparelhos com emissão no comprimento de luz 

visível (Fotofil activator light – FL e Translux – TL). Das sete resinas estudadas, com 

exceção de duas que são microparticuladas (DF e ELM), todas as outras 

correspondiam a resinas híbridas. De acordo com os resultados, os autores do 

estudo mostraram que as resinas polimerizadas pela luz visível alcançaram melhor 

profundidade de polimerização que as resinas ativadas pela luz ultravioleta. O 

estudo também mostrou que as resinas microparticuladas apresentaram baixa 

profundidade de polimerização comparada com todas as outras. Isso ocorreu devido 

ao espalhamento da luz causada pelas partículas de sílica aglomeradas com um 

diâmetro de aproximadamente 0,15um. De acordo com uma equação mostrada no 

estudo, o espalhamento de luz máximo ocorre em um compósito com partículas de 

diâmetro de aproximadamente metade do comprimento de onda de luz necessária 

para a ativação do compósito. Dessa forma, foi demonstrado que a conversão em 

diferentes profundidades e a máxima profundidade de polimerização de compósitos 

odontológicos é dependente da composição do compósito, da fonte de luz e do 
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tempo de exposição. Com relação ao sistema ativador, foi observado que materiais 

ativados com luz visível possuem maior profundidade de polimerização que os 

ativados com a luz ultravioleta. 

 

 

2.3 DUREZA 

 

 

Uma importante característica para o material odontológico é a resistência, 

propriedade mecânica que assegura que a restauração desenvolverá as funções 

para as quais foi executada, de maneira adequada, segura e duradoura. Os testes 

de dureza encontram-se incluídos em várias especificações da American Dental 

Association (ADA) para materiais odontológicos e que os mais utilizados são 

conhecidos pelos nomes de Barcol, Brinell, Knoop, Rockwell, Shore e Vickers. 

Segundo Anusavice, estes testes encontram-se embasados na capacidade da 

superfície do material resistir à penetração de uma ponta, sob uma carga e tempo 

determinados.4 

Segundo Luis, Soldi e Pires53 os baixos valores de microdureza têm influência 

direta nas características das resinas compostas, levando ao desgaste acelerado e 

degradação, devido ao baixo grau de reticulação do material. Estudos prévios 

relatam a influência do iniciador e ativador na dureza de superfície após o processo 

de polimerização.69 Portanto, toda e qualquer etapa  que venha a  influir na 

polimerização, influenciará no valor de dureza dos compósitos. A quantidade e o tipo 

de monômero presente na mistura, onde vão conferir maior ou menor viscosidade e 

temperatura de transição vítrea, a quantidade e tipo de partículas de carga, a 

velocidade da reação de polimerização com a criação de “muitos ou poucos” centros 

de crescimento polimérico influenciando diretamente na formação  da cadeia 

polimérica com disposição mais linaer ou com altas densidades de ligações 

cruzadas. 

Segundo Souza et al.,90 ocorre a ampliação da dureza com o aumento da 

idade das amostras, ou seja, da medição da dureza inicial  a dureza final. Tal dado 

indica que as resinas após o término da fotoativação sofrem um processo 

complementar de polimerização e, atingem um maior grau de conversão e 

consequentemente melhorias nas propriedades mecânicas. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS 

 

 

A necessidade de alcançar restaurações mais naturais é um dos aspectos 

mais desafiadores na odontologia e torna-se uma tarefa bastante difícil conseguir a 

correspondência da cor da restauração com a dentição natural devido a 

complexidade das características ópticas dos dentes naturais. O conceito de cor é 

difícil de entender, não é fácil de definir, e muitas vezes está relacionado mais a arte 

do que a ciência. 

O sucesso em restaurações estéticas requer a integração de vários fatores 

críticos. Um maior conhecimento sobre o comportamento da luz, dimensões da cor, 

translucidez e opacidade, morfologia do dente, juntamente com a gama de opções 

de resinas compostas com comportamentos mecânicos e ópticos variados resulta 

em maior naturalidade e resultados funcionais mais favoráveis.31 

Segundo Park et al.,67 a luz corresponde a energia eletromagnética, e parte 

desta energia, que é sensível aos nossos olhos, se situa na faixa de comprimento de 

onda de 400 a 700nm, que corresponde as radiações ultravioleta e infravermelha e é 

dentro deste intervalo que estão contidas as cores primárias. Para o melhor 

entendimento do conceito de cor torna-se importante conhecer algumas definições 

relacionadas a cor. As três dimensões da cor são representadas pelo matiz, croma e 

valor: 

  Matiz é definido como a família da cor, o nome da cor. Por exemplo, para as 

resinas compostas, convencionalmente, definiu-se que existiam quatro matizes: A 

(marrom), B (amarelo), C (cinza) e D ( vermelho), patenteados pela empresa Vita 

Zahnfabrik. 

 Croma (saturação) é definido como a intensidade da cor, isto é, o quanto uma cor é 

forte ou fraca dentro da sua família. Nas bisnagas de resinas, croma é identificado 

por uma numeração gradual de 1 a 7, que indica a saturação da resina de forma 

crescente. 

 Valor (brilho, luminosidade) é a dimensão acromática da cor. Também pode ser 

conceituada como a quantidade de preto e branco em um objeto, ou seja, é uma 

escala dos vários tons de cinza. Esta dimensão da cor provoca sensação de 

profundidade ou aproximação de um objeto. Quando no uso das resinas 

compostas, o valor pode ser definido como a capacidade do material absorver ou 
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refletir luz. Pensar em valor é pensar em translucidez, opacidade e luminosidade. 

Em termos práticos, erros de espessura na resina translúcida levam ao final do 

procedimento restaurador em restaurações mais acizentadas, pois permitem maior 

passagem de luz. O mesmo acontece quando utilizamos resinas opacas, porém, a 

sensação da percepção visual será de restaurações mais esbranquiçadas pelo 

maior capacidade de bloqueio da luz.38 A superfície dentária reflete a luz e 

apresenta a coloração correspondente aos comprimentos de onda nela 

refletidos.106 

O esmalte é uma estrutura translúcida e sem cor base, porém possui 

características ópticas como a opalescência. Essa propriedade óptica imprime no 

esmalte a capacidade aparente de possuir diferentes colorações sob diferentes 

orientações dos raios luminosos. Essa característica da luz na estrutura do esmalte 

é resultado da constituição do mesmo; os cristais de hidroxiapatita apresentam 

espessuras que variam de 0,02 a 0,4μm e são seletivos para os diferentes 

comprimentos de onda que compõe a luz visível. Os cristais permitem a passagem 

das ondas longas, principalmente o vermelho e laranja, já as ondas curtas (verde, 

violeta e azul) são refletidas nos cristais e fornecem ao esmalte um efeito azul-

acinzentado. Essa característica é mais evidente no terço incisal visto que existe 

pouca ou nenhuma quantidade de dentina, porém a opalescência ocorre em todo o 

esmalte dentário.49 

Outro quesito bastante importante relacionado com a luz e cor é o conceito de 

fluorescência que é a habilidade de um material irradiar luz visível quando absorve 

energia de uma fonte luminosa fora do espectro visível pelo olho humano. Tanto a 

dentina quanto o esmalte são estruturas fluorescentes, sendo que na dentina essa 

característica é mais acentuada devido à maior quantidade de pigmentação orgânica 

fotossensível aos raios ultravioletas.56 

O procedimento clínico tradicional na busca da correspondência da cor pelo 

método visual pode ser influenciado negativamente por vários fatores, como: 

variação no tipo e qualidade de luz, daltonismo e/ou defeitos na percepção da cor, 

diferenças em gênero e variações na experiência dos avaliadores. O colorímetro e o 

espectrofotômetro foram equipamentos desenvolvidos e aperfeiçoados, a fim de 

minimizar as dificuldades e falhas encontradas na escolha da cor, além de melhorar 

o seu processo de seleção. Estes quantificam numericamente o matiz, o croma e o 

valor dos objetos. O colorímetro é geralmente um instrumento relativamente simples, 
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de baixo custo e compara seletivamente o espectro das cores primárias, o vermelho, 

o verde e o azul. Já o espectrofotômetro, é um instrumento mais sofisticado que 

além de mensurar as três cores primárias, avaliam a distribuição espectral 

(refletância ou transmitância) de um objeto, e consequentemente sua translucidez e 

opacidade. Esse equipamento é mais preciso e completo e seus dados podem ser 

convertidos para qualquer espaço de cores, sendo mais utilizados os sistemas de 

cores de Munsell e o CIE L*a*b*. Infelizmente, a correspondência da cor na prática 

odontológica não foi beneficiada imediatamente pelo uso destes equipamentos, 

sendo considerada ainda a avaliação visual a melhor opção. Isto se deve 

principalmente ao fato de a cor não ser o único atributo vinculado a aparência de um 

objeto no sistema CIElab*. Atributos geométricos também irão influenciar fortemente, 

como por exemplo: o brilho, opacidade, transparência, translucidez, e fenômenos 

ópticos tais como: metamerismo, opalescência e fluorescência.35 

Segundo Vich A. et al.,105 outro importante quesito a ser avaliado no uso do  

espectofotômetro é a eficiência deste aparelho em detectar diferenças na cor (∆E) 

que não são percebidas pelo olho humano, logo questiona-se se esta diferença em 

termos clínicos poderia ser considerada clinicamente irrelevante. 

Em 1976 e 1978 a Comissão Internacional de Eclairage (CIE) desenvolveu 

um novo sistema chamado CIElab*, na qual pela primeira vez foi possível expressar 

a cor por números e calcular a diferença entre duas cores de uma forma que era 

correspondida pela percepção visual. Neste sistema, a cor é expressa por três 

coordenadas: L* que corresponde ao grau de luminosidade de um objeto, e a*e b* 

correpondem a coordenada da cromaticidade que vai do eixo vermelho a verde e 

amarelo a azul, respectivamente. Se o a* for mais positivo no eixo, a cor será mais 

vermelha, se for mais negativo será mais verde. E em b*, ocorrerá o mesmo 

processo, porém, se b* for mais positivo em valor será mais amarelo,  se for mais 

negativo, será mais azul. Neste sistema, utiliza-se a equação ∆ Eab = [(L1 − L2)2 + 

(a1 − a2)2 + (b1 − b2)2]1/2 para calcular diferenças na cor, e tornou-se essencial tanto 

para a indústria como para a odontologia.18  

De acordo com a CIE 1986,17 o sistema CIElab* é  útil para calcular 

diferenças na cor, porém não tem a finalidade de facilitar a comunicação na cor. 

Para este própósito, outros sistemas como o HSB/HSV são os mais utilizados. A cor 

pode ser mensurada nesses dois sistemas bem como outros, CIEluv, XYZ, Lch e 



30 
 

RGB. Todos esses sistemas diferem matematicamente, porém podem ser 

correlacionados pelo uso da conversão da fórmula.  

É importante ter em mente que todos os modificadores ópticos afetam a 

capacidade de transmissão de luz de um compósito. Alguns estudos têm 

apresentado fotoiniciadores alternativos que podem ser empregados sozinhos ou em 

combinação com a canforoquinona para reduzir o “efeito amarelo” nos compósitos 

dentais. O pico de absorção dessa molécula é num comprimento de onda mais curto 

que o da CQ, logo tendem a ser menos amarelos.62,92 

Koishi et al.,44 com o objetivo de determinar a fidelidade de cor de um 

compósito fotoativado em diferentes espessuras e tonalidades e avaliar a relação 

entre a variação de espessura do material e a reprodutibilidade de cor, utilizaram-se 

de cores claras (A1, B1, C1, e D2) e escuras (A4, B4, C4, D4) para este propósito. 

As espessuras dos corpos de prova foram 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0, sendo o 

parâmetro de cada cor analisado em colorímetro conectado a um programa de 

computador. Foram calculados os valores de L*, a* e b* para diferença de cores ∆E*. 

A análise estatística revelou que todos os parâmetros de cor variaram 

significativamente pela espessura e pela letra e número da tonalidade na escala. O 

valor de L* (luminosidade) diminuiu consistentemente em todas as tonalidades à 

medida que a espessura aumentou, embora não tenha havido uma correlação óbvia 

entre a espessura do material e os valores de a* e b*. 

Buchalla et al.,15 partiram da hipótese de que a descoloração interna dos 

compósitos pode ocorrer no meio intra-oral e que o acúmulo de água e a exposição 

à luz têm influência nas propriedades de cor nos compósitos Silux Plus 

(micropartícula) e Tetric (microhíbrido). Determinaram as modificações de cor e 

translucidez que ocorrem nesses materiais quando submetidos à luz artificial UV, 

com e sem armazenamento em água. Analisaram as amostras com um colorímetro 

em fundos branco e preto com a fórmula da proporção de contraste (CR) para 

opacidade CR=Yb /Yw, calculando as diferenças encontradas entre um estudo inicial 

(∆E*ab) com os materiais secos e úmidos e em 1 mês (∆E*ab) de armazenamento 

em água destilada. O valor do CR após um mês foi maior para o compósito Tetric 

Ceram úmido, seguido em ordem decrescente para Silux Plus úmido, Silux Plus 

seco, Tetric Ceram seco. Os materiais avaliados após armazenagem úmida ficaram 

significativamente mais opacos e mais claros (L* >) do que os materiais secos. 

Argumentaram que a instabilidade hidrolítica das ligações de silano entre a carga e a 
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matriz nos compósitos de micropartículas foi responsável pela diminuição do valor 

devido ao armazenamento em água (L* <). O compósito microhíbrido Tetric Ceram 

possui Iterbiotrifluoretado, a liberação de flúor e a solubilidade em água, poderia 

afetar as propriedades ópticas. Concluíram que os materiais restauradores resinosos 

estudados sofreram modificações mensuráveis de translucidez e cor no colorímetro 

sob a influência de luz diurna artificial e do armazenamento em água após um mês, 

porém imperceptíveis, e foram considerados aceitáveis para diferenças de cor e 

translucidez clinicamente. Argumentaram que a instabilidade hidrolítica das ligações 

de silano entre a carga e a matriz nos compósitos de micropartículas foi responsável 

pela diminuição do valor. 

 

 

2.4.1 ESTABILIDADE DA COR 

 

 

O complicado processo da escolha da cor é ainda sucedido pela difícil tarefa 

de se reproduzir a cor, além de se objetivar também a sua estabilidade ao longo do 

tempo. A capacidade de resisitir às alterações de cor sejam estas provocadas por 

fatores intrínsecos ou extrínsecos é um fator determinante no sucesso clínico e na 

maior longevidade das restaurações. O problema da alteração de cor já é bem 

conhecido pelos dentistas e representa uma das maiores causas de substituição de 

restaurações estéticas em dentes anteriores.80 Geralmente é determinada por três 

fatores: descolorações externas pelo acúmulo de placa bacteriana e manchas, 

descolorações intrínsecas devido a reações fisico-químicas nas porções profundas 

da restauração e alterações na superfície ou subsuperfície, promovendo degradação 

da mesma, resultante da absorção de pigmentos (manchas) na superfície do 

compósito.8 

Outros autores correlacionam a estabiliadade de cor com a qualidade de 

polimerização,79,102 pois na ocorrência de uma subpolimerização, quando estes 

materiais são submetidos a imersão em café, chá, vinho tinto e refrigerantes 

desencadiarão pigmentação mais intensa.68 
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3 PROPOSIÇÂO 

 

 

Desenvolver o conhecimento a respeito do uso de fotoiniciadores alternativos 

ao tradicional sistema Canforoquinona/amina, caracterizando a qualidade do 

polímero formado através da profundidade de polimerização, dureza e propriedades 

ópticas dos compósitos experimentais. 

A hipótese testada foi que os fotoiniciadores BAPO e TPO apresentaram 

menor grau de amarelo com melhor estabilidade de cor, porém propriedades 

mecânicas como dureza e profundidade de polimerização insatisfatória quando 

comparados ao tradicional sistema CQ/amina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. MATERIAL 

 

 

4.1.1 - PREPARO DOS COMPÓSITOS EXPERIMENTAIS 

 

Para o presente estudo, foram utilizados seis grupos de compósitos 

experimentais formulados com os monômeros 2,2-bis[4-2(2-hydroxy-3-

methacroyloxypro- poxy)phenylpropane] (Bis-GMA, Esstech, Essington, PA, USA) e 

triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA, Esstech) misturados nas seguintes 

proporções em peso ( 60/40% em massa molar). A esta mistura, foram adicionados 

os seguintes sistemas fotoiniciador/co-iniciador (figura 4.1), na qual foi verificada a 

influência parcial ou total da substituição da CQ. As resinas foram codificadas e 

obedeceram as seguintes proporções, conforme consta na figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 – Quadro mostrando os fotoiniciadores/co-iniciadores utilizados no presente estudo e suas 
respectivas concentrações. 

   

Grupo Fotoiniciador (%) Co-iniciador (%) 

G1 (controle) CQ (1%mol) EDMAB (1%mol) 

G2 TPO (1%mol) Não usado 

G3 BAPO (1%mol) Não usado 

G4 CQ (0,5%mol)/ TPO (0,5% mol) EDMAB (1%mol) 

G5 CQ (0,5%mol)/ BAPO (0,5% mol) EDMAB (1% mol) 

G6 CQ (0,33% mol) 

TPO (0,33% mol) 

BAPO (0,33% mol) 

EDMAB (1% mol) 
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Os fotoiniciadores foram adicionados à matriz orgânica individualmente 

e também em associação para agirem sinergicamente. O TPO (Sigma-Aldrich), o 

BAPO (Sigma-Aldrich) e a CQ (Sigma-Aldrich), foram utilizados respeitando a 

mesma proporção final em todos os grupos (figura 4.2). 

 
 

 
 
Figura 4.2 - Aspecto visual dos fotoiniciadores utilizados na mistura (CQ, BAPO e TPO), seguindo a 
respectiva ordem da esquerda para direita. 

 

 

Além do fotoiniciador, foram também adicionadas à esta mistura uma amina 

terciária EDMAB, ethhyl 4-dimethylaminobenzoate (Sigma-Aldrich) como co-iniciador 

e um inibidor, 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol (BHT-hidroxibutiltolueno). A seguir, 

foram incorporadas nanopartículas de dióxido de silício (45%) e óxido de 

Bário/estrôncio (55%) na proporção de 70% em peso da resina final.  As resinas 

foram manipuladas manualmente até a obtenção de uma pasta homogênea, em 

pote de plástico e espátula 36 em sala com iluminação controlada. Cada 

componente proporcionado foi pesado em uma balança analítica Shimadzu AX 2000 

com precisão de 0,0001g, conforme figura 4.3.   

Concluída a fase de formulação dos materiais, os mesmos foram 

acondicionados em potes escuros para impedir a passagem de luz (figura 4.4). 

Pode-se visivelmente notar uma diferença substancial na cor das resinas formuladas 

com os diferentes sistemas fotoiniciador/co-iniciador. Observando que, sem estarem 

fotoativadas, apresentaram-se menos amareladas as resinas que tiveram como 

fotoiniciador o TPO, conforme figura 4.5. 

 Neste estudo, foi analisado o quanto a variação do tipo de fotoiniciador, adicionado à 

mistura, poderia influenciar na profundidade de polimerização, na dureza e na 
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propriedade óptica das resinas compostas (em especial, alteração de cor pela variação 

no grau de amarelo). 

 

 

                           Figura 4.4 - Potes para acondicionamento 

                                         dos compósitos experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Aspecto visual das resinas após conclusão da formulação dos compósitos. 

 

4.2. MÉTODO 

4.2.1- PREPARO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

   Para confecção dos corpos de prova para os testes de dureza e cor foi utilizado 

uma matriz metálica (figura 4.6), com abertura circular central, onde o compósito foi 

inserido em incremento único.  O manuseio dos corpos de prova foi realizado com 

luvas, e para a obtenção de superfícies lisas foi feita a compressão do compósito 

 

Figura 4.3 - Balança Analítica 

Shimadzu AX 2000. 
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através de tiras de poliéster, sob um peso metálico por um período de 10 segundos, 

sem realização de polimento posterior.Os procedimentos de fotoativação foram 

realizados com o aparelho fotopolimerizador Optilux 501 Demetron-KERR (figura 4.7), 

sua ponta foi  encostada no conjunto matriz de poliéster/compósito, seguindo o tempo 

de exposição de 20 segundos para avaliação de alteração de cor e profundidade de 

polimerização e 40 segundos para a dureza Knoop.  

 As dimensões da matriz metálica utilizada para avaliação da dureza Knoop 

foram de 8 mm de diâmetro (abertura circular central) e 2 mm de profundidade. Já 

para o teste de cor foi de 6 mm de diâmetro e 2mm de profundidade (figura 4.6). 

Para os testes de profundidade de polimerização foi utilizada uma matriz cilíndrica 

bipartida de silicone com 2 mm de diâmetro e 10mm de profundidade (figura 4.8). 

 

          

.  

 

 
 

 

   

Figura 4.8 – A. Matriz de silicone bipartida utilizada no teste de profundidade de polimerização. 
Orifício cental medindo 2mm de diâmetro e 10mm de profundidade. B. Matriz afastada contendo o 
corpo de prova. 

 

Figura 4.6 - Matriz metálica utilizada no 
experimento de dureza e cor. Matriz com 
orifício maior foi utiizada no teste de dureza 
(parte superior da foto) apresentava orifício 
central medindo 8mm de diâmetro e 2mm de 
profundidade e a matriz menor (parte inferior 
da foto) utilizada na avaliação da cor, 
medindo 6mm de diâmetro e 2mm de 
profundidade. 

Figura 4.7 - Fotopolimerizador Optilux 501   
(Demetron-KERR). 

 
 

 

A B 
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4.3 PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO 

 

 

 Para o estudo de profundidade de polimerização foi utilizado o método 

modificado descrito pela ISO 4049. O compósito foi colocado no interior de um 

molde cilíndrico bipartido de silicone com as seguintes dimensões: 2 mm de 

diâmetro e 10mm de profundidade, como ilustrado nas fotos abaixo (figuras 4.9). 

Após o procedimento de ativação com a fonte de luz por 20 segundos, o molde foi 

aberto e a parte não polimerizada foi removida com uma espátula plástica. O 

montante de material enrijecido foi aferido com um paquímetro digital (Mitutoyo Sul 

Americana- Brasil) e o valor foi anotado. Para cada grupo foram testadas cinco 

amostras (n=5). Os resultados foram submetidos ao teste de variância (ANOVA), 

seguido pelo teste de Tukey (5% de significância). 

  

 

 

   

Figura 4.9 – A. Material utilizado na avaliação da profundidade de polimerização. Paquímetro digital, 
espátulas para inserção da resina, placa de poliéster, lâmina de vidro para comprimir a resina na 
matriz e matriz de silicone (2mm/10mm). B.e C. Matriz de silicone afastada (separada) mostrando 
onde se confeccionou o corpo de prova já fotoativado. 

  
 
 
 
 

B 

A 

C 
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4.4 DUREZA KNOOP 
  

 Para o ensaio de dureza Knoop, foram utilizadas três amostras por grupo 

(n=3).  Estas amostras foram polimerizadas numa matriz metálica, com abertura 

circular central de 8 mm de diâmetro e 2mm de espessura, o compósito utilizado foi 

inserido em incremento único. Os procedimentos de fotoativação foram realizados 

com a ponta do aparelho fotoativador encostado no conjunto matriz de 

poliéster/compósito, seguindo o tempo de exposição de 40 minutos. Após 

armazenagem (24 horas em ambiente seco e protegido da luz), as amostras foram 

submetidas ao ensaio de dureza Knoop. Foram realizadas três endentações nas 

regiões de superfície (topo) e três endentações na região da base. Após, os 

espécimes foram armazenados em recipientes contendo etanol 100% e nova 

verificação foi feita após 48 horas. Nesta etapa foram feitas três endentações 

apenas na superfície da amostra. O ensaio de dureza Knoop foi realizado com um 

microdurômetro Micromet 5104, marca BUEHLER (figura 4.10), com aplicação de 

uma carga de 25 g durante 15 segundos. Os resultados do teste dureza Knoop 

foram submetidos ao teste de variância de 2 fatores (material e região) seguido pelo 

teste de Tukey (5% de significância). 

Para melhores esclarecimentos, definimos topo como parte da amostra que 

está em contato direto com o aparelho fotoativador e base a parte da amostra 

inversa a esta. 

 

       
 
Figuras 4.10  A. e B -  Microdurômetro Micromet 5104, BUEHLER LTTD 

 

 

B A 
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4.5. ANÁLISE DO GRAU DE AMARELO E ALTERAÇÃO DE COR 

 

 Para a análise do grau de amarelo e da estabilidade de cor foram utilizadas 

dez amostras para cada grupo (n=10) e um espectofotômetro (CM2600d Minolta, 

EUA) empregando o parâmetro CIELab. Basicamente, o parâmetro CIELab é 

composto de três eixos: 

 

1. Eixo L: avalia o grau de luminosidade e pode variar de 0 (preto) à 100 

(branco). 

2. Eixo a: pode variar de valores negativos (verde) até valores positivos 

(vermelho). 

3. Eixo b: pode variar de valores negativos (azul) até valores positivos 

(amarelo). 

  

 Numa matriz metálica, com abertura circular central de 6 mm de diâmetro e 

2mm de profundidade, o compósito utilizado foi inserido em incremento único. Os 

procedimentos de fotoativação foram realizados com a ponta do aparelho 

fotoativador encostado no conjunto matriz de poliéster/compósito, seguindo o tempo 

de exposição de vinte minutos. Os corpos de prova foram então removidos da matriz 

metálica para avaliação da cor. 

  A análise do grau de amarelo e o estudo das alterações de cor foram 

realizados em três etapas. Inicialmente, uma avaliação ocorreu imediatamente após 

a fotoativação do compósito. A seguir, os espécimes foram armazenados em 

ambiente seco (estufa a 37° C) e uma segunda verificação foi realizada uma semana 

após a avaliação inicial. As amostras foram então imersas em água e as leituras de 

cor foram repetidas após 30 dias em água. As leituras realizadas pelo 

espectofotômetro foram realizadas com as amostras previamente secas com lenço 

de  papel e posicionadas sobre uma superfície branca padronizada. Assim, o grau 

de amarelo foi avaliado considerando os vlores do eixo “b”, enquanto a variação total 

(ΔE) de cor foi determinada pela seguinte fórmula ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]1/2, a 

qual considera a variação dos valores em cada eixo do parâmetro CIELab entre a 
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primeira avaliação (logo após o procedimento de fotoativação) e as demais leituras 

realizadas (n=5).  

 Neste estudo optamos por avaliar também a influência do café na alteração 

de cor dos compósitos. Portanto, os espécimes foram imersos em uma solução de 

café (200ml de água/ 2,4g de pó de café) e armazenados em estufa a (37° C) e foi 

feita uma verificação trinta dias após imersão em café. 

 

 

    

Figura 4.11 -  A e B - Espectofotômetro utilizado no experimento (CM2600d Minolta, EUA). 
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5 RESULTADOS 
  
 
 Por ordem didática os grupos serão referidos pelo número no qual são 

representados: G1- CQ/EDMAB; G2- TPO; G3- BAPO; G4- CQ/TPO/EDMAB; G5- 

CQ/BAPO/EDMAB; G6- CQ/TPO/BAPO/EDMAB. 

 

 

5.1- PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO 

 

 

Os valores da profundidade de polimerização dos seis grupos de compósitos 

experimetais estão representados no gráfico abaixo. Observa-se que todos os 

grupos apresentaram resultados bem próximos com exceção do grupo que utilizava 

apenas o TPO como fotoiniciador (G2). Portanto, o menor valor de profundidade de 

polimerização foi relacionado ao grupo que continha o TPO isoladamente e os 

demais grupos não apresentaram diferenças estatísticas significativas. 

 

                      

                     
 

Gráfico 1 - Ilustração gráfica dos valores de Profundidade de Polimerização para os diferentes grupos 
experimentais. 
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5.2 DUREZA 

 

Os resultados da dureza Knoop topo/base estão representados no gráfico 

abaixo. Observa-se que o grupo que apresentou maior valor de dureza foi o grupo 6, 

grupo este representado pela associação da (CQ/EDMAB/TPO/BAPO), porém, o 

grupo 2 apresentou valores de dureza muito próximos ao do grupo 6. O menor valor 

foi apresentado pelo grupo 1, o qual utilizava (CQ/EDMAB)  como fotoiniciador.  

 

 

Gráfico 2 -  Ilustração gráfica dos valores de Dureza Knoop- topo e base paraos diferentes grupos 

experimentais. 

 

Nos valores de dureza da relação base/topo (gráfico 3) abaixo, observa-se 

que o maior valor foi apresentado pelo grupo 5 (CQ/EDMAB/BAPO) e o menor valor 

pelos grupos 4 (TPO)  e pelo grupo 2 (CQ/EDMAB/TPO).  

 

 

Gráfico 3 - Ilustração gráfica dos valores da relação base/topo para os diferentes grupos      

experimentais. 
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O gráfico 4 mostra os valores de dureza após imersão em álcool. Observa-se 

uma diminuição bastante significativa da dureza de todos os grupos após imersão 

nesta solução. 

 

 

Gráfico 4 - Ilustração gráfica dos valores da dureza Knoop superficial antes e após imersão em 

etanol. 

 

 

5.3 ALTERAÇÃO DE COR 

 

No gráfico 5, observa-se que todos os valores de L diminuiram após o período 

de armazenagem em água e café.  

No gráfico 6, os valores de a* em função da estocagem,  tanto no período 

inicial (imediatamente após a fotoativação) como após imersão em 30 dias em água 

ficaram no eixo negativo de a*, porém após 30 dias em café o grupo 2 (TPO) foi o 

único grupo que apresentou valor positivo em a*.  

No gráfico 7, nota-se que todos os grupos, imediatamente após a fotoativação 

apresentaram valores do croma amarelo menor que o da CQ com exceção do grupo 

3 (BAPO). Este apresentou maiores valores no eixo b* positivo. Em contrapartida o 

grupo 2 (TPO), apresentou valores negativos de b*, o que configura até mesmo 

ausência de cor. Pode-se observar que a redução dos valores de b* ocorreu no 

grupo 2 (TPO) e no grupo 4  (CQ/EDMAB/TPO). 

No gráfico 8 o compósito que apresentou maior parâmetro de translucidez foi 

o grupo 1 (CQ/EDMAB), tanto imediatamente após a polimerização quanto após a 

imersão em água e café. 
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Gráfico 5 - Ilustração gráfica dos valores de L* em função da estocagem. 

 

 

 

  Gráfico 6 - Ilustração gráfica dos valores valores de a* em função da estocagem. 

 

                   

 

Gráfico 7- Ilustração gráfica dos valores Valores de b* em função da estocagem. 
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Gráfico 8 -  Ilustração gráfica do parâmetro de translucidez. 
            

 

 

A tabela 1 mostra que todos os espécimes alteraram de cor após imersão em 

água e café, porém observa-se que a maior alteração de cor foi dada pelo BAPO, 

tanto em água quanto em café.  

 
 
Tabela 1: Variações de cor (∆ E) após 30 dias em água e após 30 dias em solução base 
de café. 

Grupo 30 dias água 30 dias café 

CQ/EDMAB 2,6 (0,5) A    c 3,0 (0,5) A b 

TPO 2,6 (0,3) A    c 3,1 (0,7) A b 

BAPO 4,3 (0,6) Aa 4,7 (0,5) Aa 

CQ/TPO/EDMAB 3,1 (1,0) A  b 2,5 (0,3) A b 

CQ/BAPO/EDMAB 3,9 (1,0) Aab 3,2 (0,7) A b 

CQ/TPO/BAPO/EDMAB 2,5 (0,4) A    c 2,5 (0,2) A b 

Valores de “p”: 
Fotoiniciador, 0,000 
Meio de estocagem: 0,865 
Interação dos fatores: 0,007 
Letras maiúsculas, comparação em linha. Letras minúsculas, comparação dentro de cada 
coluna. 

 
 

A tabela 2 mostra o TPO com o menor valor de profundidade de 

polimerização. Os demais grupos, porém, não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas. A tabela 2 também demonstra que a associação do 

TPO com CQ/EDMAB produziu os maiores valores na profundidade de 

polimerização, caracterizando sinergismos entre os componentes do material. 

 
 
 
 



46 
 

Tabela 2: Profundidade de polimerização. 

Grupo Profundidade de polimerização (mm) 

CQ/EDMAB 7,4 (0,1) a 

TPO 6,5 (0,2)   b 

BAPO 7,3 (0,1) a 

CQ/TPO/EDMAB 7,5 (0,1) a 

CQ/BAPO/EDMAB 7,4 (0,1) a 

CQ/TPO/BAPO/EDMAB 7,4 (0,1) a 

P<0,001 

 

 

A tabela 3 mostra que os menores valores de dureza são apresentados pela 

CQ/EDMAB, tanto no topo quanto na base. Embora este fotoiniciador se mostre 

mais eficiente em absorver fótons quando em combinação com lâmpadas 

halôgenas, comparativamente ao TPO e BAPO; ele também apresenta menor grau 

de conversão, o que poderia levar a formação de polímeros mais lineares, ou seja, 

menos reticulados, conferindo menor número de ligações cruzadas e 

consequentemente menor resistência. 

 

 
Tabela 3: Valores de dureza Knoop para avaliações realizadas no topo e na base (2 
mm de profundidade). 

Grupo Topo Base 

CQ/EDMAB 26,4 (0,7) A   b 18,7 (1,4) B   b 

TPO 34,6 (1,9) A a 23,4 (2,9) B ab 

BAPO 33,0 (1,9) A ab 23,2 (4,6) B ab 

CQ/TPO/EDMAB 30,6 (2,2) A ab 20,6 (2,9) B   b 

CQ/BAPO/EDMAB 31,1 (5,6) A ab 24,0 (1,9) B ab 

CQ/TPO/BAPO/EDMAB 35,4 (2,3) A a 25,4 (1,4) B  a 

Valores de “p”: 
Fotoiniciador, 0,001 
Região: 0,001 
Interação dos fatores: 0,794 
Letras maiúsculas, comparação em linha. Letras minúsculas, comparação dentro de cada 
coluna.
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Com o objetivo de avaliar especificamente a eficiência dos fotoiniciadores no 

processo de polimerização, utilizamos compósitos experimentais com a mesma 

composição monomérica e tipo de carga. Reduzimos assim, a possibilidade de 

componentes variáveis na pesquisa, comparando apenas a variação entre os 

fotoiniciadores testados e alcançando resultados mais confiáveis. 

O sistema fotoiniciador empregado na mistura irá influenciar de forma direta 

nas características finais do polímero formado. A maneira pelo qual cada 

fotoiniciador desempenhará sua maior ou menor eficiência no processo de 

polimerização irá determinar as propriedades finais dos polímeros.  

O mecanismo de formação de radicais livres varia  de acordo com o sistema 

fotoiniciador utilizado. Em nossa pesquisa, os fotoiniciadores utilizados 

apresentaram comportamentos distintos na forma pela qual desencadeiam a reação 

de polimerização e consequentemente  na formação do radical. Enquanto a CQ 

necessita reagir abstraindo um próton do co-iniciador, o TPO e o BAPO sofrem foto-

clivagem. Além disso, os picos de absorção de luz para estes fotoiniciadores 

ocorrem em comprimentos de onda diferentes e, portanto, a sua combinação produz 

um perfil mais amplo de absorção.62  

Para a CQ, a absorção de luz leva tipicamente a criação de dois estados 

excitados, o estado singlete, que não evolve a inversão do pin do eletron e o estado 

triplete, que é essencial para a formação dos radicais livres e tem um tempo de 

meia-vida muito curta. Neste estado, a CQ consegue interagir com a molécula de 

mina e formar um estado animado exciplexo. Assim a CQ abstrai um próton da 

amina terciária resultando em formação de dois radicais livres,92 porém, apenas um 

dos radicais formados inicia o processo de polimerização (radical amino), enquanto 

o radical cetila pode até ser um fator de retardo da reação, caso este se una a uma 

cadeia em propagação, causando terminação prematura.20,21,92, O mesmo não 

ocorre com o TPO e BAPO, caracterizados por fotoiniciador tipo I, ou seja sofrem um 

processo direto de foto clivagem, portando, não necessitando de um co-iniciador. O 

TPO forma dois radicais, acyl e fosfinil. O primeiro é considerado ser o mais eficiente 

iniciador no processo de polimerização, enquanto o último também deve iniciar a 

reação de polimerização e/ou abstrair prótons do meio, criando um radical 
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secundário.63 O BAPO, por outro lado, forma quatro radicais para cada molécula. 

Assim, numa simplificada comparação, enquanto a CQ produz apenas um radical 

livre ativo, o TPO e BAPO, produzem dois e quatro radicais, respectivamente. Isto se 

caracteriza por maior eficiência na polimerização.72 

Segundo Schneider,83 em estudos realizados para a análise da eficiência de 

polimerização de resinas compostas formuladas com CQ/EDMAB, TPO e 

TPO/EDMAB utilizando-se a unidade halôgena (QTH) a CQ apresentou maior taxa 

de absorção quando comparada ao TPO (364 and 223 mW/cm3, respectivamente), 

porém foi observado que o TPO e TPO/EDMAB apresentaram velocidade de reação 

mais rápida que a CQ/EDMAB, ou seja, maior reatividade do sistema. No entanto, o 

TPO e TPO/EDMAB apresentaram menor profundidade de polimerização quando 

comparados ao CQ/EDMAB. Mesmo com a baixa emissão de fótons, pela  unidade 

de luz (QTH), próximo ao pico de absorção do BAPO e TPO, a alta reatividade 

desses fotoinicadores contribuem para a maior efetividade na formação de radicais 

livres quando associado com o convencional sistema CQ/amina. 

 

 

DUREZA 

 

 

Em pesquisas recentes tem sido observado a associação de fotoiniciadores 

objetivando aumentar a eficiência de polimerização e este efeito foi caracterizado 

como sinergismo, uma vez que a taxa da reação de polimerização se apresentou 

maior do que quando comparado com o uso do fotoiniciador separadamente.66 As 

diferenças apresentadas pelos fotoiniciadores presentes nas misturas, tanto em 

relação ao espectro de absorção de luz quanto pelo mecanismo através do qual as 

moléculas excitadas reagem,  podem gerar um aumento na reatividade do sistema 

de iniciação através de um efeito sinérgico entre os fotoiniciadores,66,95 porém, 

segundo Neumann64 em estudos realizados para determinar a eficiência da 

utilização simultânea de fotoiniciadores, concluiu-se que a eficiênca dos iniciadores 

usados individualmente foi maior que quando usados simultaneamente. Constatou-

se que há uma transferência do iniciador mais eficiente para o menos eficiente.  

 Segundo Correa21 em pesquisas utilizando diferentes fotoinciadores 

(CQ/TPO/BAPO/PPD), o BAPO foi o único a apresentar efeito sinérgico no grau de 
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conversão do BISGMA/UDMA/TEGDMA/BisEMA em resinas experimentais quando 

usado em associação com o sistema CQ/amina.  Em nossa pesquisa, embora 

tivéssemos utilizados apenas o BIGMA/TEGDMA como monômeros, observamos 

significativas melhoras na associação de fotoiniciadores (CQ/EDMAB/TPO/BAPO), 

quando comparado ao grupo que utilizava a CQ/EDMAB isoladamente, porém   

observa-se que os valores de dureza (no topo) de TPO e BAPO foram maiores 

quando utilizados isoladamente do que quando associados a CQ/EDMAB.  

Os valores de dureza no topo foram siginificativamente maiores que os 

valores da base em todos os grupos testados. Isto pode ser explicado pelo fato da 

energia luminosa excitar facilmente esta superfície, com um mínimo de atenuação e 

consequentemente alcançando e excitando de forma mais eficaz o fotoiniciador.75 

Em contrapartida, todos os grupos apresentaram decréscimo no valor da dureza 

com o aumento da profundidade. Esse fato está relacionado à redução da 

intensidade que a luz sofre ao atravessar o material, a medida que a profundidade 

aumenta. Tal fato pode até mesmo resultar, nas camadas mais profundas, em 

material pouco ou não polimerizado. 

O maior valor do topo (superfície) e base foi apresentado pelo grupo 6 

(CQ/EDMAB/TPO/BAPO), representado pela associação de todos os fotoiniciadores 

desta pesquisa, porém o grupo 2 (TPO isoladamente) também apresentou altos 

valores de dureza, muito próximos do grupo 6.  Na base, o menor valor foi do grupo 

1 (CQ/EDMAB). Interessante seria ressaltar o contra-senso onde o TPO mesmo 

apresentando os menores valores de profundidade de polimerização, apresenta 

significativo valor de  dureza na base maior do que a CQ. Isto poderia estar 

associado a espessura da matriz utilizada neste experimento (2mm) o que não veio 

comprometer a profundidade de cura do compósito nestas dimensões. 

A polimerização dos compósitos, do topo (0mm) à base não é uniforme, pois 

durante a fotoativação ocorre a diminuição da  energia luminosa disponível para 

excitar  as moléculas do fotoiniciador devido à absorção e espalhamento desta 

energia pela matriz orgânica e pelas partículas de carga, reduzindo assim a 

efetividade de polimerização. A quantidade de fótons que chega a superfície não é a 

mesma que chega à base do compósito.75,99 

A estrutura de formação do polímero pode ser alterada pela quantidade de 

energia que submerge as camadas mais profundas. A luz pode ser absorvida ou 

dispersa através do corpo da resina, prejudicando o processo de polimerização. 
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Quando diminuída, menor será a transmitância da luz e, portanto, a quantidade de 

moléculas do fotoiniciador a serem excitadas,75 o que levará a uma menor 

velocidade de polimerização e a formação de cadeias mais extensas e lineares. 

Logo, relativamente poucos centros de crescimento são formados. Isso tornará o 

polímero mais susceptível à plastificação10,89 e, consequentemente, menores valores 

de dureza são encontrados na base da resina composta.  

No entanto, o mesmo grau de conversão poderá ser encontrado tanto no topo 

como na superfície do compósito, porém é a qualidade da cadeia formada que irá 

influenciar de maneira siginificativa nas melhores propriedades dos polímeros 

formados.89 

Nos resultados dos valores de dureza, após imersão em etanol 100% por 24h, 

nota-se que o maior valor foi apresentado pelo grupo 3 (BAPO isoladamente) e  os 

demais grupos que apresentavam o BAPO como fotoiniciador associado, 

apresentaram também maiores valores de dureza (grupos 5 e 6). Este resultado 

pode ser explicado pela alta eficiência do BAPO em iniciar a reação de 

polimerização, com a formação de 4 radicais potencialmente ativos para cada 

molécula. Como resultado, provoca a maior formação de centros ativos para a 

formação e prolongamento da cadeia, favorecendo inclusive, a criação de maior 

número de ligações cruzadas. Tal fenômeno torna o polímero menos susceptível ao 

amolecimento (plastificação).14 

O etanol faz com que ocorra o “amolecimento” da superfície da resina 

composta pela remoção da estrurura do polímero, como os monômeros que não 

reagiram, oligômeros e polímeros lineares.9 Em compósitos que apresentem o 

mesmo grau de conversão e o etanol causar maior amolecimento em um 

determinado grupo, isto pode estar relacionado a qualidade do polímero formado, 

como por exemplo, um polímero mais linear ou com ligações cruzadas.8 

A fonte de luz empregada em todo o experimento foi a convencional quartzo-

tungstênio-halogêneo (QTH) para que englobasse tanto o espectro de absorção dos 

fotoiniciadores presentes na mistura (CQ, TPO e BAPO) quanto o espectro de 

emissão da fonte luminosa. Muitas das propriedades exibidas pelos compósitos 

fotoativados são dependentes desta correlação positiva.62,63,91  

Como o TPO e o BAPO são ativados por comprimento de ondas menores que 

o da CQ, localizados na região UV-VIS,62 optamos pela utilização de uma fonte 

halôgena, porém, deve-se levar em consideração que apesar da unidade de QTH 
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ser apropriada para todos os fotoiniciadores desta pesquisa, sua eficiência ainda é 

maior para a CQ onde para o pico de absorção da canforoquinona o aparelho 

apresenta espectro de mais alta irradiância que quando comparado com os picos de 

absorção do TPO e BAPO. Portanto, apesar do TPO e BAPO serem altamente 

reativos, a maior absorção de fótons poderia ser dado pela CQ., conforme visto em 

trabalhos realizados por Schneider,83 quando se comparou o grau de absorção entre 

TPO e CQ com fontes halôgenas e a CQ apresentou maior valor. 

Em estudos realizados por Arikawa,6 foi observado que quando comparado 

diferentes tipos de fotoiniciadores, a absorção de luz pelo TPO e BAPO no pico de 

absorção, mostrou a maior eficiência destes fotoiniciadores em absorver fótons e 

consequentemente, a disponibilidade dos mesmos para a formação de radicais 

livres. Este aumento na geração de radicais livres pode estar asociado a maior 

densidade de ligações cruzadas, a qual é evidenciada pela maior resistência do 

compósito às ações de degradação. 

Ainda segundo Watts,110 a produção de radicais livres durante a 

polimerização dos compósitos fotoativados é diretamente proporcional a luz 

absorvida pelo fotoinicador contido na matriz orgânica. O maior coeficiente de 

extinção molar, ou seja, a capacidade de um mol de substância em absorver fótons 

em determinado comprimento de onda, destes fotoiniciadores poderiam explicar a 

maior eficiência na absorção de fótons e contribuir assim para um maior grau de 

conversão. Associado a este fator, podemos evidenciar também a eficiência na 

formação dos radicais apresentados tanto pelo TPO e BAPO e capacidade destes 

radicais em iniciarem a reação de polimerização, quando comparados a CQ que 

forma dois radicais, porém  apenas um é potencialmente ativo na reação (radical 

amino). 

 

 

PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO 

 

 

A profundidade de polimerização pode ser afetada por vários fatores, 

incluindo a intensidade de luz, tempo de exposição, distância do fotoativador e 

quantidade de absorção de luz pelos compósitos, mais especificamente pelo 

fotoiniciador.103 
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As médias obtidas neste estudo quanto a profundidade de polimerização 

foram inferiores para o grupo 2 (TPO). Neumann62 sugere que esta menor 

profundidade pode ter sido causada pela maior eficiência de iniciação e absorção 

deste fotoiniciador onde o maior número de fótons seriam absorvidos logo na 

superfície e dificultando assim a passagem de luz para camadas mais profundas. 

Sugere também que como o TPO apresenta alta eficiência de iniciação ele poderia 

ser utilizado em menor concentração o que poderia solucionar o problema da menor 

profundidade de polimerização. O TPO, apesar de ser altamente reativo, apresenta 

menor profundidade de polimerização que a dos demais grupos. Isto parece estar 

relacionado ao menor comprimento de onda, no qual está localizado o pico de 

absorção deste fotoiniciador (380nm). Espera-se que a transmissão de luz em partes 

mais profundas da restauração não seja tão eficaz, principalmente quando envolve 

comprimentos de onda mais curtos. Acredita-se que nesta região ocorra maior 

espalhameneto da luz, agravando ainda mais o fator profundidade na polimeriação 

dos compósitos que contenham este fotoiniciador.72.Porém, o TPO quando 

associado a outros fotoiniciadores teve sua profundidade de polimerização 

aumentada, reafirmando a ação sinérgica entre os fotoiniciadores. 

Por outro lado, a sua menor eficiência de polimerização em maiores 

profundidades parece não ser relevante clinicamente, pois foi observado na 

avaliação da dureza Knoop da base das amostras formuladas com TPO que as 

mesmas apresentaram altos valores de dureza, o que comprova a sua eficiência em 

camadas mais espessas e com a utilização do incremento de resina em 2mm, 

recomendado pela grande maioria dos fabricantes e da técnica incremental. 

 

 

ALTERAÇÃO DE COR 

 

 

As resinas compostas tendem a descolorir ao longo do tempo na cavidade 

oral, e essa tendência gera um grande inconveniente, tanto ao paciente quanto ao 

profissional, resultando em repetitivas trocas das restaurações. Tentando avaliar 

como os diferentes fotoiniciadores utilizados nos compósitos odontológicos poderiam 

influenciar na formação do polímero, e consequentemente, na estabilidade da cor, 
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resolvemos avaliar o uso individual e em associação destes fotoiniciadores em 

compósitos experimentais. 

A CQ é um componente sólido que contém em sua estrutura molecular um 

grupamento cromático, que pode em algumas situações comprometer o resultado 

estético das restaurações. Por esse motivo, tem sido sugerido o uso de 

fotoiniciadores alternativos a este tradicional sistema CQ/amina. A utilização de 

fotoiniciadores que apresentam cor mais clara como o TPO e BAPO poderiam 

minimizar problemas relacionados à instabilidade de cor observada com a CQ, como 

é o caso do seu “amarelamento”. Além de não necessitar de um co-iniciador para 

iniciar a reação de polimerização.5 

Em nossa pesquisa, todos os grupos, imediatamente após a fotoativação, 

apresentaram valores positivos de b* menor que o grupo da CQ, com exceção do 

grupo que apresentava o BAPO como fotoiniciador. Este, apresentou maiores 

valores no eixo positivo de b*, conotando uma cor mais amarela que os demais 

grupos . Resultados similares também foram encontrados por Arikawa6 onde o 

BAPO apresentou altos valores de cor, similares  àqueles compósitos que continham 

a CQ. Em contra-partida o grupo que continha o TPO isoladamente, apresentou 

valores negativos de b*, o que configura até mesmo ausência de cor.  

Uma consideração importante a ser feita é a relação entre o matiz da cor e o 

espectro de absorção. É sabido, que o matiz da cor é percebido de diferentes 

formas, dependendo do comprimento de onda que absorve. Uma substância que 

absorve luz na região visível (cerca de 400 a 800nm) reflete uma cor, enquanto na 

região próxima ao ultravioleta não refletirá  cor. Partindo desta premissa, a CQ 

apresentaria cor amarela enquanto os fotoiniciadores derivados dos óxidos 

fosfínicos ficariam com uma aparência sem cor.36,62,63 Este era o resultado esperado 

nesta pesquisa, o TPO e o BAPO apresentando menor grau de amarelo 

comparativamente ao sistema CQ/amina, tendo em vista que os mesmos absorvem 

luz em comprimentos de ondas menores (pois possuem menor intensidade de 

amarelo ou mesmo nenhuma), com extensões do perfil de absorção para 

comprimentos de onda visíveis.62,63,95 Porém, nossa hipótese quanto ao BAPO foi 

nula, pois o mesmo apresentou mais altos valores positivos de b* quando 

comparados ao sistema CQ/EDMAB. Sugere-se que embora seu pico de absorção 

seja na luz UV próximo a 370 nm, o mesmo apresenta alta absorção de luz acima de 
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400nm, o que tenderia a aumentar o valor no eixo positivo de b* de cor. O BAPO, 

portanto, apresenta coeficiente de extinção molar maior que o TPO na luz visível.62 

Pode-se observar que, quando na associação da CQ/TPO/EDMAB os valores 

de b* foram notadamente reduzidos em relação ao grupo da CQ. Este estudo 

corrobore com outros onde na associação da CQ/TPO, os valores de b são 

reduzidos, ou seja; o croma amarelado reduziu significativamente.36 Os grupos 5 e 6 

que apresentavam a associação da (CQ/ BAPO) e (CQ/ TPO/BAPO), 

respectivamente,  não apresentaram diferenças significativas nos valores de b*, 

porém valores menores que o grupo (1 e 2). 

Quando se leva em consideração a avaliação de alteração de cor após 

amazenamento em água destilada e café por 30 dias, o grupo 1 (CQ), foi o único 

que manteve valores no eixo positivo de b*. Os demais grupos apresentaram menor 

grau de amarelo após imersão em água.   

Segundo Vich A. et al.,105 um importante quesito a ser avaliado quando no 

uso do  espectofotômetro é a eficiência deste aparelho em detectar diferenças na 

cor (∆E) que não são percebidas pelo olho humano, logo questiona-se se esta 

diferença em termos clínicos poderia ser considerada clinicamente irrelevante. Na 

literatura, embora os dados entre os limites de aceitabilidade e perceptibilidade 

sejam controversos, geralmente um valor ∆E* for menor que 1 é considerado 

clinicamente imperceptível.84 Quando o valor é entre 1 e 3,3 a alteração de cor é 

considerada aceitável e será inaceitável quando esse valor for maior que 3,3.78 É 

importante levar em consideração se as diferenças encontradas na cor são 

pequenas e os seus limites em termo de aceitabilidade e perceptibilidade. 

A estabilidade de cor dos compósitos odontológicos é influenciada por fatores 

exógenos e endógenos. Fatores extrínsecos ou exógenos muitas vezes são 

causados pela absorção do corante dos alimentos (por exemplo, café ou vinho 

tinto)45 ou até mesmo pela adsorção da placa bacteriana. Já a alteração de cor 

causada por fatores endógenos ou intrínsecos, leva a alterações químicas que 

ocorrem na matriz do material, e portanto, em todo volume da restauração. Logo, o 

envolvimento de camadas mais profundas torna o processo de descoloração 

irreversível. É considerada, portanto, como a mais importante, pois não poderá ser 

eliminada pelo polimento, fato este que sublima a sua maior importância.86 Segundo 

Seher,85 a descoloração endógena é causada principalmente pelo respectivo 

sistema fotoiniciador utilizado no compósito. 



55 
 

A suscetibilidade a mancha da resina composta pode ser atribuída ao seu 

grau de absorção de água e hidrofilicidade da matriz resinosa, ou seja, se a resina 

composta pode absorver a água, também pode absorver outros flúidos como corante 

azul de metilene, chá e café. A sorção de água extra pode diminuir a vida útil dos 

compósitos através da expansão e plastificação dos componentes da resina, 

hidrolisando o silano e levando a formação de microfissuras. Portanto, as formações 

destas lacunas interfaciais no material leva a penetração de manchas e 

descoloração.80 A alteração de cor decorrente do contato com a solução de café, 

tem sua origem, na maioria das vezes, pelo manchamento extrínseco, porém a 

descoloração interna do material também poderá ocorrer. A pigmentação provocada 

pelo café é decorrente de ambos os mecanismos: o da adsorção do corante na 

superfície e a absorção na camada sub-superficial.30 

Outros fatores que também produzem o efeito de amarelamento indesejável é 

o excesso de fotoiniciador e os subprodutos de sua fotólise, que são lixiviados de 

dentro do material para a saliva, provocando possíveis efeitos citotóxicos.97 Porém, 

neste estudo, a concentração final dos fotoiniciadores foi a mesma. 

Os valores positivos de b* foram apresentados para todos os grupos, com 

exceção do grupo que apresentava apenas o TPO como fotoiniciador. O valor do 

TPO, imediatamente após a fotoativação foi negativo (-b) , o que vem a evidenciar, a 

sua cor mais clara nos compósitos. Observa-se que após a fotoativação as resinas 

se tornam mais claras ou mais translúcidas com o deslocamento do valor de b* para 

a região azul do espaço de cor, o que resulta numa diminuida percepção do croma 

amarelo.48,84 

Em pesquisas realizadas por Ikemura,36 quando foi comparado o coeficiente 

de absorção da CQ/TPO com o da CQ em cerca de 470 nm, o primeiro foi de cerca 

de 1/5 do último. Devido a esta considerável diferença nos valores dos coeficientes 

de absorção, CQ/TPO apareceu como um cristal amarelo muito pálido comparado 

com o amarelo intenso derivado da CQ, assim, presumiu-se que CQ/TPO rendeu um 

parâmetro de cor com o valor de b* muito pequeno na escala CIElab. Este resultado 

também pode ser observado em nossa pesquisa. 
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PARÂMETROS DE TRANSLUCIDEZ (PT) 

 

 

Neste estudo, ocorreram variações nos parâmetro de luminosidade (L*) e da 

translucidez (TP), sendo que alguns aumentaram e outros diminuiram após a 

imersão em água e café. Existe uma variedade relativamente alta de alterações na 

translucidez dos materiais estéticos após imersão em água, com alguns compósitos 

aumentando os parâmetros e outros diminuindo. A CQ apresentou maior parâmetro 

de tranlucidez em comparação aos outros fotoiniciadores e se manteve na mesma 

constância após o período de imersão em água. Porém apresentou maiores valores 

quando imersa em café. Ainda segundo Lambrechts et al.,46 é observado uma 

diminuição da translucidez com o decorrer do tempo que pode ser alterada pela 

absorção de água, degradação química e microfratura.  

Outro fator levado em consideração no presente estudo foi a influência das 

condições de armazenagem dos corpos-de-prova a 37º C por 30 dias. De acordo 

com Lee et al.,47,48 as propriedades ópticas dos compósitos podem ser influenciadas 

pelas mudanças que ocorrem na sua superfície. Os autores relataram que os 

parâmetros de translucidez se modificam após imersão em água a 37º C por 24 

horas, com o aumento da energia de superfície. Os compósitos absorvem água na 

interface matriz–carga e sofrem degradação hidrolítica, alterando o padrão de 

difusão da luz. Segundo Inokoshi et al.,,37 a contaminação de amostras com os 

dedos ou “debris” durante a confecção dos corpos-de-prova pode modificar a 

opacidade dos compósitos translúcidos e aumentar seu valor, já que esta 

propriedade é muito sensível à superfície de refletância, podendo ser influenciada 

por rugosidades superficiais ou simples toques manuais. Um ligeiro aumento na 

opacidade é observado com a presença de asperezas na superfície. Um fator 

preocupante quanto as alterações na translucidez dos compósitos é a sorção de 

água pelo material, onde a estabilidade de cor e a resistência ao manchamento se 

encontrariam comprometidas. A água sorvida, além de provocar alteração de cor, 

provocaria também o enfraquecimento da união carga-matriz, resultando em 

redução da translucidez do material, além de carregar produtos corados para o 

interior da matriz; assim como o aparecimento de porosidades o que facilita a 

penetração do corante e acúmulo de placa. 
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Em resumo, o fotoiniciador TPO apresentou resultados promissores quanto a 

sua eficiência de polimerização e significativos resultados quanto a benefícios 

estéticos, com a redução do grau de amarelo. Porém o BAPO não apresentou as 

mesmas vantagens quanto a benefícios estéticos, contudo, alta eficiência de cura, 

com melhorias nas propriedades do polímero quanto ao grau de dureza e 

profundidade de polimerização. Vale à pena questionar se é preferível obter 

melhores valores estéticos em detrimento das melhores propriedades mecânicas.  
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7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados em nossa pesquisa, pode-se 

concluir que a inclusão de diferentes fotoiniciadores na matriz resinosa causam 

influências na formação do polímero. 

Melhoria no efeito do “amarelamento” do compósito foi obtida quando no uso 

de fotoiniciadores TPO. Porém, os menores valores na profundidade de 

polimerização também foram obtidos por este fotoiniciador. Em contra-partida, o 

BAPO apresentou altos valores no eixo positivo de b*, revelando maior croma 

amarelo. Contudo, apresentou melhorias nas propriedades do polímero formado, 

tanto nos valores de dureza quanto na profundidade de polimerização. 

Pode-se concluir que existem benefícios e limitações nos fotoiniciadores 

pesquisados neste trabalho, cabendo ao profissional o bom senso na escolha do 

material mais apropriado para a necessidade clínica do momento e também, da 

utilização de técnicas apropriadas para a maximização das melhores propriedades 

inerentes ao material de escolha. 
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