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RESUMO

A premissa estética tem sido um dos principais apelos da Odontologia Moderna. Nesse
sentido, as resinas compostas têm sido utilizadas em larga escala, pois permitem

o

restabelecimento da funcionabilidade mastigatória e fonética, além da estética natural e
harmoniosa dos dentes quando utilizada em suas indicações. A polimerização adequada das
resinas compostas dentais é condição determinante para obter o melhor desempenho do
material em suas propriedades fisicas e mecânicas. 0 presente trabalho tem como objetivo
descrever os fundamentos da polimerização, apresentando as principais características e
propriedades das resinas compostas, as técnicas de polimerização e os fatores que podem
afetar a cura das resinas compostas.
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ABSTRACT

The aesthetic premise has been one of the main appeals of the modern dentistry. In this
manner, composite resins have been widely used because they allow the re-establishment of
the masticatory functionality and phonetics, besides the natural and balanced aesthetics of the
teeth when used in their indications. The appropriate polymerization of the dental composite
resins is a decisive condition to obtain the best performance of the material in their physical
and mechanical properties. The present study has the purpose to describe the essentials of the
polymerization, presenting the main characteristics and properties of the composite resins, the
polymerization techniques and the factors that can affect the cure of the composite resins.

Key-words: Composite resins. Polymerization(Dentistry). Dentistry, Operative
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1 INTRODUÇÃO

A procura pelo tratamento estético, na Odontologia, deixou de ser opção secundária a
dor e perda de função, representando, dentro do consultório, uma preocupação crescente dos
pacientes, ou seja, um tratamento estético tem sido capaz de melhorar a auto-estima e o
desempenho social de um paciente, independente do sexo, idade ou condição social do
mesmo.
A estética dental tem sido demonstrada como relacionada A personalidade e ao caráter;
estética dental pobre está ligada a desvantagens em termos sociais, educacional e ocupacional.
A estética dental favorável é importante como parte da imagem fisica do paciente, a imagem
mental que cada indivíduo tem de sua própria aparência no espaço (QUALTROUGH e
BURKE, 1994).
A premissa estética tem sido um dos principais apelos da odontologia moderna. Nesse
sentido, as resinas compostas tem sido utilizadas em larga escala, pois permitem

o

restabelecimento da funcionabilidade mastigatória e fonética, além da estética natural e
harmoniosa dos dentes quando utilizada em suas indicações (MEDEIROS, 2001).
Desde o seu surgimento, em 1964, as resinas compostas sofreram melhorias
substanciais na sua lisura superficial, estabilidade de cor e principalmente resistência ao
desgaste, o que aumentou significativamente o seu espectro de ação (CHAIN, 2000). Outros
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aperfeiçoamentos foram obtidos nas resinas compostas dentais incluindo (TAIRA et al., 1988;

CARVALHO et al., 1996):
— a utilização de variados tamanhos e composições das cerâmicas;
— o desenvolvimento de novos compostos orgânicos para compor a base orgânica;

— possibilitar menor contração de polimerização e boas características mecânicas e
de manuseio;
— a obtenção de novos tons para uma estética mais adequada;
— o desenvolvimento de novos fotoiniciadores passando de um sistema de cura
química para o sistema de cura através de cura através de luz visível, entre outros.

A maioria das resinas compostas atuais são processadas através da polimerização
ativada por luz visível e apresentam uma série de beneficios como: maior variedade nas
tonalidades de matiz, valor e saturação, melhor estabilidade de cor, tempo de trabalho mais
adequado, melhores propriedades mecânicas, entre outros aspectos (TAIRA et al., 1988).
Apesar de poderem ser trabalhadas e depois polimerizadas, existem alguns problemas,
principalmente em relação à contração de polimerização que se exacerba quando a velocidade
de presa é aumentada e ao grau de conversão de monõmeros em polímeros no interior do
corpo resinoso quando se utiliza incremento mais espesso. Em regiões onde a cura não é
efetiva, o resultado clinico pode culminar em sensibilidade pós-operatória, infiltração
marginal e fracasso da restauração (DAVIDSON-KABAN et al., 1997; MEHL et al., 1997).
A polimerizaçã'o dos compósitos dentais é um dos principais tópicos de estudo da
odontologia mundial, em especial na área de dentistica restauradora, pois é fator primordial
para o êxito das restaurações diretas de resinas compostas (MEDEIROS, 2001). A contração
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de polimerização 6, um dos pontos mais pesquisados pela ciência e explorados pela mídia.
Pesquisado porque não fosse tal fenômeno, o monstruoso mercado dos adesivos dentais não
existiria, assim como todos os seus acessórios originados com a função única de minimizar
ou evitar a microinfiltração marginal. 0 que profissional da Odontologia precisa entender é
que a contração de polimerização por si só não causa o problema diretamente, mas sim a
tensão produzida por essa contração, uma vez que, se ela for maior que a unido da resina ou
adesivo ao substrato dental, o resultado fatalmente sera a presença de fendas, margens
descoloridas e sensibilidade pós-operatória (CHAIN, 2000).
As características e propriedades finais do material dependem diretamente do grau de
cura e poderão variar de acordo com a quantidade de ligações cruzadas estabelecidas entre as
cadeias da matriz orgânica, influenciadas, dentre outros fatores, pela composição da resina
composta, região do espectro emitido pela fonte de luz, intensidade de luz, distância fonte de
luz — resina composta, tempo de irradiação, penetração insuficiente da luz incidente,
condições do aparelho fotopolimerizador, e, possivelmente um valor critico de intensidade de
luz que o aparelho deve emitir durante o processo de polimerização (ASMUSSEN, 1983;
TURBINO et al., 1992).
0 processo de polimerização das resinas atuais, fotoativadas, ocorre através da
absorção da luz visível pela molécula fotoiniciadora que na maior parte das resinas compostas
é a canforoquinona, que quando excitada por comprimentos de onda adequados passa de seu
estado fundamental para um estado tripleto excitado. Uma combinação da canforoquinona
com uma molécula intermediária gera um complexo excitado que promoverá a conversão de
ambos em radicais livres, iniciando o processo de polimerização por adição de monômeros,
através de ligações químicas cruzadas entre cadeias. Neste processo, a luz interage com o
fotoiniciador e funciona como uma fonte de energia necessária para promover a excitação
destas moléculas, bem como a formação das ligações químicas entre monômeros resinosos
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durante o processo de cura (TAIRA et al., 1988; CAUGHMAN; RUEGGEBERG; CURTIR
JR, 1995; SKINNER, 1996).
0 estado tripleto excitado que ocorre durante o processo de absorção de luz pelos
fotoiniciadores, referido no parágrafo acima, indica o estado de spin dos elétrons do
complexo, modificando o estado de reatividade.
Um dos maiores problemas das restaurações de resinas compostas é a infiltração
marginal. A falta de um selamento marginal permite a entrada de bactérias na interface denterestauração promovendo problemas como recidiva de cárie, sensibilidade devido aos ácidos
orgânicos liberados pelas bactérias acidogênicas e, portanto, determinando a falha da
restauração. Parte deste problema, pode estar relacionada ao método de cura e a fonte de luz
utilizada.

Na literatura, algumas técnicas diferenciadas de polimerização das resinas compostas,
têm sido descritas, utilizando-se abordagens que modificam a técnica tradicional para redução
da contração de polimerização (DAVIDSON e FEILZER, 1997; KORAN e KURSCHNER,
1998; LOECHE, 1999).
Relacionado ao grau de cura obtido por uma polimerização efetiva do material está a
estabilidade da matriz polimérica e a formação de produtos que resultam de sua degradação.
Estudos têm demonstrado, que a resina composta dental é susceptível a vários modos de
degradação (SODERHOLM, 1983; ANUSAVICE; SODERHOLM; GROSSMAND, 1993).
Existem indícios de que a degradação química da resina composta se (IA
principalmente, por difusão de moléculas e ions dos monômeros resinosos que não reagiram
no processo de cura, e por hidrólise do agente silano que faz a unido da carga com a matriz
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orgânica da resina composta (CALAIS e SODERHOLM, 1988; SODERHOLM, 1981;
SODERHOLM, 1983).
A degradação química juntamente com a cura não efetiva das resinas compostas
dentais, podem comprometer a estabilidade de cor dos compósitos por meio das incorporação
de corantes nas microporosidades da matriz polimérica (IMAZATO et al., 1995).
Outro trabalho referido na literatura, refere-se à variação de temperatura na câmara
pulpar induzida durante a exposição da resina composta à fonte de luz responsável pela
fotoiniciação do processo de cura (ANIC, 1996; POWERLL; ANDERSON; BLANKENAU,
1999).
Verifica-se que, a polimerização adequada das resinas compostas dentais é condição
determinante para obter-se o melhor desempenho do material em suas propriedades fisicas e
mecânicas. Para isso, o estudo de novas fontes de luz para ativação do processo de
polimerização é um tópico importante (MEDEIROS, 2001). Além do aparelho convencional
que utiliza lâmpada halógena, o laser de argónio e a lâmpada de xenónio (arco de plasma), e
mais recentemente novos tipos de dispositivo à base de LEDs (light emitting diode) estão
começando a ser propostos (FUJIBAYASHI et al., 1998; WHITTERS; GINGIN; CAREY,
1999).
0 presente trabalho tem como objetivo, realizar uma revisão de literatura, sobre
técnicas de polimerização de resinas compostas, apresentando as características gerais das
resinas compostas, modos de polimerização, técnicas de polimerização, apresentação das
características gerais dos aparelhos disponíveis e, apresentar as principais variáveis que
podem interferir no processo de fotopolimerização.

2 REVISÃO DA LITERATURA'

2.1 História dos polímeros dentais diretos

As resinas acrílicas autopolimerizáveis foram desenvolvidas em 1941 por químicos
alemães. Eles usaram aminas tercidrias com peróxido de benzoila para iniciar as reações de
polimerização do metacrilato. Suas descobertas levaram ao desenvolvimento de materiais
restauradores acrílicos (por exemplo, Sevriton) em 1948. Os maiores problemas desses
materiais eram os altos indices de contração de polimerização (aproximadamente 20% a
25%), estabilidade de cor deficiente, dureza inferior, alta expansão térmica e falta de adesão
com a estrutura dental. A contração de polimerização, em si, resultava na infiltração

e

penetração bacterianas, provocando uma alta incidência de cáries dentais. Muitos desses
problemas ainda são encontrados (ALBERTS, 2002).
Tentativas iniciais de redução da contração de polimerização e melhoria das
propriedades fisicas das resinas envolveram a incorporação de partículas. Esta abordagem foi
realizada para melhorar os materiais acrílicos da base de dentaduras. Os materiais
restauradores acrílicos contendo partículas de vidro de silicato de alumínio foram formulados
na década de 50 (GLENN, 1982). Melhores propriedades foram obtidas com esses materiais

Baseado na NBR 10520: ABNT 2002.

1

1

quando as partículas de vidro de silicato eram pré-revestidas com polímeros ou silanizadas

(CARTER e SMITH, 1967). Todavia, esses materiais eram difíceis de manipular e foram
superados pela resina composta Bis-GMA de Bowen. As resinas compostas atuais geralmente
consistem de uma matriz resinosa, partículas de carga, iniciadores de polimerização e agentes
de unido (ALBERTS, 2002).
A restauração de resina composta dental possui grande aplicação clinica. A
polimerizaçã'o da maioria das resinas compostas é feita através de um processo de
fotoativação, que influenciam diretamente nas propriedades finais do material restaurador. 0

estudo e o desenvolvimento das técnicas dos dispositivos de fotopolimerização das resinas,
são fatores relevantes para melhorar a eficiência do uso da resina composta na Odontologia
(NOMOTO, 1997).

2.2 Composição da matriz resinosa

Atualmente, segundo Alberts (2002) os fabricantes utilizam matrizes resinosas
constituídas de uma grande variedade de acrilatos mono e bifuncionais. Esta composição

permitiu a indústria, formular resinas compostas que tivessem propriedades especificas. A
maioria das resinas é formada por copolimeros dimetacrilatos hidrof6bicos longos, pelo fato
de apresentarem reduzida contração de polimerização, estabilidade de cor, e terem melhores
propriedades fisicas devido A presença de ligações cruzadas.
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2.3 Fundamentos da polimerizaefin de resinas

A polimerização produz tee's tipos de estruturas poliméricas: linear, ramificada e de
ligações cruzadas. Os polimeros lineares são cadeias longas, geralmente formadas por um
monõmero monofuncional, por exemplo, os polimetacrilatos. Os polímeros ramificados

apresentam um segundo monômero que contém grupos ramificados ligados, tal como o
metacrilato etil metil. Tanto os polímeros lineares, como os ramificados são utilizados em

materiais temporários. Os polimeros de ligações cruzadas apresentam um monõmero
bifuncional com ligações duplas em ambas as extremidades, que podem unir dois ramos

lineares. Dois ramos unidos são chamados de uma ligação cruzada. Os polímeros com
ligações cruzadas são tipicamente mais viscosos e apresentam melhores propriedades fisicas

do que os outros tipos de polímeros; sendo assim, eles são usados nos materiais restauradores.
Geralmente, quanto menor o monõmero maior a contração de polimerização e piores as
propriedades fisicas.

2.4 Composições químicas

Uma das mais populares resinas dimetacrilato utilizadas em Odontologia é sintetizada
pela reação entre o bisfenol A e o glicidil metacrilato. Ela é a 2,2-bis[4-(2-hidroxi-3metacriloxi-propoxi)-fenil]propano, conhecida como Bis-GMA. Bowen (1962) descobriu esta

resina. 0 Bis-GMA é um monõmero bifuncional rígido e relativamente longo que aceita
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polimeros com ligações cruzadas e apresenta contração reduzida (aproximadamente 4% a
6%). Também é conhecida como resina de Bowen. A estrutura desta resina está ilustrada na

FIG. 1. A estrutura do metil metacrilato é apresentada para uma comparação do tamanho.

Methyl methacrylate (MMA)

o

Bis- GMA
OH
H2C=CCOCH2— y — CH20
I
H

OH

L.H3
C

0

OCH2—C—CHzOCC=CR:
(12•FIJ

L4

Fonte: Alberts, HF. Tooth — Colored Restoratives, BC Becker, p. 82, 2002.

Figura 1 - Estrutura química do Bis-GMA.

Uma propriedade do Bis-GMA é de auxiliar no aumento da resistência da matriz
resinosa. Ele é geralmente misturado com uma resina de baixo peso molecular, tal como, o
TEDGMA (trietileno glicol dimetacrilato), para reduzir sua viscosidade e possibilitar a
incorporação de partículas. O TEDGMA apresenta duas ligações reativas duplas em ambas as

extremidades, como o Bis-GMA, mas seu menor comprimento aumenta a contração; o
TEDGMA sofre contração de aproximadamente 15%. A variação das misturas desses dois
monõmeros bifuncionais permite aos fabricantes controlar a viscosidade da resina composta

resultante. Esses dois monõmeros são usados na maioria das resinas compostas. 0 sistema de
resina Bis-GMA — TEDGMA contrai aproximadamente 3% a 5%. Esta alta taxa de contração
é a razão das resinas compostas serem colocadas geralmente em camadas.

Em 1974, foi introduzida uma outra resina bifuncional, o uretano dimetacrilato
(UDM). A maior vantagem desta resina é sua baixa viscosidade, que facilita a incorporação
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de partículas sem a necessidade de adicionar monômeros com baixo peso molecular. As
maiores desvantagens desta resina são que ela é mais frágil e sofre mais contração de
polimerização do que o Bis-GMA, contração esta em torno de 5% a 9%. Essas propriedades
podem ser atribuidas ao menor comprimento molecular. A estrutura do uretano dimetacrilato
é ilustrada na FIG. 2. Esta molécula é similar àquela usada nas resina Vivadent® (Amherst,

Nova Iorque). A LD Caulk Co. (Milford, Delaware) utiliza um grande monômero que é uma
combinação do uretano e do Bis-GMA; ele contrai aproximadamente 7%. A ESPEO utiliza
uma resina triciclo dimetacrilato patenteada com poucos grupos hidroxila (-OH); ela apresenta
baixa sorção de Agua e contrai aproximadamente 7% (ALBERTS, 2002).
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Fonte: Alberts, HF. Tooth-Restoratives, BC BECKER, p. 82, 2002
Legenda: R= um número de compostos carbônicos que pode ser usado
para alongar ou alterar as propriedades do mon6mero. O nitrogênio na forma de NH-R-NH é o componente uretan.

Figura 2- Uretano Dimetacrilato. Estrutura química das resinas uretano bifuncionais populares.

Os fabricantes preferem as resinas Bis-GMA, pois elas têm uma estrutura aromática
que aumenta a rigidez e resistência compressiva e diminui a absorção de Agua (a água é um
plastificante que amolece as resinas e diminui sua estabilidade de cor). Essas moléculas
maiores também sofrem menos contração de polimerização do que os monômeros menores,
com base no metacrilato. Atualmente, uma das areas importantes da pesquisa

éo

desenvolvimento de novas resinas com moléculas mais rígidas e longas. Isto poderá melhorar
as futuras resinas compostas (ALBERTS, 2002).
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2.5 Controladores de viscosidade

Muitas resinas dimetacrilato, tal como o Bis-GMA, são líquidos altamente viscosos.
Caso monômeros funcionais muito pequenos (por exemplo, metil metacrilato) fossem usados
para baixar a viscosidade, esses componentes mais voláteis poderiam diminuir a validade das
resinas compostas, como também, aumentar a contração de polimerização. Devida a isto,
monômeros que são menos voláteis são tipicamente usados para controlar a viscosidade. 0
TEGDMA, o uretano dimetacrilato e o EDMA (etilenoglicol dimetacrilato) são comumente
usados para diminuir a viscosidade das resinas compostas. Dessas, o TEGDMA é o mais
comum e constitui 10% a 35% das resinas compostas de macroparticulas e 30% a 50% da
maioria das resinas compostas de microparticulas. O TEGDMA é uma resina bifuncional
menor e mais flexível do que o Bis-GMA. 0 uso de TEGMA torna a resina mais flexível e
menos frágil, melhora sua resistência marginal e reduz a resistência da resina à abrasão. Visto
que o TEGDMA é menor do que o Bis-GMA, ele se contrai mais quando polimerizado
(OYSAED e RUYTER, 1986). A estrutura química do TEGDMA é ilustrada na FIG. 3.
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Fonte:Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p. 83, 2002.

Figura 3 - TEGDMA. A estrutura química do trietilenoglicol dimetacrilato
(TEGDMA, que é abreviado também como TEDMA e TEGMA).
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As resinas armazenadas em embalagens, sem estarem hermeticamente fechadas (por
exemplo, em capsulas de dose única), ou em tubos, sem suas tampas, ressecam e se
deterioram. A superficie de uma resina composta não polimerizada deve parecer umedecida.
Caso esteja ressecada ou se apresente despedaçada quando aplicada esta deve ser descartada.

2.6 1nibidores e estabilizadores

2.6.1 Inibidores

Para prevenir a polimerizacdo prematura da resina, compostos como o 4-metoxifenol
(MEHQ) e o 2,6-di-terc-butil-4-metil fenol ou butilato hidroxitolueno (BHT) são geralmente

adicionados numa quantidade de aproximadamente 0,1%.

2.6.2 Estabilizadores de cor

As resinas compostas polimerizadas quimicamente podem conter compostos, tais
como benzofenonas, benzotriazoles ou fenil salicilatos que absorvem a luz ultra violeta (UV)

e agem como estabilizadores de cor. Esses materiais não são encontrados nos sistemas
polimerizados com luz ultra-violeta, pois eles podem inibir a polimerização. 0 inibidor BHT

adicionado proporciona estabilidade de cor.
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2.7 Partículas de carga das resinas compostas

As partículas de carga proporcionam estabilidade dimensional A matriz resinosa mole.
As partículas de carga utilizadas nas resinas compostas podem variar em tamanho, de 0,041.1m
a 10011m. As partículas de carga reduzem a contração de polimerização, diminuem o
coeficiente de expansão térmica e aumentam a dureza. Partículas de carga comuns são de
origem, de quartzo cristalino; de silica pirolítica (tal como no Aerosil®, Degusssa Corp.,
Ridgefield Park, New Jersey); e vidros, tais como o silicato de alumínio e litio, o silicato de
alumínio e bário, e o silicato de alumínio e estrôncio. Todos esses materiais tem excelente

dureza, inércia química e um índice de refração similar àque les das matrizes resinosas
comumente usadas. A opacidade é controlada com a adição de óxidos metálicos de ferro,
cobre, magnésio e outros. Infelizmente, muitos destes vidros radiopacos estão sujeitos A
erosão. Com algumas resinas compostas, a resistência flexural e o módulo flexural são

reduzidos em até 45%, após estarem em água por 3 meses (OYSAED e RUYTER, 1986).
Quartzo e vidro metálico pesado são comumente usados como partículas em resinas
compostas convencionais de macro -partículas. A silica submicrométrica é a partícula
predominante nas resinas compostas de micro-partículas. 0 quartzo é duas vezes mais duro e
é menos susceptível A erosão do que as partículas de vidro. 0 quartzo é tão duro que é difícil
triturá-lo em pequenas partículas e as resinas compostas feitas com quartzo são mais difíceis

de realizar o acabamento. Todavia, os silanos (discutidos abaixo como agentes de união)
unem-se melhor As partículas de quartzo do que quaisquer outras partículas de vidro. Isto pode
ser a razão pela qual as resinas compostas com carga de quartzo apresentam tanta estabilidade
de cor nos estudos clínicos, em comparação com as resinas compostas com partículas de vidro
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de tamanho e carga similares. A principal limitação é que as partículas de quartzo são
radio lúc idas.
O dióxido de silício e a silica submicrométrica aglomerada são usados na fabricação
de resinas compostas de micro -partículas ou são adicionadas As resinas compostas com
partículas de vidro para produção de resinas híbridas. As partículas de di6xido de silício
(0,0411m) são feitas de silica através de um processo de aquecimento que resulta em uma
cinza fina. A silica aglomerada é feita através da precipitação de partículas de di6xido de
silício; esta aumenta seu tamanho, o que reduz a área superficial e aumenta a carga da
partícula.
Devido A necessidade clinica de radiopacidade, as partículas de vidro metálico pesado
radiopaco tem substituído o quartzo na maioria das resinas compostas de macro-partículas. Os
elementos mais comuns adicionados para aumentar a radiopacidade são o bário, estrôncio,
zinco zircônio e itérbio (VAN DIJKEN; WING; RUYTER, 1989). Bowen e Cleek (1946)
inventaram as partículas de vidro de bário. As partículas de bário apresentam uma série de
vantagens: (1) boa radiopacidade; (2) partículas de tamanho fino (média de 0,4gm a 0,6gm; o
tamanho dos cristais de esmalte, que as torna melhores de polir e resistentes ao desgaste); (3)
bom índice de refração em relação A resinas (aumenta a estética); (4) menor custo;

e (5)

disponibilidade imediata em partículas pré-trituradas. As desvantagens das partículas de vidro
de bário são que elas são mais solúveis, mais moles e mais difíceis de unir A matriz resinosa
do que algumas outras partículas. Bowen (1980) inventou a partícula de vidro de estrôncio
(N° de patente 4.215.033 nos EUA, de 29 de julho de 1980). Em comparação com o vidro de
bário, ele é mais forte, menos solúvel, mais duro e mais abrasivo ao esmalte, e mais difícil de
triturar em partículas firms. O zircônio é mais duro do que o vidro metálico pesado, mas não
tão duro como o quartzo. As partículas de zircônio utilizadas no produto Z2508 (3M8
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Produtos Dentais, St. Paul, Minnesota) são feitos por meio de um processo de precipitação
prioritário. As partículas de zirc8nio também podem ser cobertas com silica para melhorar a
união com a matriz (por exemplo, Palfique Estelitee, J. Morita®, Tustin, Califórnia)
(ALBERTS, 2002).

2.8 Métodos de fabricação das partículas

Partículas de tamanho maior que 0,1pm (micrometros) são tipicamente fabricadas por
meio da trituração de partículas maiores de vidro ou quartzo e, A vezes, através da
precipitação dos cristais fora de uma solução. Portanto, a trituração de partículas de vidro
tornou-se um dos procedimentos mais importantes e sofisticados na produção de resinas
compostas de macro -partículas. A possibilidade de produzir partículas extremamente
pequenas foi responsável pelo desenvolvimento de resinas compostas que são resistentes e
permitem o polimento (ALBERTS, 2002).

2.8.1 Moinho de trituração
0 moinho é o método tradicional de triturar vidro. Neste processo, as partículas de

vidro são moídas entre duas superficies mais duras e resistentes. 0 moinho de trituração
produz partículas com bordas agudas. A maior limitação deste método são as impurezas
produzidas pelas rodas de trituração. Essas impurezas são de dificil remoção e podem afetar a
estética final da resina composta (ALBERTS, 2002).
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2.8.2 Abrasão com ar
Na abrasão com ar, as partículas de carga são trituradas por elas mesmas quando se
colidem e fraturam em duas partículas. Na teoria, este processo é similar ao jateamento contra
si mesmo ou contra um outro objeto mais rígido. A dificuldade com esta técnica é que as
partículas se tornam cada vez menores e não se colidem com tanta freqüência. Desta forma, a

trituração destas em partículas fmas consome um longo período. A vantagem é que partículas
maiores são rapidamente eliminadas, pois se colidem rapidamente com as outras partículas.
As partículas geradas através da fratura apresentam bordas agudas (ALBERTS, 2002).

2.8.3 Interação ultra-sônica
Neste método, partículas de vidro, em suspensão, colidem em um solvente que esta em
vibração ultra-sônica. Este método pode produzir partículas pequenas com quase todas as
partículas. A desvantagem é que o processo consome considerável quantidade de tempo. As
partículas produzidas por este processo apresentam bordas arredondadas devido aos efeitos

mecânicos da interação partícula/partícula. 0 processo é similar ao de pedras de polimento em
uma lata em rotação: elas ficam cada vez mais lisas (ALBERTS, 2002).

2.8.4 Erosão
A trituração por erosão é baseada na solubilidade das partículas de vidro em soluções
ácidas. A erosão combinada com a vibração (geralmente ultra-sônica) torna as partículas

menores a uma taxa rápida. A técnica é similar a das pedras de polimento em um copo
vibratório que contém sustâncias químicas para acelerar o processo erosivo enquanto as
partículas são trituradas mecanicamente. Essas partículas apresentam bordas arredondadas e,
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dependendo das substâncias químicas usadas, podem ter uma superficie porosa (ALBERTS,
2002).

2.9 Efeitos das partículas de carga nas resinas compostas

0 tamanho da partícula e a carga estão associados com três tendências na performance
das resinas compostas: (1) a capacidade de polimento aumenta quando o tamanho da partícula
diminui; (2) a resistência ao desgaste melhora, quando o tamanho da partícula de carga
diminui; (3) a resistência à fratura geralmente é maior, quando a percentagem de partícula

inorgânica de carga por volume aumenta (isto é chamado de percentagem de carga).
A resistência à fratura aumenta quando a distância inter -partícula diminui, pois esta
distância menor reduz o estresse de suporte de carga sobre a resina e inibi a formação e
propagação de fendas (LI et al., 1985). A formação de fendas e seu aumento (chamado de
propagação) são os eventos iniciais que levam à falha da resina composta. Resinas compostas
com partículas menores e partículas de carga maiores (menor distancia inter -partícula) são
mais resistentes as trincas. Além disso, as partículas com bordas arredondadas e lisas
distribuem o estresse mais igualitariamente através da resina e apresentam menos trincas. As

partículas de carga com bordas agudas compactam-se melhor, porém podem provocar
entalhes ou trincas na resina durante a carga, a menos que estejam muito compactadas.
Similarmente, existe uma relação direta entre a dureza de uma resina composta (módulo de
Young) e o volume de carga utilizado (FIG. 4) (BRAEN et al., 1986).
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Figura 4 - A relação entre as partículas de carga pelo volume e dureza, medida
através do modulo de Young.

2.10 Agentes de união

Os agentes de unido são usados para auxiliar a adesão das partículas de carga com a
matriz resinosa; eles também são chamados, as vezes, de adesivos. Nas resinas compostas
convencionais, o material da matriz e as partículas de carga são diferentes e não há nenhuma
união química entre eles. Os agentes de unido reduzem a perda gradual das partículas de carga
da superfície da resina composta. Os agentes de unido comumente usados são o epáxi, o vinil
e os metil silanos. O silano mais comumente utilizado nas resinas compostas odontológicas
o 3-(metacriloiloxipropil) trimetoxisilano (Union Carbide).

A

0 5g

'

g

33

A maioria dos silanos são moléculas bifuncionais que, em teoria, podem se unir
ionicamente as partículas de carga inorgânicas e simultaneamente se unir quimicamente a
matriz orgânica. Na realidade, os silanos provavelmente agem principalmente por meio da
redução da tensão superficial entre a carga inorgânica e a matriz orgânica. Eles agem como
um sabão que aumenta a molhabilidade da resina da carga. As resinas que contêm silano
formam uma união fisica melhor, pois a resina pode se adaptar as irregularidades das

partículas de carga. Embora os silanos possam auxiliar a reduzir o desgaste, existe espaço
para a melhoria da tecnologia de carga com o agente de unido. Atualmente, os agentes de
unido atuam melhor sobre as partículas de quartzo, visto que a silica esta disponível em
ambos os materiais para formar as uniões.
Micro -partículas que usam agentes de unido revestem a micro -partícula ou partículas
com resina pré-polimerizada. Os agentes de união (por exemplo, silanos) proporcionam pouco
volume. A maioria dos fabricantes inclui o peso desses materiais nos valores citados como
carga percentual. Os agentes de unido com carga apresentam uma espessura de película fina;
geralmente eles adicionam 1% a 6% ao peso das partículas de carga. Algumas micro-

partículas, tais como aquelas que usam Aerosil 200, não apresentam agentes de união. Visto
que as partículas são mais pesadas que a resina, a carga percentual por peso é um número
maior do que a carga percentual por volume, que é o fator clinicamente significativo. Por
exemplo, uma resina composta típica com 75% de carga por peso, apresenta, geralmente,
apenas 50% a 60% por volume (ALBERTS, 2002).
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2.11 Iniciadores da polimerização

Os sistemas de iniciação iniciam o processo de polimerização através da formação de
um radical livre, um composto com um elétron não emparelhado reativo. Quando urn radical
livre colide com uma ligação dupla de carbono (C=C), no monômero da resina, o radical livre
emparelha com um dos elétrons da dupla ligação, convertendo o outro membro do par em um
radical livre e, desta forma, a reação prossegue (FIG. 5).
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Fonte: Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC Becker, p. 86, 2002.

Figura 5 - A reação em cadeia de um radical livre cld continuidade ao processo de
polimerização.
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A criação de radicais livres realiza-se de quatro formas diferentes. Nos sistemas
ativados por calor, o perõxido de benzoila sofre divisão sob exposição ao calor e forma
radicais livres. Nos sistemas ativados quimicamente, uma amina tercidria (que age como um
doador de elétron) é usada para dividir o peróxido de benzoila em radicais livres. Nos
sistemas ativados por luz ultra-violeta, uma fonte de luz de 365nm (nanõmetros) divide o
benzoina metil éter (em quantidades de 0,2%) em radicais livres sem a presença de aminas
tercidrias. Nos sistemas fotopolimerizados, uma fonte de luz de 468nm (± 20) excita a
canforoquinona (0,03% a 0,09%) ou uma outra diquetona em um estado triplo que interage
com uma amina tercidria não aromática (conhecida como alifatica), tal como

o N, N-

dimetilaminoetil metacrilato (0,1% ou menos) (SHINTANI; INQUE; YAMAKI, 1985). A
canforoquinona juntamente com a amina terciária inicia uma reação de radical livre. Alguns
fabricantes usam uma amina aromática, pois ela é mais reativa e permite o uso de menos
canforoquinona. Esta combinação resulta em menos polimerização profunda da quinona e
alterações de cor resultantes durante a polimerização (FIG. 6). Nenhum estudo foi realizado
para determinar se esta combinação melhora ou apresenta efeito a longo prazo sobre a
estabilidade de cor.
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Fonte: Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p. 88, 2002.

Figura 6 - A formação de radicais livres de canforoquinona.
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Nos sistemas ativados quimicamente, as substâncias químicas que iniciam a
polimerização são geralmente separadas em duas pastas. Quando as pastas são misturadas.
Tem inicio a polimerização. Nos sistemas ativados por luz, uma pasta contém todas as
substâncias químicas para o inicio da polimerização, e a polimerização é ativada por luz (luz
ultra-violeta nos sistemas mais antigos e luz visível nos sistemas atuais). Os quatro tipos de
reações de iniciação são resumidos no QUADRO 1 (ALBERTS, 2002).

Quadro I - Reações Químicas que produzem Radicais Livres
Iniciador

Reação Química

Calor

Peróxido de benzoila + calor = radical livre

Substância Química

Peróxido de benzoila + amina terciária aromática a 2% = radical livre

Luz Ultra-violeta

Benzoina metil éter a 0,1% + 365nm de luz UV = radical livre

Luz Visível

Canforoquinona a 0,06% + amina terciária alifática a 0,04% ou
aromática a 0,1% + 468nm (± 20) de luz visível = radical livre
Fonte: Alberts. HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BICKER. p. 87. 2002.

2.12 Sistemas de iniciação

0 processo de polimerização prossegue até que a maior parte dos monômeros livres da
resina se polimerize. A quantidade de monômero convertido em copolimero é chamada de
taxa de conversão. Alguns sistemas iniciadores apresentam um grau de conversão maior do
que os demais.
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2.13 Medidas de taxa de polimerização (percentagem de conversão)

A taxa de conversão de uma resina composta é medida de varias formas, tipicamente,
por meio da espectroscopia com infravermelho (IR). Para um material simples, uma taxa de
conversão do polímero correlaciona-se com sua dureza (FERRACANE, 1985). Contudo, visto
que a dureza também aumenta com as partículas de carga, diferenças na taxa de conversão
entre os diferentes materiais não necessariamente se traduzem em diferenças na dureza (LI et
al., 1985). Para um material simples, a conversão, dureza e rigidez estão diretamente
relacionados com a taxa e quantidade de polimerização (BRAEM et al., 1986).
A porcentagem de conversão não é somente dependente da formulação química do
material, mas também da quantidade de luz apropriada que ativa o catalisador. Isto significa
dizer que em resinas fotoativadas, a luz é absorvida, dispersa e, consequentemente atenuada
durante a passagem através do material, fazendo com que as superficies mais próximas à fonte
de irradiação de luz polimerizem-se mais eficientemente que aquelas mais profundas (YARN,
1985; RUEGGBERG et al., 1993).
Criam-se, com isso, camadas não polimerizadas ou parcialmente polimerizadas, o que
acarreta prejuízo a restauração, principalmente no que se refere as suas propriedades
mecânicas. Em síntese, a quantidade de polimerização é determinada pelo grau de conversão
do monómero em polímero, indicando a quantidade de metacrilatos reativos que reagiram uns
aos outros. Consequentemente, existe um alto grau de dependência entre o sucesso da
restauração e a capacidade de polimerização da luz visível irradiada dentro de um período de
tempo (CHAIN, 1998).
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A polimerização com calor proporciona a mais alta taxa de conversão e resulta em
uma resina que é mais dura, mais resistente ao manchamento e mais resistente a fratura do que
as resinas polimerizadas por outros métodos. A polimerização com calor é utilizada para
fabricar partículas de carga pré-polimerizadas para resinas compostas de micro -partículas e
restaurações indiretas de resina composta, tais como facetas, inlays e onlays, e a cobertura de
restaurações coroa-e-ponte. A próxima polimerização mais completa ocorre com a ativação
por luz, que é a preferida para as resinas compostas diretas. A polimerização com luz é
eficiente e resulta em uma polimerização uniforme da matriz resinosa. A auto-polimerização
pode resultar na polimerizaçao menos uniforme, especialmente quando resinas compostas
espessas são misturadas, visto que a matriz final apresenta ausência de homogeneidade em
nível molecular. Um outro fator que diminui a taxa de conversão é a instabilidade dos

iniciadores de peróxido usados nas resinas compostas auto-polimerizaveis. 0 uso de grandes
quantidades de substancias químicas auto-polimerizaveis pode aumentar muito a conversão.
Todavia, isto compromete a estabilidade de cor e é adequada apenas em areas sem
necessidade estética, como no caso de materiais de núcleo (ALBERTS, 2002).

2.14 Principais problemas relacionados a uma polimerização inadequada

De acordo com Taira et al. (1988) os principais problemas relacionados a uma
polimerização inadequada são:
insuficiente retenção da resina ao esmalte, devido a falta de resistência ao
prolongamento (tags) resinosos;
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— riscos maiores de agressão pulpar, devido As características tóxicas do monômero
não polimerizado;

-

mudança de coloração do material, devido ao acelerador que não reagiu por

completo e A absorção de Agua que possui agentes corantes nele dissolvidos.
Diminuição das propriedades mecânicas do material, corn desgaste pronunciado no

caso das resinas compostas.
A polimerização incorreta de uma resina fotoativada pode ser atribuida a (MCCABE e
OGDEN, 1987; CALAI e SODERHOLM, 1988):
— penetração insuficiente da luz incidente;

— tempo de exposição a luz halógena inadequada;
— distância entre a fonte de luz e a superficie de resina composta;
— direcionamento da luz;

-

condições do aparelho fotopolimerizador e, possivelmente, um valor critico de

intensidade de luz que o aparelho de luz deve emitir durante o processo de
polimerização;

— tamanho e composição das partículas inorgânicas e a cor e translucidez do
material.
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2.15 Efeitos da incorporação de oxigênio

A mistura de duas resinas compostas em pasta incorpora ar no material restaurador. A
inibição por ar reduz a resistência compressiva em 30% em uma resina de macro -partícula e
em 35% em uma resina de micro -partícula. Ela também reduz a resistência à fadiga em 20%
(ALBERTS, 2002).

2.16 Estabilidade de cor dos compostos iniciadores

Dois tipos de descoloração ocorrem nos sistemas com resinas: interna (intrínseca) e
externa (extrínseca).

2.16.1 Manchas intrínsecas

As aminas tercidrias são compostos reativos e a oxidação do excesso de amina em um
polímero polimerizado parece ser a maior causa de descoloração intrínseca (ASMUSSEN,
1985). Essas minas são comumente utilizadas em grandes quantidades em sistemas autopolimerizáveis e em pequenas quantidades em alguns sistemas ativados por luz.
As minas terciárias são fortes doadores de elétrons. Nos sistemas com resinas, a
amina reage normalmente com o peróxido de benzoila durante a iniciação. Quando a amina e
o peróxido estão presentes em iguais quantidades, ambos são consumidos na reação de presa e
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a descoloração intrínseca pós-operatória é minima. A descoloração severa é resultado da
instabilidade relativa do peróxido de benzoila, que se decompõe quando sob estresse do calor
ou armazenagem a longo prazo. Esta destruição do per6xido prejudica

o equilíbrio

aminaJperóxido, provocando excesso de amina. Quando da polimerização, apenas uma porção
da amina pode reagir com uma quantidade limitada de per6xido, remanescente na resina. A
amina que não reagiu, desta forma, oxida-se e a resina composta sofre descoloração. Grandes
concentrações 2%) de compostos de amina são necessários para fazer com que os sistemas
de auto-polimerização atuem. Sendo assim, a decomposição do per6xido em grandes
quantidades de amina não reativa explicaria a relativamente alta incidência de descoloração
intrinsica nessas resinas (WILDER; MAY JR; LEINFELDER, 1983).
Os sistemas de resinas compostas fotopolimerizados por luz visível são eficientes e,
assim, necessitam de menor quantidade de amina tercidria (5_ 0,1%). A estabilidade de cor das
resinas compostas fotopolimerizadas é melhorada adicionalmente através do uso de aminas
alifaticas. Essas aminas não são aromáticas e, portanto, consideravelmente menos reativas;
elas resultam em menos descoloração intrínseca quando permanecem sem reagir. A maior
causa de descoloração nos sistemas fotopolimerizaveis é a sub-polimerização, que resulta em
iniciadores que não reagiram, como também, em material poroso e solúvel. Estudos clínicos
têm demonstrado que quando materiais auto-polimerizaveis e fotopolimerizáveis são
armazenados e utilizados adequadamente, eles apresentam estabilidade de cor comparável
após 3 anos (DAVIS e MAYHEW, 1986).

2.16.2 Manchas extrínsecas
A descoloração externa é geralmente superficial e esta associada com a aspereza da
restauração. Todavia, manchas solúveis em água podem descolorir resinas compostas através
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da matriz resinosa. Atribui-se isto, geralmente, à degeneração química da ligação partículasresina e A. solubilidade da matriz resinosa.

2.17 Calor gerado pela ativação química e luminosa

Consideravelmente, menos calor é gerado pelos sistemas auto-polimerizáveis do que
pelos sistemas fotopolimerizáveis. 0 tipo de fonte luminosa também influi na geração de
calor nos sistemas fotopolimerizáveis. 0 calor adiciona energia cinética a um sistema
polimerizavel e aumenta a conversão. Devido aos sistemas fotopolimerizáveis produzirem

calor mais rapidamente do que os auto-polimerizaveis, o aumento da temperatura é mais
distinto. Uma temperatura maior aumenta a mobilidade dos monômeros e leva a uma
renovação maior da reação (ALBERTS, 2002).

2.18 Sistemas de polimerizaeão

2.18.1 Sistemas auto-polimerizáveis

Os sistemas auto-polimerizaveis (isto 6, ativados quimicamente), constituídos,
geralmente, por duns pastas, dominaram o campo dos materiais restauradores estéticos por
muitos anos. Eles ainda são comuns em muitas partes do mundo. Os sistemas auto-

43

polimerizáveis geram pequenas quantidades de calor durante a polimerização

e não

necessitam de fonte luminosa. Suas desvantagens incluem: (1) um longo tempo de presa; (2)
lacunas no material restaurador final (espaços provocados tipicamente pela mistura
responsável por 3 a 10% do volume, que inibe a polimerização e aumenta a aspereza da
superficie); (3) uma alta probabilidade de descoloração a longo prazo, após sua colocação
(BRAUER, 1988).

2.18.2 Sistemas ativados por luz ultra-violeta
As resinas compostas evoluiram muito desde o seu surgimento. Com a crescente
exigência de adequado controle do tempo de trabalho e melhora das propriedades físicas,
surgiram as resinas compostas fotopolimerizáveis, como uma classe de materiais plásticos
curados pela exposição de seus constituintes a uma imensa fonte de irradiação ópticaelétromagnética (CHAIN, 1998).

As resinas fotopolimerizaveis foram um passo a frente das resinas tipo pasta/pasta.
Este mecanismo de polimerizaçã'o se iniciou com o sistema Nuva Fil, onde o agente
polimerizador era a luz ultravioleta (Nuva Litee, comprimento de onda entre 320nm e 365
nm). Em termos clínicos, comparados aos sistemas anteriores, apresentavam vantagens

e

desvantagens (BUSATO e RODOLFO, 1987).
Estes primeiros sistemas ativados por luz, introduzidos em 1970, apresentava a
vantagem de polimerização rápida e tempo de trabalho ilimitado, pois a reação de presa só
ocorria no momento que a fonte luminosa era aplicada; e havia menos desgaste da resina
composta. As desvantagens dos sistemas ativados com luz ultra-violeta inciaiam: (1) os
fotopolimerizadores necessitavam de um período de 5min para aquecerem; (2) a profundidade
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de penetração da luz era de 1 mm a 2mm, no máximo; (3) a manutenção da luz com 100% de
eficiência era dificil; (4) a radiação ultra-violeta podia provocar queimaduras na córnea. Uma

outra dificuldade é que a perda da eficiência da luz ultra-violeta não podia ser determinada
por meio da observação da unidade fotopolimerizadora. Assim, o dentista não podia
determinar se a resina composta havia sido adequadamente polimerizada (ALBERTS, 2002).
Os sistemas fotopolimerizadores através de luz ultravioleta revolucionaram o mercado
odontológico e ganharam aceitação imediata devido, principalmente, ao controle de tempo de

trabalho, redução da porosidade e melhor estabilidade de cor. No entanto, as suas
desvantagens relacionados aos maleficios da radiação ultravioleta e a limitada profundidade
de polimerização (RUEGGBERG et al., 1993) foram razões suficientes para levar a sua total
substituição pelos sistemas ativadas por visível, que sofreu uma rápida evolução desde sua
introdução nos anos 80 (CHAIN, 1998).

2.18.3 Sistemas ativados por luz visível

Por volta de 1978 surgiram as resinas polimerizadas por visível. Diferentemente da luz
ultravioleta, esta, com comprimento de onda de 470nm, não apresentava nenhuma agressão
polpa, menor risco de lesar o nervo óptico e, fundamentalmente capacidade de ultrapassar
tecidos duros e calcificados. Assim, podia-se polimerizar uma resina colocada na face lingual
de um dente, posicionando a luz por vestibular. Tem-se como primeiro exemplo deste tipo de
resina/aparelho o Foto File (Johnson —Johnson), cuja matriz orgânica é de uretana e as
partículas do tipo microfil ou microparticulas. Com essa resina, tinha-se duas diferenças em
relação ao Nuva File, o sistema de luz e o tamanho das partículas. A resina não apresentou

bom comportamento clinico, no entanto foi o primeiro passo para audaciosa revolução que
estaria a caminho (BUSATO e RODOLFO, 1987).
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Inicialmente, os materiais polimerizáveis por luz visível eram usados somente em
restaurações de dentes anteriores e selamento de cicatriculas e fissuras. Atualmente, o seu uso
estendeu-se sobremaneira, com uma inúmera variedade de materiais presentes em todos os
segmentos da odontologia, como os forradores cavitários, os materiais de moldagens, os
materiais para coroas e próteses provisórias, os cimentos cirúrgicos, as resinas ortodtinticas e
principalmente, os sistemas adesivos e as formulações de compósitos para posteriores
(CHAIN, 1998).

A restauração de resina composta dental possui uma ampla aplicação clinica. A
polimerização da resina composta feita por luz visível, influencia diretamente nas
propriedades finais do material restaurador. 0 estudo e o desenvolvimento das técnicas e dos
dispositivos de fotopolimerização das resinas são fatores de grande relevância para melhorar a
eficiência do uso da resina composta na odontologia (NOMOTO, 1997).
Nos últimos 25 anos, muitas resinas compostas fotopolimerizadas por luz visível
foram introduzidas. As principais vantagens das resinas compostas ativadas por luz visível
são: (1) os materiais podem ser manipulados por mais tempo e ainda apresentam um tempo de
polimerização menor (20s-40s ou menos, em comparação com os sistemas auto-polimerizados
que necessitam de minutos); (2) o acabamento é realizado mais precocemente; (3) apresentam
melhor estabilidade de cor. Outras vantagens incluem o fato de que não há necessidade de
espera para o aquecimento da lâmpada; há menos chance de formação e incorporação de
lacunas e bolhas de ar; bem como, desgaste dos materiais; e o uso de lâmpadas halógenas, que
mantêm constante a eficiência de luz azul por 100 horas sob uso normal (ALBERTS, 2002).
A luz halógena não está livre de problemas: como todas lâmpadas incandescentes, as
lâmpadas halógenas gradualmente perdem os comprimentos de luz maiores na emissão
luminosa, que são necessários na polimerização. Um outro problema é o embranquecimento

46

da lâmpada; isto 6, a lâmpada pode escurecer por dentro, reduzindo, desta forma, a
intensidade de luz emitida (ALBERTS, 2002).
As desvantagens das resinas compostas ativadas por luz visível incluem: (1) o possível
dano ocular (queimadura da retina com sistemas de luz visíveis); (2) uma profundidade
maxima de penetração luminosa de 3mm; (3) geração de calor que poderia aquecer a polpa;
(4) os altos custos de compra e manutenção dos fotopolimerizadores. Nos sistemas que usam

feixes flexíveis de fibra óptica, é dificil manter a eficiência do cabo luminoso, o que pode
resultar em uma profundidade de polimerização menos efetiva. Não obstante, as vantagens
superam as desvantagens, tornando a fotopolimerização com luz visível o sistema preferido de
maneira geral.
0 mecanismo de fotopolimerização com luz visível usa uma diquetona, mais

comumente a canforoquinona. Quando este foto-iniciador absorve a luz azul, a molécula
forma um radical livre e inicia o processo de polimerizacão.

2.19 Fator de configuração

A consideração mais importante que um dentista apresenta quando coloca um material
restaurador que contrai na reação de presa, como as resinas compostas, é o número de paredes
opostas que estão voltadas para o material restaurador, visto que tais margens podem se tornar
evidentes quando da contração do material.

•

▪▪
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0 fator-c (fator de configuração) é um termo usado para descrever a proporção do
número de paredes aderidas em relação às não aderidas. E a razão pela qual diferentes
seqüências de aplicação são usadas quando colocamos resinas compostas. Quando o fator-c
aumenta, técnicas de polimerização em rampa, passo e pulso tornam-se formas efetivas de
reduzir os espaços marginais e a deformação de cúspides provocada pela contração de
polimerização. 0 fator-c é ilustrado na FIG. 7 (ALBERTS, 2002).
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Figura 7 - 0 fator de configuração (Fator-C) é a relação entre o número de superficies aderidas dividido pelo
número de superficies não aderidas. Quando o fator de configuração aumenta, os efeitos das tensões e
deformações provenientes da polimerização tornam-se mais significativos na manutenção do selamento
marginal.
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2.20 Ponto gel das resinas compostas

Ponto a partir do qual a resina composta já não consegue mais se deformar, pois já esta
muito rígida. Assim sendo, a contração ocorrerá, porém a resina estará deformável, o que
compensa em muito a tensão, ou seja, há um alivio devido A. deformação da resina ainda não
completamente rígida. Caso a opção seja por polimerizar cada incremento totalmente, o
enrijecimento ocorrerá de forma muito rápida e a resina não poderá aliviar o estresse
induzido, o que poderá causar fendas nas margens, fratura no esmalte ou mesmo fratura
coesiva do próprio material (CHAIN, 2000).

2.21 Técnicas de polimerizacfio

Historicamente, os dentistas têm restaurado dentes por meio, do uso de
Ibtopolimerizadores convencionais para a polimerização das camadas de resinas compostas
em intervalos de 40s por incremento. Durante os últimos anos, a indústria tem investido em
pesquisas para redução do tempo de polimerizaçã'o por meio do uso de fotopolimerizadores,
com maior intensidade luminosa e/ou alteração da composição das resinas compostas,
objetivando a realização mais rápida das restaurações (ALBERTS, 2002).
Nos últimos anos, várias publicações indicam uma modificação no uso de níveis altos
de intensidade de luz. Destacando-se os estudos realizados por Leinfelder (1999) e Feilzer et
al. (1995) onde recomendam que a resina composta seja exposta de inicio a uma baixa
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intensidade de luz durante cinco, dez segundos e então, irradiada com uma intensidade de luz
significativamente mais alta por aproximadamente 20s. Recomendações gerais sugerem que a

primeira intensidade deveria ser ao redor de 250mW/cm2. Algumas publicações sugerem que
a segunda intensidade deveria ser ao redor de 650mW/cm2 a 850mW/cm2. A base para esta
nova abordagem diz respeito, a distribuição de vetores de tensão ou a localização de máxima
tensão dentro da restauração, o que acontece como resultado dentro do processo de
polimerização. Uma aplicação inicial de radiação de alta intensidade pode causar aumento de
tensão na interface dente — restauração, comumente ao longo da margem cavo superficial da
superficie oclusal. Isto, possibilita um alto potencial para desenvolvimento de fendas. 0 uso

de luz de baixa intensidade para polimerizar resinas compostas resultam em uma distribuição
mais uniforme dos vetores de tensão e um potencial mais alto para urna excelente adaptação
marginal (GORACCI; MORI; CASA DE MARTINS, 1993).
Algumas investigações comprovaram que era possível melhorar substancialmente a
acomodação das resinas compostas nas superficies dentárias reduzindo o nível da luz (PIRES

et al., 1993; LEINFELDER, 1999). Pouco tempo depois, foi demonstrado (BOUSHICHER;
VARGAS; BOYER, 1997) que uma cura inical com baixa intensidade de luz seguida por uma
cura final com alta intensidade de luz melhora a integridade marginal da restauração, como
também, as propriedades da restauração. Finalmente, o melhor modo para assegurar uma
união entre o dente e a resina composta é usar uma luz de baixa intensidade (NOMOTO,
1997).

Foram demonstrados resultados importantes, quanto a correlação entre valores pré
determinados de intensidade de luz e a profundidade de polimerização da resina composta.
Esses autores, recomendaram a intensidade de luz de pelo menos 400mW/cm2, sendo que, a
espessura da resina composta não deve exceder a 2mm, sendo o ideal 1 mm. E os aparelhos
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com intensidade inferior a 233mW/cm 2 não devem ser utilizados, devido as suas
características de desempenho deficientes (PEREIRA et al., 1997).
Os fabricantes introduziram novas resinas compostas que apresentam uma maior
profundidade de polimerização. Supõe-se que uma camada mais espessa possibilite uma
restauração superior. Na realidade, uma camada de resina composta única e mais espessa cria
uma restauração deficiente, pois ela aumenta o estresse de polimerização sobre as margens da
restauração. 0 estresse da contração de polimerização resulta em linhas brancas, que são os
prismas de esmalte trincados ou lacunas marginas e margens abertas (FIG. 8). Sendo assim, as
resinas compostas ou fotopolimerizadores que proporcionam profundidades maiores de
polimerização são de valor limitado, visto que a resina composta deve ser aplicada em
camadas para minimizar os efeitos da contração de polimerização. Atenção cuidadosa com a
aplicação em camadas das resinas compostas e técnicas de polimerização podem reduzir a
incidência de margens de esmalte fraturadas (ALBERTS, 2002).

A
FONTE: Alberts, HF, Tooth-Colored Restoratives, BC Becker, p.90,2002. Gentileza da Bisco, Schaumburg, Illinois.

Figura 8 — A: uma visão fotográfica de uma linha marginal branca em uma restauração Classe I de resina
composta. Essa linha ocorre tipicamente em restauraçaes grandes de resina composta com paredes opostas. B:
fotografia de microscopia eletrônica dos prismas de esmalte fraturados na margem entre o esmalte e a resina
composta em uma restauração Classe I — o mesmo tipo demonstrado em A.
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Foi verificado em estudo realizado por Pereira et al. (1997), sobre a intensidade de luz
e profundidade de polimerização que: os fotopolimerizadores que emitem maior quantidade

intensidade de luz proporcionam maior capacidade de polimerização de resinas compostas.
Somente, aparelhos que emitem 800mW/cm2 de intensidade de luz proporcionam
uniformidade de polimerização em até 4mm da resina composta. Os valores máximo de
dureza poderão ser obtidos com valores de intensidade de luz de 564,54; 628,21; 692,64;
756,67mW/cm2 para os 1 0 , 2°, 3° e 4°mm, respectivamente. A autora, relata ainda a

necessidade de mais estudos laboratoriais sobre a capacidade de polimerização dos aparelhos
fotopolimerizadores, devido As controvérsias existentes na literatura.

Uma revisão das técnicas convencionais de fotopolimerização com luz visível auxilia
a preparar as bases para o entendimento, onde cada tipo de unidade polimerizadora adapta-se
aos equipamentos do dentista. Duas categoriais de técnicas são comumente utilizadas: a
continua e a descontinua. A polimerização continua refere-se a uma seqüência de
fotopolimerização em que a luz está ligada continuamente (FIG. 9). Existem 4 tipos de
polimerização continua: a polimerização continua uniforme (uniform continuous cure), a
polimerização em degrau (step cure), a polimerização em rampa (ramp cure) e a
polimerizaçâo com alta energia com pulso (high-energy pulse) (FIG. 10). A polimerização

continua é realizada com lâmpadas halógena, de arco de plasma e laser. A polimerização
descontinua também é denominada de polimerização suave, que utiliza comumente um pulso
tardio. Ela é similar A manutenção da lâmpada halógena a uma certa distância do dente, para o
inicio da polimerização e, posterior aproximação à restauração, com exposição A luz por

tempo apropriado. Ajustes para
fotopolimerizadores com luz halógena.
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Figura 9 - Representação gráfica dos modos comuns de fotopolimerização.
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Figura 10 - Os quatro tipos de técnicas continuas de polimerização.
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2.21.1 Técnicas de polimerização continuas

2.21.1.1 Polimerização continua uniforme

Na técnica de polimerização continua uniforme, uma luz de intensidade constante é
aplicada em uma resina composta por um período de tempo especificado. Este é o método
mais familiar de polimerização utilizado atualmente.

2.21.1.2 Polimerização em degrau (Step Cure)

Na técnica de polimerização em degrau, a resina composta

é polimerizada

primeiramente com uma baixa intensidade de energia, após, é elevada para uma intensidade
de energia maior, para cada intervalo de tempo estabelecido. Cs propósito é reduzir o estresse
de polimerização por meio da indução ao fluxo da resina composta, no estado gel, durante a
primeira aplicação. Teoricamente, esta pratica reduz a contração total de polimerização na
margem da restauração. A redução na contração, todavia, é pequena e resulta em menos
polimerização da resina composta, pois a menor intensidade luminosa apresenta níveis

energéticos mais baixos. Além disso, esta técnica resulta em uma polimerização desigual,
visto que a camada superior é mais saturada com luz e, desta forma, mais polimerizada.
A polimerização em degrau é possível apenas com lâmpadas halógenas; lâmpadas de
arco e lasers não podem ser usadas pois trabalham com a aplicação de grandes quantidades de
energia em curtos períodos de tempo.
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2.21.1.3 Polimerização em rampa (Ramp Cure)

Na polimerização em rampa, a luz é aplicada inicialmente com uma baixa intensidade,
aumentando gradualmente com o transcorrer do tempo. Isto permite que a resina composta
polimerize vagarosamente, reduzindo, desta forma, os estresse inicial, pois a resina composta

pode fluir durante a polimerizaçã'o. A polimerização em rampa é uma tentativa de transitar em
todas as diferentes intensidades no sentido de otimizar a polimerização da resina composta.
Alguns estudos indicam que a polimerização em rampa provoca uma polimerização com
cadeias maiores, resultando em uma resina composta mais estável. Na teoria, energia muito
alta aplicada em um curto período de tempo tende a fazer com que os monômeros
dimetacrilatos se unam, resultando em cadeias poliméricas menores, e material mais frágil,

com maior contração de polimerização e mais lacunas marginais (gaps). A polimerização em
rampa, dependente da baixa intensidade de luz, só sendo possível ser realizada com lâmpadas
halógenas; as lâmpadas de arco e a laser podem gerar somente grandes quantidades de

energia, invariável. É possível a polimerização em rampa, manualmente, por meio da
manutenção da lâmpada convencional a uma distancia do dente e aproximação, vagarosa, com
o aumento da intensidade.

2.21 .1 .4 Polimerização com alta energia com pulso (High-Energy Pulse Cure)

A técnica de polimerização com alta intensidade de energia com pulso utiliza (10s)
com alta energia (1000-2800mW/cm2), que é três a seis vezes a densidade energética normal.
Este tipo de polimerização ainda não foi suficientemente pesquisado, existindo três áreas de
preocupação: (1) a rápida aplicação de energia pode resultar em uma restauração fraca devido
formação de polímeros menores; (2) é possível que aplicações rápidas de energia possam
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reduzir a resistência A tração diametral; (3) pode haver um nível limite na qual a resina tenha
boas propriedades e, assim, energias maiores resultariam em resinas mais frágeis (FIG. 11).

• T. much power
• Shorter polymers
• More brittle
• Ideal power
• Complete cure
• Strong restoration

T..

er density

Fonte: Alberts, I-1F. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.93, 2002.
(Adaptado de Kelsey WP, Balnkenau RJ, Powell GL, et al. Necessidade
energética e de tempo para o uso de laser argeonio na polimerizacdo de
resinas compostas J Clin Laser Med Surg 1992;10:273-8)

Figura 11 — Representação gráfica da relação teórica entre a densidade energética e resistência A tração
diametral. Este demonstra que há um limite em que a resina apresenta boas propriedades. Energias maiores
podem resultar em uma resina mais frágil.

2.22 Técnicas de polimerização descontinuas

Na técnica de polimerização descontinua ou suave, uma luz de baixa intensidade ou
uma luminosidade suave, é usada para iniciar uma polimerização vagarosa que permita a
resina composta fluir através da superficie livre da restauração (não aderida) em direção
estrutura dental (aderida). Isto reduz o estresse de polimerização nas margens e pode reduzir
as "linhas brancas" e/ou fendas ou defeitos marginais. Para completar o processo de
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polimerização, a intensidade do ciclo de polimerização seguinte deve ser maior para produzir
a energia necessária para uma polimerização adequada.

2.22.1 Técnica de polimerização de pulso tardio (Pulse-Delay Cure)
Na técnica de polimerização de pulso tardio (FIG. 12), um único pulso de luz é
aplicado na restauração, seguido de uma pausa e, logo em seguida, um segundo pulso com
intensidade e de duração maior é aplicado. Isto é melhor compreendido como um aumento em
degrau interrompido. A luz de menor intensidade diminui o índice de polimerização, o que
permite que a contração ocorra até que o material se torne rígido, o que resultaria em menos
problemas nas margens (FIG. 13). 0 segundo pulso, mais intenso, conduziria a resina
composta ao seu estado final de polimerização. A polimerização com pulso é geralmente
utilizada com lâmpadas halógenas (ALBERTS, 2002).

Fonte: Alberts HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.93,2002.

Figura 12 - Técnica de pulso tardio. Gráfico da técnica de polimerização
descontinua de pulso tardio.
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Fonte: Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECICER, p.94, 2002.
(Modificação da informação proporcionada
pela Bisco, Shaumburg, Illinois).

Figura 13 - Redução típica na deformação através da polimerização em dois pulsos separados
num período de 3min. 0 primeiro pulso, é de baixa energia para permitir que a resina
composta permanece melhor unida As margens. 0 segundo pulso, tardio, é uma energia alta
que completa a conversão da resina composta.

Para usufruir da melhor forma possível da polimerização tardia e estabelecer um
protocolo clinico, o profissional deve adicionar a resina em incrementos de 2mm até o limite
amelo-dentindrio, polimerizado cada um deles por 3s a 200mW/cm 2 (pode-se afastar a
ponteira de luz por ±1 cm para conseguir essa intensidade com um fotopolimerizador de
500mW/cm2). Quando chega ao incremento fmal, a cavidade deve ser completamente
preenchida, a escultura executada e a polimerização iniciada por 3s a 200mW/cm 2. Os
procedimentos de ajuste, acabamento

e

polimento são executados

(o

que toma

aproximadamente 3min a 5min) e a polimerização final então é feita por 30 segundos a
500mW/cm2 , sendo 10 segundos por vestibular, 1 Os por lingual e 10s por oclusal. Esta
técnica, descrita como técnica do pulso tardio, tem demonstrado diminuir a tensão de
contração em até 34%, o que é muito promissor (CHAIN, 2000).
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2.23 Energia de polimerização

As resinas compostas são polimerizadas, por meio da absorção de energia pelo
fotoiniciador. A energia é uma unidade que inclui a intensidade de luz e a duração da
aplicação luminosa sobre uma determinada Area. Por exemplo, uma resina composta típica
necessita de uma exposição de 400mW com comprimento de onda de 400nm a 500nm por

centímetro ao quadrado, por 40s. A medida de energia é dada em joule. Um joule é a energia
gerada por 1W/s (watt por segundo).
A resina composta típica necessita de 16 joules para polimerizar adequadamente. Isto

é facilmente calculado através da multiplicação da energia aplicada pela duração da aplicação
(tempo): 400mW x 40s = 16 joules. Todavia, 16 joules também podem ser gerados através da
polimerização a 800mW por 20s, ou pela polimerização 1600mW por 10s. Assim, os tempos
de polimerização dependem da intensidade luminosa.

2.24 Sobreposição espectral

As novas resinas compostas, incorporam múltiplos fotoiniciadores para melhorar as
propriedades de polimerização do material restaurador. Isto tem implicações na
polimerização, pois cada iniciador é ativado em um diferente comprimento de onda.
importante que o comprimento de onda da lâmpada polimerizadora contenha o comprimento
de onda de absorção do fotoiniciador (isto 6, que exista uma sobreposição espectral entre os
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comprimentos de ondas da lâmpada e aqueles dos fotoiniciadores). A FIG. 14 apresenta a

Photo in tia tor a bsorption

sobreposição espectral de três tipos de lâmpadas polimerizadoras.
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Fonte: Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.95, 2002.

Figura 14 - A sobreposição espectral demonstrando as curvas de absorção típica do foto-iniciador para
A, lâmpada halógena, B, lâmpada com arco plasma e C, lâmpada com laser.
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As lâmpadas halógenas emitem um grande número de comprimentos de ondas
luminosas (isto 6, elas apresentam uma grande largura de banda), que as permite serem
ativadas com uma grande variedade de fotoiniciadores. As lâmpadas de laser emitem uma
largura de banda estreita, que as capacita para atuarem apenas com iniciadores que respondam
àque las poucas larguras de banda. Essas unidades não polimerizam completamente muitas das
novas resinas compostas que contêm uma grande variedade de fotoiniciadores. As lâmpadas
de arco (também conhecida como polimerização com arco de plasma [PAC]) também
apresentam comprimentos de onda com uma largura de banda relativamente estreita, embora
sua largura de banda seja maior de que a unidade à laser. Todavia, visto que os cabos com
plasma filtram a luz, a alteração no cabo pode alterar a largura da banda (ALBERTS, 2002).

2.25 Termos odontológicos para a polimerização de resinas

A discussão das complexidades da polimerização das resinas compostas necessita de
uma nomenclatura comum que descreva os vários componentes e as interações que estão
envolvidas no processo. Oito fabricantes lideres na área de polímeros dentais, concordaram
em adotar a nomenclatura apresentada aqui para relatar os resultados de pesquisa com
polímeros, como também, para rotulagem qualitativa dos produtos.
1.

Comprimento de ondas necessário para a resina composta.
Necessidade espectral (SR) para a fotopolimerização: largura de banda dos
comprimentos de ondas necessários para ativar o(s) fotoiniciador(es) em uma
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resina composta especifica; a largura de banda que absorve a energia luminosa e
formam os radicais livres necessários para a polimerização. Exemplo:
SR = 460nm a 470nm; especificado pelo fabricante da resina composta para os
iniciadores canforoquinona.
2. Comprimento de onda gerado pelo fotopolimerizador.
Emissão espectral (SE) para fotopolimerização: largura de banda efetiva dos
comprimentos de onda emitidos por uma unidade fotopolimerizadora para
fotopolimerização. A largura de banda SE deve sobrepor ou ser congruente com a
variação(ões) de absorção do(s) foto-iniciador(es) na resina composta. Exemplo:
SE = 400nm a 500nm; especificado pelo fabricante do fotopolimerizador.
3. Intensidade do comprimento de onda que o fotopolimerizador emite.
Densidade energética (PD): energia total (unidades = mW ou W) emitida pelo
fotopolimerizador dentro da largura de banda efetiva afirmada ou SE, dividida
pelo tamanho da área da ponta polimerizadora (cm2). Exemplo:
PD = 600mW/cm2 para um SE = 400nm a 500nm a 1 nun da superficie.
Especificado pelo fabricante do fotopolimerizador.
4. Energia total aplicada.
Potência energética (ED): a densidade energética (PD) multiplicada pelo tempo(s)
de exposição. Exemplo: ED = 800mW/cm2 x 30s = 16J/cm2.
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5.

A energia que a resina composta necessita.

EOP@D = Densidade energética necessária para a ótima polimerização em uma
profundidade especificada. Exemplo: 16J/cm 2 @ 2mm, indica que ótima
polimerização pode ser obtida com um incremento de 2mm com um ED (potência
energética) de 16J/cm2; especificado pelo fabricante da resina composta.
6.

Como a energia é aplicada.
Seqüência de aplicação da energia (EAS): forma ou seqüência na qual o clinico
utiliza o fotopolimerizador para polimerizar a resina composta. Visto que o ED
(potência energética) é o produto de PD (densidade energética) e da duração da
exposição, o clinico tipicamente escolhe a densidade energética maior e o tempo
de exposição menor necessário para alcançar a ED (potência energética) igual A
EOP@D especificada. Infelizmente, a redução ou economia de tempo de
exposição não é inversamente proporcional ao aumento no PD (densidade
energética); portanto, o que é aplicado pode ser mais intenso do que a resina
composta pode absorver. Seqüências de aplicação de energia variável tipicamente
iniciam com uma baixa PD e, após, a transição via um aumento em degrau ou em
rampa, com uma PD maior. Algumas EAS (seqüência de aplicação de energia)
usam uma pausa entre a PD inicial baixa e a transição para uma PD final mais
alta. Qualquer que seja a EAS usada, a área integrada sob o gráfico versus o
tempo, deverá resultar em uma ED (potência energética) que seja idealmente um
terço maior do que a EOP@D (energia que a resina composta necessita).
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2.26 Fatores que afetam a polimerizacito das resinas compostas

A despeito das controvérsias, Eliades; Vougiouklais; Caputo (1987) relatam a
possibilidade do controle clinico da fotopolimerização, na medida em que os cirurgiões
dentistas se conscientizem da importância da influencia dos fatores de composição, cor e
espessura do material (resina composta), tempo de exposição e distância da fonte de luz.
Conscientização essa, traduzida pela constante observação da técnica incremental

e

monitoração periódica da energia luminosa emitida pelo fotopolimerizador. Ainda, como
resultado de seus estudos, foi verificado que a composição das resinas compostas, traduzida
pelo tipo e tamanho das partículas de carga, bem como pela quantidade e tipo de pigmentos,
desempenha importante papel no processo de polimerização, na medida em que impõe
obstáculos a serem superados pelos raios luminosos na direção do fundo do incremento, que
necessita de uma quantidade minima para ser polimerizado.
Uma revisão dos fundamentos da fotopolimerização é útil no entendimento dos prós e
contras das lâmpadas h. laser e com arco de plasma, atualmente disponíveis para a
polimerização de resinas compostas. As propriedades favoráveis das resinas compostas
fotopolimerizáveis dependem da obtenção da completa polimerização da matriz resinosa. A
polimerização inadequada pode resultar em perda da biocompatibilidade, alterações de cor,
perda da retenção, fratura, desgaste excessivo e amolecimento.
Alguns dos fatores mais import antes a considerar no uso e manutenção dos sistemas
de fotopolimerização são o tempo de exposição, a intensidade, a temperatura, à distância da
luz, a espessura da resina, a inibição por ar, a estrutura dental, a cor da resina composta, o tipo
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de carga, a quantidade de acelerador, o calor e a luz ambiente. Em seguida, apresentamos um
breve resumo de cada um desses fatores.

2.26.1 Exposição

As resinas compostas polimerizam tanto durante, como após a ativação com luz
visível. Essas duas reações de polimerização são conhecidas com reações da "luz" e do

"escuro". A reação da luz ocorre enquanto a luz proveniente do fotopolimerizador penetra na
resina composta. A reação do escuro, também chamada de polimerização pós-irradiação, tem
inicio imediatamente após a luz de polimerização apagar e prossegue por 24h, mesmo na
escuridão total, mas quase tudo isto ocorre entre 10min e 15min pós polimerização (FIG. 15)
(LEUNG; FAN; JOHNSON, 1983).
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Ionic: R. Leung, Fan P, Johnson W. Polimerizaclo pós-irradiacito de resinas compostas fotoativadas com luz visível. J Dent Res. 1983;62:363-5.

Figura 15 - A resina composta continua a polimerizar após lâmpada fotopolimerizadora
ter sido desligada. Este gráfico ilustra a reação escura típica (polimerização pósirradiação) de uma resina composta fotopolimerizável .
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0 tempo de polimerização minima para a reação luminosa para a maioria das resinas
compostas sob o modo de polimerização continuo

é de 20s a 40s (utilizando

fotopolimerizadores com emissão de 400mW/cm 2). Um estudo clássico de Leung demonstra
que as resinas compostas fotopolimerizaveis tradicionais devem ser polimerizadas por pelo
menos 40s para iniciar a reação que assegure que a polimerização irá prosseguir até o final
(MCCABE, 1985). Em todas as resinas compostas, a dureza maxima é obtida no prazo
aproximado de 24h. Algumas resinas compostas novas apresentam tempos de polimerização
menores, mas o tempo total necessário para a presa completa da resina composta

é

aproximadamente o mesmo. A super polimerização (polimerização por um tempo maior) não
é prejudicial mas não aumenta as propriedades do material.

Independente de como uma resina composta é polimerizada, a reação do escuro
consome tempo e contribui grandemente com a resistência total do material. Geralmente, a
espera de 10min a 15min após a polimerização, antes do acabamento, pode melhorar
significativamente as propriedades de desgaste pois o processo de acabamento danifica as
margens da restauração. 0 dano nas margens é maior quando a resina composta sofre
acabamento antes de ser totalmente polimerizada. Uma boa forma de minimizar o dano é
recondicionar e reselar as margens com um glaze após o acabamento.

2.26.2 Intensidade
A intensidade de polimerização de uma luz azul de 468 ±20nm tem sido de
aproximadamente 400mW/cm 2 há anos. Esta é a emissão da maioria dos fotopolimerizadores
e é conhecida como "densidade energética". Os problemas ocorrem quando a intensidade

minima não é alcançada. Existem quatro causas comuns para a diminuição da intensidade: (1)
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pelo fato da lâmpada de polimerização envelhecer, a intensidade de luz azul diminui; (2) a
queda da voltagem pode afetar a produção de luz azul; (3) a esterilização das pontas de
polimerização pode reduzir a transmissão de luz; (4) os filtros para aumentar a transmissão de
luz azul podem sofrer degradação.
Hastes luminosas que permitem a concentração de luz em pequenas áreas, permitindo
o aumento da densidade energética, estão disponíveis. Uma grande variedade de aparelhos

radi8metros pode medir a intensidade de luz azul, geralmente em comprimentos de onda de
400nm a 600nm (por exemplo, Radiemetro de polimerização Demetrone, Danburry®,
Connecticut®,

e

Cure Rite®, EFOS Inc., Williamsville, Nova Iorque). Os

fotopolimerizadores devem ser verificados mensalmente com

o uso de um radi8metro para

assegurar a produção adequada de luz azul. Quando a intensidade é baixa, a substituição da
lâmpada, filtro ou ponta de polimerização geralmente devolve a intensidade a níveis

aceitáveis. Muitas lâmpadas fotopolimerizadoras apresentam radi8metros. As lâmpadas
fotopolimerizadoras com uma densidade energética maior (600mW/cm 2 a 1200mW/cm 2)
apresentam níveis de emissão aceitáveis por um longo período.

2.26.3 Temperatura
As resinas compostas fotopolimerizáveis polimerizam menos eficientemente caso
estejam refrigeradas durante a aplicação (por exemplo, as que acabaram de ser retiradas do
refrigerador). As resinas compostas à temperatura ambiente sofrem polimerização de forma
mais rápida e completa. As resinas compostas devem ser mantidas à temperatura ambiente
pelo menos lh antes do uso (KELSEY et al., 1987).
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A maioria das lâmpadas polimerizadoras produz calor, que aumenta o processo de
polimerização. Todavia, o excesso de calor pode resultar em pulpite e morte pulpar. 0 efeito
do calor proveniente da lâmpada polimerizadora sobre o dente não é totalmente
compreendido, apenas parcialmente pois existem muitas variáveis.

2.26.4 Distância e ângulo entre a luz e a resina
A distancia da fonte de luz em relação ao incremento de resina composta é uma
variável de tão fácil percepção e controle por parte do clinico quanto o é o seu

negligenciamento (ELIADES; VOUGIOUKLAIS; CAPUTO, 1987).
A distância ideal da fonte luminosa à resina composta é de 1 min, com a fonte
luminosa posicionada com um ângulo de 90 0 com a superficie da resina composta (ONOSE et
al., 1985). A intensidade luminosa cai rapidamente quando a distância da ponta luminosa
resina composta aumenta (FIG. 16). Caso a base de uma caixa proximal típica, em uma resina
composta posterior, esteja a 5mm da extremidade da ponteira luminosa, a duração de
polimerização adequada para uma dada intensidade pode ser determinada apenas por meio do
uso de um radiômetro a uma mesma distância. A distância ainda pode ser um problema caso a
lâmpada seja colocada contra o dente, visto que uma caixa profunda aumenta a distância que a
luz deve penetrar (FIG. 17). Esta é uma boa razão para usar uma lâmpada que produza mais
do que 400mW/cm2 de densidade energética. Com muitas lâmpadas polimerizadoras, uma
densidade energética mais alta (de aproximadamente 600mW/cm 2) é necessária para
assegurar que 400mW/cm2 alcance o primeiro incremento da resina composta em uma caixa
posterior. Para compensar a perda de intensidade, polimeriza-se por períodos maiores de
tempo as camadas de resina composta que estão a uma distância maior da haste luminosa. A
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polimerização adicional pode ser alcançada através da polimerizacdo das faces proximais,
após o acabamento (ALBERTS, 2002).

Fonte: Alberts,HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.97, 2002.

Figura 16 - Restauração profunda e naquelas com dificil acesso, a distância entre a
ponta luminosa e a resina composta podem aumentar, o que geralmente reduz a
densidade energética na superficie em torno de 70%.

E.

pratako

Fonte: Alberts,HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.98,2002.

Figura 17 - Representação esquemática de uma redução de 50% na intensidade da
luz nas áreas mais profundas de um preparo.

Ainda com o objetivo de se avaliar o efeito da distância da fonte de luz, experimentos
foram realizados onde, matrizes de plástico, foram interpostas entre o radiómetro e a ponta do
fotopolimerizador, que ficou a 2mm, 4mm, 6mm do alvo. Os resultados obtidos são
mostrados na FIG. 18 (ELIADES; VOUGIOUKLA1S; CAPUTO, 1987).
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Figura 18 - Redução da intensidade de luz x distância.

2.26.5 Angulo e direção da luz

Quando o ângulo diverge 90° com a superficie da resina composta, a energia luminosa
é refletida e a penetração é extremamente reduzida. Isto pode ser demonstrado pela angulação

da haste luminosa contra um radi6metro e a observação da queda dos valores de intensidade
apresentados no medidor. Nos preparos para molares, a crista marginal do dente adjacente
bloqueia a luz quando colocada em um ângulo (FIG. 19).

-o

Fonte: Alberts,HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.98,2002.

Figura 19 - Nas restaurações profundas, particularmente nas regiões posteriores, a
trajetória de luz direta sobre a restauração inteira pode ser bloqueada. A area critica da
margem gengival é mais comumente afetada. Algumas ponteiras luminosas não são
curvas o suficiente para permitir uma angulaçâo com 90 0•

2.26.6 Espessura da resina
De acordo com os resultados obtidos por Nomoto (1997), quanto a espessura do
material a medida em que penetra no incremento de resina composta, a luz perde intensidade
por seus componentes, a dureza superficial não garante, portanto, que houve uma adequada
polimerização nas camadas mais profundas, uma vez que a luz pode tê-las atingido com
intensidade insuficiente para deflagar o processo de polimerização de forma aceitável.
Os resultados de outro experimento realizado (ELIADES; VOUGIOUKLAIS;
CAPUTO, 1987) mostrou-se alinhado com o exposto (FIG. 20): a perda de intensidade de luz
devido a propagação através da resina composta utilizada variou em função da espessura e da
cor do incremento; quanto mais espesso e saturado (croma), menor a quantidade de luz que o
atravessou, variando a redução de intensidade de luz de 89,03% (cor A2, com 2mm de
espessura) a 99,03% (cor C4, com 6mm de espessura).
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Fonte: Rissi RC., Cabral A. Fotopolimerizacao: Principais Variáveis Clinicas que Podem
Interferir no Processo. Rev. APCD. 2002; 2 (56) MAR/ABR.

Figura 20 - Redução da energia luminosa[e] em função da cor e da espessura do incremento de
resina composta

A espessura da resina afeta a polimerização da resina. A polimerização ótima ocorre
em uma profundidade de apenas 0,5mm a 1,0rnm, devido à inibição do ar na superficie e à
dificuldade com que a luz penetra na resina.
Um estudo clássico demonstrou que 7 dias após um ciclo de polimerização de 40s,
uma resina composta com uma profundidade de lmm (de cor clara) é polimerizada com 69%
a 84% de dureza ótima, por meio da medição da dureza da superficie (STANDLEE;
CAPUTO; HOKAMA, 1988). Aos 2mm, esta mesma resina composta apresenta apenas 40%
a 60% da dureza desejada. Aos 3mm, ela tem somente 34% da dureza. Assim, as resinas
compostas devem ser polimerizadas em incrementos não mais do que lmm a 2mm. Isto,
admitindo-se uma fonte luminosa ótima e uma resina composta de cor clara (por exemplo,
Al, B1). Em alguns estudos, o aumento do tempo de polimerização para 2min aumentou a
profundidade de polimerização; contudo, tempo de polimerização adicional tem efeitos
limitados sobre a profundidade de polimerização (FIG. 21). A declaração de um fabricante de
que a resina composta apresenta uma profundidade de polimerização de 6rnm é enganosa. Isto
implica que a resina composta pode ser colocada em incrementos de 6mm, mas apresenta
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resultados com excessiva contração de polimerização, com margens abertas, e maior tensão
sobre o dente.

Fonte: Alberts,HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.99,2002.

Figura 21 - Ilustração gráfica do grau de polimerizaclo da resina em diferentes profundidades da
resina (isto 6, a espessura da resina) em relação à duração da polimerização.

2.26.7 Inibição do ar
O oxigênio no ar compete com a polimerização e inibe a presa da resina. A extensão
de inibição superficial está inversamente relacionada com a carga da partícula. A camada não
polimerizada pode variar de 50pm a 500gm (ou mais), dependendo da reatividade do
fotoiniciadores utilizados. Assim, resinas sem carga que serão polimerizadas, devem ser
cobertas com um gel inibidor de ar, tal como uma fina camada de geléia de petróleo, glicerina
ou produtos comerciais, tal como Oxyguard® (J. Morita), e, posteriormente, re-polimerizadas.
Alguns glazeadores apresentam fotoiniciadores que são suficientemente reativos para tornáos desnecessários. Além disso, a polimerização através de uma matriz aumenta a
polimerização superficial pelo fato da matriz reduzir a inibição de ar.

l
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2.26.8 Polimerização através da estrutura dental

É possível fotopolimerizar a resina através do esmalte, mas esta técnica é apenas um a
dois terços tão efetiva quanto a polimerização direta, e é adequada apenas quando não ha
alternativa (WEAVER; BLANK; PELLEU, 1988). Tal polimerização é possível com 3mm de
esmalte ou 0,5mm de dentina, mas o clinico deve dobrar ou triplicar os tempos de exposição
(MATSUMOTO et al., 1986). Quando a fotopolimerização é feita através da estrutura dental,
facetas de porcelana e outras estruturas, é aconselhável utilizar uma luz de alta intensidade.

2.26.9 Cor da resina
Resinas compostas escuras polimerizam mais vagarosamente e menos profundamente
do que cores mais claras (DE LANGE; BAUSCH; DAVIDSON, 1983). A uma profundidade
de lmm, uma resina composta de cor escura alcança apenas dois terços da profundidade ótima
de polimerização obtidas nas cores translúcidas (FIG. 22). Uma cor mais clara reduz a
quantidade de tempo que é necessária para polimerizar cores escuras. Sendo assim, quando a
estética não é crucial, cores mais claras devem ser usadas.
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Figura 22 - Dureza das resinas composta com base na cor e carga após uma polimerização de 40s.
Cores escuras de resinas compostas polimerizam mais vagarosamente e podem ser beneficiar do uso
de densidades energéticas mais altas.

2.26.10 Tipo de carga
Resinas compostas de micro -partículas são mais difíceis de polimerizar do que resinas
de macro-partículas, que apresentam partículas de quartzo e vidro maiores. Geralmente,
quanto mais carga com partículas maiores uma resina composta apresenta, mais facilmente a
resina polimeriza. Todavia, extrema quantidade de carga pode tornar uma resina composta
opaca, o que na realidade aumenta a duração necessária de exposição (ALBERTS, 2002).

2.26.11 Quantidade de fotoiniciador
As resinas compostas diferem na quantidade de fotoiniciador que elas contêm. Alguns
fabricantes utilizam menos do que a quantidade ideal de fotoiniciador necessária para a
máxima resistência da resina, de forma a aumentar o tempo de trabalho do dentista sob a luz
operatória.
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Todos os fotoiniciadores sofrem deterioração com o tempo (STANFORD, 1984).
Contudo, as resinas composta fotopolimerizáveis são mais estáveis do que as resinas
compostas quimicamente polimerizáveis. Algumas resinas compostas fotopolimerizaveis
perdem aproximadamente 10% de suas propriedades fisicas quando armazenadas por 2 anos
temperatura ambiente. Caso mantidas em tubos selados, elas duram muito mais. A maior
causa de prazo de validade reduzido das resinas compostas é a evaporação dos monômeros
críticos dos recipientes com uma dose única. Materiais autopolimerizáveis tern prazos de

validade de 6 a 36 meses. A chave para a longevidade é a pasta contendo peróxido
catalisador; alguns apresentam maior estabilidade do que os outros. Existem variações nos
prazos de validade de várias resinas compostas autopolimerizáveis e de dupla polimerização.
A maioria das resinas compostas autopolimerizáveis tem um prazo de validade maior quando
mantidos sob refrigeração. A observação da data de expiração do produto do fabricante é
importante, especialmente com as cores utilizadas com menor freqüência.

2.26.12 Calor gerado pelas unidades fotopolimerizadoras
0 calor gerado por uma unidade fotopolimerizadora aumenta o índice de iniciação
fotoquimica e a reação de polimerização, e aumenta a quantidade de resina polimerizada

(LAMBERT e PASSON, 1988). Admite-se que o calor de polimerização excessivo não
provoque nenhum dano foto-químico ao dente ou à resina composta. Todavia, o calor gerado
no dente durante os resultados de fotopolimerização em temperaturas intra-pulpares mais
altas, poderiam ser prejudiciais. Camadas profundas de resina composta necessitam de alta
polimerização; a refrigeração com uma seringa de ar seco pode ser útil.

76

2.26.13 Polimerização pela luz do ambiente de trabalho
0 tempo de trabalho das resinas compostas fotopolimerizáveis depende da
luminosidade operatória e da luminosidade ambiente, as quais as resinas compostas estão
expostas. As diferenças nessas fontes luminosas podem afetar dramaticamente o tempo de
trabalho. Novas resinas compostas com tempos de presa mais rápidos são, até mesmo, mais
sensíveis.

2.26.14 Luz operatória
A maioria das luzes operatórias opera em altas temperaturas que produzem espectros
na faixa de luz azul. Este espectro auxilia na melhoria da seleção de cores dos materiais
restauradores odontológicos, mas ele inicia a polimerização.

2.26.14.1 Luz incandescente
As luzes incandescentes apresentam pouca luz azul e proporcionam tempo de trabalho
maior com as resinas compostas.

2.26.14.2 Luz fluorescente
Em geral, a iluminação fluorescente apresenta o menor tempo de trabalho para as
resinas compostas fotopolimeriziveis, pois ela emite a maior quantidade de luz azul. Tubos
com a cor corrigida emitem consideravelmente mais luz azul e freqüentemente apresentam o
menor tempo de trabalho de todos os sistemas luminosos.
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2.26.15 Melhorando o tempo de trabalho
O tempo de trabalho pode ser melhorado de duas formas:
1. Posicione a luz operatória distante do campo de trabalho. Geralmente, a duplicação
da distância da luz operatória do paciente aumenta grandemente

o tempo de

trabalho, ao passo que proporciona ainda luminosidade adequada para a colocação
da resina composta.
2. Coloque um filtro laranja sobre a luz operatória. Este pode ser mantido em posição
com velcro.

2.26.16 Unidades fotopolimerizadoras
Muito se tem feito para melhoria das resinas polimerizadas por meio de luz visível. A
maioria dos estudos, no entanto, aborda as fontes de luz convencionais e pouco tem sido feito
no sentido de viabilizar novas fontes, introduzindo novas tecnologias neste ramo de
conhecimeno. Podemos citar como fontes utilizadas para cura de resinas compostas dentais: o
fotopolimerizador convencional, na maioria das vezes, lâmpada halogênio com filtro: o laser
argônio (comprimento de onda de 488nm) no modo continuo e pulsado; lâmpada de xenônio
(arco de plasma), e, mais, recentemente, dispositivos a base de LEDs azuis (MEDEIROS,
2001).
Quase todas as unidades fotopolimerizadoras halógenas polimerizam todas as resinas
compostas fotopolimerizáveis. Todavia, as unidades fotopolimerizadoras diferem na
profundidade de polimerizaçdo, diâmetro de polimerização, número de conexões disponíveis
e geração de calor. Muitas unidades fotopolimerizadoras utilizam luz halógena, como aquelas
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que são encontradas us projetores de slides padrões como suas fontes luminosas. Esta fonte
luminosa produz muitos comprimentos de onda luminosa. Um filtro dicróico complexo e
especial separa os comprimentos de onda em um espectro mais curto, com uma largura de
banda de comprimentos de onda de aproximadamente 400nm a 500nm. Para a maioria das
resinas compostas, 470nm é o comprimento de onda ótimo para a polimerização, mas isto
depende do foto-iniciador utilizado na resina. Alguns aparelhos fotopolimerizadores que não
utilizam luz halógena não polimerizam algumas resinas compostas. Isto se aplica
principalmente ao lasers, pois seus espectros de comprimento de onda são tão curtos que
podem não incluir o comprimento de onda ótimo para tais resinas.
Algumas unidades fotopolimerizadoras contêm filtros e ponteiras luminosas melhores
do que as outras. As unidades com filtros inferiores permitem que a energia de comprimento
de onda mais longa passe através da ponteira, resultando em temperaturas mais altas nesta
extremidade ou emissão inadequada de luz azul. A luz da ponteira de polimerização deve ser
uniforme na intensidade e comprimento de onda para reduzir as tensões internas durante o
processo de polimerização e para proporcionar ótima estabilidade A resina polimerizada. Esses
fatores são responsáveis por diferenças na capacidade de polimerização entre as unidades que
utilizam uma fonte luminosa similar. Estudos demonstram que essas diferenças podem ser
maiores — de até 50% de profundidade nas medidas de polimerizaçã'o (FAN et al., 1987),
mesmo entre unidades idênticas do mesmo fabricante.

2.26.16.1 Unidades de mesa
A unidade de mesa contém todas as partes funcionais em uma caixa. Um cabo com
fibra óptica ou fluido conduz a luz da caixa até o paciente.
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Algumas dessas unidades apresentam uma chave de controle na extremidade do cabo,
de forma que o operador não necessita deixar o campo operatório para ativar a fonte
luminosa.
As vantagens das unidades de mesa são que o ventilador e as partes funcionais da
unidade estão fora do campo operatório e apresentam, geralmente, menor custo do que os
outros desenhos. As desvantagens são que muitas unidades não apresentam uma chave na
extremidade do cabo e muitos modelos não têm ponteiras polimerizadoras com diâmetro
maior. Além disso, muitas destas apresentam cabos ópticos que necessitam de substituição
periódica, pois o feixe de fibras ópticas sofre fratura.

2.26.16.2 Unidades do tipo pistola
0 segundo tipo de unidade fotopolimerizadora tem sua fonte luminosa em urna
estrutura do tipo pistola. A luz passa através de um pequeno cabo de fibra óptica ou haste de
vidro que forma a ponteira (cano) da pistola. Geralmente, essas unidades são unidas a uma
unidade adicional de mesa ou parede, que contém as alterações necessárias para operar a luz.
Esta unidade é ativada na Area operatória. Elas apresentam tipicamente diâmetros
maiores de polimerização com boa intensidade e são geralmente menores e altamente
portáteis. As unidades do tipo pistola não apresentam cabo de fibra óptica para substituir.
visto que as ponteiras da pistola geralmente não são flexíveis. As desvantagens das unidades
do tipo pistola são a presença do ventilador na estrutura da pistola, produzindo ruído e
aquecendo com o uso prolongado; a estrutura da pistola e seu peso (apresentam mais estrutura
do que as ponteiras com cabo de fibra óptica); e tem um custo maior.
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2.26.16.3 Peça de mão com conexão polimerizadora
0 terceiro tipo, a peça de mão com conexão de fibra óptica, é geralmente adaptada

fonte de luz da peça de mão com fibra óptica existente. A unidade* com conexão têm
ponteiras polimerizadoras que geralmente são menores do que aquelas das unidades de mesa.
Algumas dessas unidades geram considerável aquecimento no dente, devido aos filtros de luz
ineficientes ou ausente.
Essas unidades apresentam menor custo, especialmente quando a fibra óptica da peça

de mão já estão na estrutura. Elas são menores e não necessitam de espaço adicional para
colocação. Suas desvantagens incluem, geralmente, um diâmetro menor para polimerização,

fonte luminosa menos intensa, liberação excessiva de calor (algumas unidades) e necessidade
periódica de substituição dos cabos de fibra óptica.

2.26.17 Efeitos da voltagem sobre a intensidade
A densidade energética de muitas unidades fotopolimerizadoras depende da voltagem
auferida no receptáculo elétrico (tomada). Na maioria das cidades americanas, a voltagem é
mantida constante a 120volts. Em um consultório, todavia, a voltagem pode flutuar 10volts a
15volts em média. É dificil de manter a voltagem em um nível constante, visto que ela

diminui quando a distância do transformador da rua ao consultório aumenta. Assim, as casas e
consultórios mais próximos a um transformador apresentam uma voltagem mais alta do que

nos locais mais distantes. A voltagem é semelhante à pressão de água ou ar: quanto mais
longa a extensão, menor a pressão na extremidade.
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Como regra geral, quanto menor a voltagem, menor a quantidade e profundidade de
polimerização da resina constante (HARRINGTON e WILSON, 1995). Uma queda de 10%

na voltagem pode resultar em uma redução de 40% na densidade energética, suficiente para
produzir restaurações não polimerizadas e uma limitada profundidade de polimerização. Para
reduzir este problema, a maioria dos fabricantes constrói reguladores de voltagem em suas
unidades fotopolimerizadoras. Essas unidades são especialmente importantes para os dentistas
que trabalham em áreas onde a voltagem não é mantida em um nível constante de 120volts.

2.27 Lâmpadas polimerizadoras

Quatro tipos de lâmpadas predominam na pratica clinica: lâmpadas tungstêniohalógena, arco de plasma, laser e luz emitida por diodo (LED). As lâmpadas halógenas

apresentam flexibilidade para aplicar a energia em uma faixa de variação de baixa A alta, e por
variados períodos de tempo. As unidades de arco e A. laser invariavelmente aplicam grande
quantidades de luz e são, portanto, apropriados apenas na polimerização continua ou de pulso;
isto limita sua flexibilidade nas aplicações clinicas.

2.27.1 Lâmpada tungstênio-halógena

A unidade mais utilizada nos consultórios odontológicos para a cura das resinas
compostas dentais são os fotopolimerizadores convencionais apresentam basicamente uma
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lâmpada de filamento, filtro, sistema de refrigeração e fibras ópticas para entrega da luz. Estes
componentes variam de uma unidade para outra de acordo com o fabricante.
Os aparelhos convencionais são dispositivos que apresentam uma lâmpada halógena
(25 a 75 Watts), com filtro que permite a passagem de banda larga da regido azul do espectro,
com uma potência media de saída em torno de 200mW a 400mW. Este processo de obtenção
de luz azul pelos dispositivos comuns exibe perda demasiada de energia. Além disso, o feixe
de luz emergente carrega desnecessariamente uma grande quantidade de luz fora da regido
espectral de interesse para cura (BARGH; BERRY; HATTON, 1994).
0 principio de emissão é caracterizado por um filamento de tungstênio, que se
encontra dentro do bulbo com gas inerte e flúor, aquecido emitindo luz branca e muita
radiação na região do infravermelho, responsável pelo calor. A luz produzida pelo filamento
aquecido é direcionada para o filtro através de um refletor. Apesar destes dispositivos
apresentarem sistemas de refrigeração, a degradação do bulbo, refletor, filtro e fibra óptica
ocorre devido as altas temperaturas produzidas gerando modificações no aspecto de emissão e
diminuição de potência de saída com o tempo de uso. Em conseqüência, há uma diminuição
da efetividade de polimerização com uso do aparelho (APARELHOS, 1999; PEUTZFELDF;
SAHAFI; ASMUSSEN, 2000).
A lâmpada dos dispositivos de polimerizaçã'o convencional tem um tempo de vida
relativamente curto, cerca de 100h, por isso recomenda-se a reposição da lâmpada e do filtro
regularmente, para evitar a perda de potência do aparelho e, consequentemente, a falha
prematura das restaurações de resinas composta em virtude de uma polimerização ineficiente
do material (PEUTZFELDE; SAHAFI; ASMUSSEN, 2000; OESTERLE; NEWMAN;
SHELLHART, 2001).
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E interessante notar que muitas unidades fotopolimerizadoras haléigenas utilizam
lâmpadas de 100watts para produzir 500mW de luminosidade, que apresenta um pico de
468nm. Esta abordagem produz um índice de eficiência de apenas 0,5%; os outros 99,5% de

energia é simplesmente liberada na forma de calor. 0 calor, diferente da luz, pode ser
prejudicial ao dente e necessitar de controle. Assim, lâmpadas polimerizadoras mais potentes
necessitam medidas que reduzam o aquecimento que se irradia da extremidade da ponteira
luminosa.
E importante a utilização de um radi8metro para monitorar rotineiramente a

intensidade de luz. 0 radiomêtro pode ser comprado separadamente, mas os aparelhos que
apresentam esse dispositivo embutido são mais convenientes. Para melhorar a qualidade da
polimerização e distribuir uniformemente a contração, alguns aparelhos foram introduzidos no

mercado apresentando um ciclo de polimerização baixo inicialmente. Este ciclo permite a
progressão de uma intensidade inicial baixa (primeiros 12s) para uma alta intensidade de
polimerização na duração no restante do ciclo. As Turbo Curing Tips intensificam a luz

emitida numa tentativa de aumentar a profundidade de polimerização, minimizando assim o
tempo necessário para se obter uma polimerização completa. Aparelhos sem fio, também
estão disponíveis no mercado, entretanto eles tendem a ser pesados e mais caros, mas

definitivamente são, portáteis pois a pistola engloba a fonte (OESTERLE; NEWMAN;
SHELLHART, 2001).

2.27.1.1 Características ideais dos aparelhos fotopolimerizadores alógenos
De acordo com Oesterle; Newman; Shellhart (2001) as características ideais dos
aparelhos fotopolimerizadores alógenos são:

84

— botão liga/desliga na pistola. A base localizada centralmente e fácil de manipular;
— operação silenciosa;

— fio longo e passivo (aproximadamente de 125cm, sem resistência ao ser removido)
estendendo — se da pistola A. base do aparelho;
— pistola não deve aquecer com uso prolongado (8min a 10min);

-

radiometro embutido (7mm a 1 lmm), ponta polimerizadora removível, substituível
e esterelizável, fácil troca de lAmpada, pistola leve, superficie lisa para uma fácil

desinfecção, ventilador silencioso e deve funcionar continuamente emitindo bips
em intervalos de tempos específicos.

2.27.1.2 Fatores que afetam a intensidade da luz

— Sujeira ou deterioração do refletor;
— queima de filamento da lâmpada;

— a intensidade de luz normalmente não é uniforme para todas as areas da ponta — a
maior intensidade é encontrada no centro;
— a intensidade diminui corn o aumento da distância da fonte.

2.27.1.3 Lâmpada de arco de plasma
No final dos anos 90, foi introduzido uma luz que utiliza um bulbo de arco de plasma
de xenônio. Muito promissor por necessitar de um baixo tempo de exposição, equivalente ao
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laser de argemio, porém, a um custo inferior. A fonte de luz a base de arco de plasma de
xeniinio é capaz de produzir luz de maior intensidade que o da luz convencional halógena de
tungstênio — quartzo, e a luz pode ser filtrada a uma concentração de banda larga de 450nm a
500nm para pico de absorção dos sistemas de fotoiniciadores comumentes utilizados. Não tão
caro quanto um laser, a luz de xentinio é mais cara que a luz convencional, entre $3000 a
$4000. A lâmpada de arco de plasma de xenemio, têm sido usado desde os anos cinqüenta.
Gas de xenOnio, cujo rastro de gas é naturalmente encontrado na atmosfera terrestre, é
produzido pela destilação fracionada do ar liquefeito. Quando uma corrente elétrica passa pelo
gas de xenônio, o gas é ionizado e forma um plasma fictício (maquiado), de aproximadamente
igual número de partículas carregadas negativamente e positivamente. A lâmpada geralmente
tem um ânodo e um cátodo de tungstênio em um tubo de quartzo enchido de gas de xenônio.
Quanto o gas de xenônio no tubo esta em baixa pressão, emite uma luz azulado-branco, e em
alta pressão, emite luz no espectro que se assemelha a luz do dia. Por isso, lâmpadas de
xenônio são comumente usados em strobes fotográficos para produzir intensos flashes

extremamente pequenos de luz e em projetores de cinema e teatro para produzir uma luz
luminosa com uma temperatura e cor perto da luz do dia. A intensidade alta de um plasma de

xenônio corretamente filtrado forma um arco de luz, útil para curar rapidamente resinas
compostas (FLEMING; MAILLET, 1999).
As lâmpadas de arco de plasma (arco curto de xentinio) utilizadas para a polimerização
com energia por pulso, geralmente apresentam uma area de concentração de 5mm e uma
largura de banda larga com cobertura de 380nm a 500nm. Elas produzem uma densidade
energética de até 2500mW/cm 2 . Esta é uma fonte de energia luminosa extremamente
poderosa, que necessita de um tempo de espera (no mínimo de 10s) para cada utilização, para
permitir que a unidade se restabeleça. A alta intensidade da lâmpada faz com que a prata se
precipite sobre o vidro da lâmpada, o que deteriora a emissão da lâmpada com o tempo. As
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lâmpadas de xenõnio, portanto, apresentam um prazo de validade curto. Uma grande
quantidade de fabricantes de resinas compostas odontológicas recomenda que os dentistas não
usem essas lâmpadas para polimerização devido aos resultados deficientes de polimerização
(ALBERTS, 2002).
As unidades de PAC foram introduzidas para encurtar o tempo gasto pelo dentista para
curar resinas compostas. Estudos mostraram que as características de polimerização
produzidas por duas unidades PAC, (Apollo 95E® e 1000PACC1), embora em várias
instâncias diferentes de um ponto de vista estatístico, pode ser avaliado como sendo bastante
próximo de um ponto de vista pratico para as características associadas com uma unidade

polimerizadora convencional (XL 3000). Com a unidade Apollo 95E, porém, a profundidade
de polimerização em 3s pode ser menos que 4rnm. Assumindo, que aproximadamente a
metade da profundidade é otimamente curado, uma restauração terá que ser construída em
camadas que não excedam 2mm. Isto é então, questionável se o tempo de cura muito pequeno
por camada é refletido em um tempo menor pelo procedimento restaurativo inteiro. Com a
unidade PAC 1000, 1 Os tempo de cura deram características de polimerização das
combinações de resina, utilizadas no estudo (Herculite XRV®, Apollo Restore, Saremco
Microhybrid), que foram comparativamente favorável com os resultados obtidas com 20s ou
40s de cura com a unidade de polimerização convencional. Porém, com uma das combinações
de resina investigadas a profundidade de polimerização era inferior ao resultado de 40s de

irradiação com uma unidade de cura convencional. Pensando nisto, outro aspecto do uso das
unidades de cura deveriam ser considerados. Quando uma restauração cerâmica ou composta
é cimentada com cimento resinoso de cura dual, a luz da unidade polimerizadora deveria

penetrar na restauração para assegurar as propriedades ótimas de unido do cimento resinoso.
então essencial que uma luz suficiente seja emitida em tais situações, e o dentista deveria estar

atento que a quantidade de luz emitida pela unidade polimerizadora tipo PAC, uma vez que, o
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tempo de cura recomendado poderá ser menor que o desejável para certas aplicações
(BLANKENAU; KELSEY; KUTSCH, 1995).

2.27.2 Laser
Em razão da utilização crescente por profissionais odontológicos, de materiais
fotoativados, houve um aumento correspondente em pesquisas de fonte de luz utilizados na
polimerização. 0 laser de argônio é uma fonte promissora, uma vez que o seu comprimento

de onda de luz emitido é ótimo para a iniciação da polimerização de resinas compostas. A
literatura reflete forte divergência de opiniões sobre muitos aspectos da efetividade da
polimerização a laser comparado a polimerizaçã'o com luz convencional. Pesquisas indicam

que o laser de argeinio oferece uma maior profundidade e grau de polimerização, com menos
tempo requerido e acentuam as propriedades fisicas das resinas compostas polimerizadas.
Estas vantagens, porém, indicam que a polimerização por laser resultam no aumento da
contração, fragilidade e infiltração marginal. É importante que os dentistas por esta nova

tecnologia monitorem seus estudos (BLANKENAU; KELSEY; KUTSCH, 1995).
0 laser é um dispositivo que apresenta inúmeras utilizações: instrumento para
realização de estudos ópticos avançados, monitoração de poluição do ar, monitoração de
poluição dos solos, utilização na área da saúde através de bisturis e fotocoaguladores,

instrumentos para remoção de tecidos moles e duros, estímulos fotoquímicos de analgesia e
antiinflamação, além de sua utilidade para processamento de materiais: ferramenta para
fundição e usinagem de cerâmicas e metais, incluindo a polimerização de resinas compostas

dentais. A palavra laser é um acrônimo que significa Light Amplification by Stimuled
Emission of Radiation. 0 laser utilizado para a polimerização das resinas compostas dentais
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apresenta como meio ativo o gas arg6nio, por isso chamado: laser de arenio (MEDEIROS,
2001).
Desde 1980, ocorre o enfoque de pesquisas no uso de laser de arenio para
fotopolimerização de materiais restauradores do tipo resina composta (KELSEY et al., 1989).
Diferentemente das unidades de luz visível convencional, o laser de arg6nio não emprega o
uso de filtros. Gera um comprimento de onda de luz azul (monocromática), tendo de faixa de
onda com largura de somente 40nm a 45nm (VISIBLE LIGHT-CURED, 1985; MAIMAN,
1960).
0 brilho de luz pode ser fixado nas especificações do fabricante para uma eficiência
ótima, único para cada marca de resina composta. Alguns desses aparelhos, podem ser
calibrados antes de cada cura e pode ser assegurados para tratamento standart para cada
paciente. Como as unidades convencionais, o tempo de exposição pode ser ajustado conforme
o necessário (BLANKENAU; KELSEY; KUTSCH, 1995).
0 laser de arg6nio apresenta um modo de emissão diferente do aparelho convencional.
0 dispositivo é composto por uma ampola de gás arg6nio, contido em uma cavidade óptica,
que apresenta dois aparelhos: um totalmente refletor e outro parcialmente refletor. Os
espelhos são colocados em lados opostos da cavidade para permitir a ressonância das ondas
eletromagnéticas. Ao acionar o dispositivo, o gás de arenio recebe uma descarga elétrica
levando os átomos de argemio para um estado excitado. Ao retornarem para estado
fundamental os átomos emitem fótons que são capturados pelos espelhos e ressonam na
cavidade óptica amplificando a produção de fótons gêmeos. Quando o feixe atinge altas
potências passa do espelho semi-refletor para a região externa a cavidade óptica
(MEDEIROS, 2001).
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0 resultado da emissão estimulada é um feixe de luz com características peculiares

especiais diferentes da luz comum. As principais características do feixe laser são: coerência,
colimação e monocromaticidade (MEDEIROS, 2001).
F6tons de laser se propagam em fases (são coesos) e são colimados de tal forma que

eles se propagam na mesma direção (HARNIS e PICK, 1995; VARGAS; COBB; SCHMIT,
1998). Uma menor potência 6 necessária nas unidades de laser de argõnio, do que nos

aparelhos convencionais, ainda que, estes podem polimerizar a resina efetivamente, porque o
comprimento de onda de luz é especifico ao trabalho que esta sendo executado. Unidades
convencionais emitem faixa larga de comprimento de onda, resultando em um espectro largo
de comprimentos de onda que se sobrepõe e são ditos que estão fora de fase ou incoesos
(VARGAS; COBB; SCHMIT, 1998), 2 Britons de luz incoesos que estão 180° fora de fase
podem cancelar um ao outro e podem resultar numa capacidade de polimerização diminuída e
menos polimerização de resina composta. Unidades convencionais (VLC) também podem
produzem um divergente feixe de luz e resultam em uma perda de 40% de energia em uma
superficie de polimerização de 6mm. Em, contraste, o laser de argtinio emite feixe colimado

(estreito, focado, não divergente), focando em um objeto especifico, resultando em uma força
de densidade mais consistente acima da distância (VISIBLE LIGHT-CURED, 1985;
BLANKENAU et al., 1991; DEDERICH, 1993; COBB; VARGAS; RUNDLE, 1996).

2.27.2.1 Vantagens
Devido as propriedades do laser de argõnio descritos acima, a eficácia e a
profundidade de polimerização de resina composta são maiores com este laser do que
comparados com VLCs. Menos monômeros não polimerizados são encontrados em resinas
compostas polimerizados por laser argõnio comparado com os polimerizados por unidades
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VLCs (BLANKENAU et al., 1991; DEDERICH, 1993). Esta eficácia resulta no aumento de
certas propriedades fisicas das resinas compostas polimerizadas a laser, inclusive resistência
compressão, resistência à tração diametral, resistência flexural transversal e módulo flexural
(VISIBLE LIGHT-CURED, 1985; GLASSPOOLE et al., 1990; BLANKENAU et al., 1991;
DEDERICH, 1993).
Resistência ao desgaste é equivalente quando usado qualquer dos dois métodos de
polimerização (SHANTHALA; MUNSH, 1995), mas a polimerização com laser de argónio
demonstrou potencial para melhorar forças de adesão em esmalte e dentina (POWELL;
BLANKENAU, 1996). Outro estudo não encontrou nenhuma diferença significante entre as
forças de unido adesiva quando usado com laser de argónio e unidades de polimerização de
lâmpada halógena (WIGDOR et al., 1995). Porém, uma diferença significante foi relatada nas
forças de adesão de acordo com a distância entre a superficie de resina e a fonte de luz.
Autores relatam que a força de unido quando polimerizados a laser não diminui com
distâncias crescentes, considerando que havia uma diminuição significante na força de adesão
quando polimerizados com luz halógena quando as distâncias fossem maior que 0,5mm. Além
do mais, em todos os estudos acima, o laser precisou de menos tempo para alcançar
polimerização equivalente ou maior do material restaurador

(89)(93X94X96X98). Um dos fabricantes

indica que o laser de argónio precisa somente 1/4 do tempo de exposição: 1 Os para 2mm de
profundidade comparado aos 40s recomendados para os sistemas de VLC. (Dental Laser,
panfleto 1998, Primerios Sistemas de Laser, Inc) (BLANKENAU; KELSEY; KUTSCH,
1995).
Finalmente, como estratégia de marketing, pode significar aos olhos do público algo
como a presença de alta tecnologia dentro do consultório (WIGDOR, 1997; SUBJECT,
1996).
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2.27.2.2 Desvantagens

Embora o tamanho, peso e portabilidade das unidades de laser de argônio mais novos
melhoraram, ainda incomoda e ocupa consideravelmente mais espaço que uma unidade VLC
convencional. 0 laser pode gerar uma substancial soma de calor, os sistemas de ventilação
tendem a ser ruidosos, e há, por volta de, 30s de atraso de tempo entre ligar a unidade e a
emissão de luz (CERNAVIN et al., 1994). Estas desvantagens podem ser superadas, em parte,

com as unidades agora disponíveis que podem ser instaladas centralmente.
Em razão da tecnologia ser nova nos consultórios dentários, o custo das unidades de
laser de argônio portátil varia de $12.000 a $20.000, e a instalação central pode acarretar
despesas adicionais. Somado ao custo de obsolescência rápida em uma area onde a tecnologia
muda muito rapidamente (POWEL; MORTON; WHISENANT, 1993).
Quando a luz do laser atinge um objeto, ele pode ser absorvido, transmitido, disperso
ou refletido. Quando a luz de laser é transmitida, os limites do tecido alvo são ultrapassados e
diferentes tecidos são irradiados. Consequentemente, sempre que um laser é usado na
cavidade oral, o dentista tem que avaliar os riscos para os tecidos vizinhos. Estudos in vitro,
demonstraram que o aumento da temperatura dentro da câmara pulpar não representava
nenhum risco significante quando usados em limites baixos de energia, seguindo as
recomendações para polimerizar resinas compostas. Ha uma pequena chance, dependendo do

tempo de exposição, do laser trazer algum dano a polpa (BRENNEISE; BLANKENAU,
1997).

Neste mesmo estudo, foi demonstrado que estender o tempo de cura pode trazer
efeitos danosos à gengiva paraqueratinizada de cães. Quando 10s, 20s e 30s de tempo de
exposição foram testados, efeitos mínimos eram notados com tempos de lOs e 20s e foram
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observados necrose pulpar depois de cinco dias após aplicação de 30s de exposição
(MISERENDINO; PICK; BLANICENAU, 1995).
Luz de curto comprimento de onda é mais energético que luz de longo comprimento
(VARGAS; COBB; SCHMIT, 1998). 0 feixe de laser de arg6nio com curto comprimento de
onda emite uma luz de espectro azul (tem fótons de energia mais altos que qualquer
comprimento de onda de luz visível). Seu nível de energia só é ligeiramente menor que o da
luz ultra-violeta, que tem um histórico bem documentado. Conseqüentemente, deve-se ter o
cuidado extremo para evitar exposição direta sobre olhos do paciente, com a exposição
podendo resultar em danos imediatos da visão. Adicionalmente, a exposição indireta por
reflexão também pode danificar os olhos do operador (AW e NICHOLLS, 1997).
Embora existam numerosos relatos de aumento nas propriedades fisicas das resinas
compostas polimerizadas à laser, existem relatórios conflitantes sobre os selamento marginal
obtido com a polimerização com laser de argónio. Contração da resina aumentada

e

fragilidade de partículas de resina foram relatadas quando eles foram polimerizados com laser
(CERNAVIN et al., 1994). Nenhuma significativa mudança foi mostrada em relação a
contração linear de polimerização em estudos in vitro (PUPPALA; HEDGE; MUNSHI,
1996). Outro estudo comprovou, existir um selamento superior de selantes, de cicatriculas e
fissuras, polimerizadas com laser de arenio quando comparado com os polimerizados com
luz convencional visível. Esta diferença foi significante utilizando medição de infiltração por
coloração, mas não significante utilizando medição de infiltração com isótopo (ANIC;
SHIRASUKA; MATSUMOTO, 1995).
Outro estudo investigou a possibilidade da obturação de canais usando resinas
compostas fotoativadas A. laser. SEM avaliou a penetração de resinas nos tdbulos; porém, a
observação de rupturas e gaps entre a resina e paredes do canal conduziu os autores a sugerir
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que a contração de polimerização afeta a adesão de dentina (DAVIDSON; DE GEE;
FEILZER, 1984). A possível explicação para o resultado conflitante é que a unido durável
resina-dentina pode ser formada somente em superficies planas ou cavidades rasas (ANIC;
SHIRASUKA; MATSUMOTO, 1995; MENINGA et al., 1997). Outro autor, sugere que esta
ruptura pudesse ser atribuído a penetração e aumento de calor causado pelo laser, que resulta
em maior grau de contração de polimerização comparado a luz convencional (ANIC;
SHIRASUKA; MATSUMOTO, 1995).
Pulsos de laser de argõnio pode ser a solução para o problema de contração. Pulso, ou
interrupção periódica do feixe de laser pode ser precisamente controlado em nanosegundos. A
teoria de que esta interrupção do feixe permite que o material designado possa se acomodar
entre as pulsações de laser prevenindo o superaquecimento. Dois estudos, mostraram
resultados promissores na contração de polimerização (MEHL et al., 1997; TARLE et al.,
1998), porém ambos os estudos compararam um laser de coloração azul nano — pulsado e um
laser de argõnio de onda continuo.
Recente pesquisa, sobre influencia da intensidade de luz, sugeriu que a polimerização
obtida com alta intensidade de energia, não permite tempo suficiente para relaxar o estresse,
conseqüentemente, o escoamento parcial do material polimerizado fica comprometido
(UNTERBRINK e MUESSNER, 1995). Resultados in vitro com unidades de VLC
convencionais mostraram que o uso de alta intensidade de luz, tem efeito negativo na
integridade marginal da restauração final (BLANKENAU et al., 1991; UNTERBRINK e
MUESSNER, 1995). Porém, a luz para pré polimerização inicial de baixa intensidade,
seguida por uma pós polimerização com luz de alta intensidade (soft star polimerization),
melhorou significativamente a integridade marginal das restaurações de resinas
fotopolimerizadas.
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Extrapolando estes resultados ao laser de argemio, a maior profundidade de penetração
e intensidade do feixe de laser, resulta em uma rápida polimerização, sem chance para

relaxamento do estresse de polimerização. Pulsando o feixe de laser, podemos minimizar esta
desvantagem, permitindo a resina em parte curada, fluir e assim reduzir a contração global.
Porém, a intensidade dos pulsos continuam as mesmas. Pode ser benéfico, a

pré-

polimerização com menor intensidade ou com uma fonte de luz de origem convencional, para

reduzir a contração de polimerização. Estas descobertas, ilustram a realidade das mudanças
rápidas na tecnologia do laser odontológico e a necessidade de mais pesquisas
(BLANKENAU; KELSEY; KUTSCH, 1995). Os relatos acentuam que as propriedades
físicas alcançadas por polimerização à laser, podem ficar menos significantes com o

envelhecimento da resina curada. Quando os valores da resistência à tração diametral, para
uma resina híbrida, foi comparado com o passar do tempo, as resinas fotoativadas, com laser
de arg8nio, resultou em valores iniciais mais altos que quando comparados com valores
obtidos com a polimerização com luz visível convencional, mas esta diferença desapareceu,
em torno de (COBB; VARGAS; RUNDLE, 1996). Porque a reação de polimerização
continua depois de iniciada, as amostras polimerizadas com as unidades de VLC aumentaram
a resistência além do período de 20 dias.
0 laser de argônio aplicado para polimerização de resina compostas dentais, permite

uma redução entre 50% e 75% no tempo de cura, através de seu feixe altamente colimado e
altíssima concentração de energia, num comprimento de onda bastante favorável para
excitação do fotoiniciador da resina composta (linha 488nm). As propriedades de microdureza

obtidas são semelhantes ou melhores que o aparelho de polimerização convencional
(MENINGA et al., 1997; YANAGISAWA, 1997).

A luz de laser (ion argemio) emite largura de banda especifica de luminosidade, de
aproximadamente 454nm a 466nm, 472nm a 497 nm, e 514 nm (luz azul fail). 0 laser produz
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pouco calor, devido A emissão infravermelha limitada. A principal limitação das lâmpadas de
arco de plasma e de laser é que elas apresentam uma ponteira luminosa estreita (com tamanho
da Area reduzido). Isto faz com que o clinico, necessite de superposição dos ciclos de
polimerização caso a restauração seja maior do que a ponteira de polimerização. Sempre que
há necessidade de superposição, a vantagem da velocidade é consideravelmente reduzida, pois
cada superposição duplica o tempo de polimerização. Além disso, a superposição necessita
estar a pelo menos 1 mm; de forma que uma restauração de 12mm (o incisivo central típico
apresenta 9mm x 12mm) necessita ser superposta três vezes com um tamanho de Area de
iluminação de 5mm, e quatro vezes para um tamanho de Area de iluminação de 3min.
Manter a luz distante do dente pode aumentar a Area de iluminação. Todavia, isto
reduz consideravelmente a densidade energética, e o aumento necessário no tempo de
polimerização anula o tempo economizado pelo uso de uma luz mais potente nas restaurações
que são maiores do que o tamanho da Area iluminada. Assim, uma lâmpada halógena com um
tamanho de Area iluminada maior e uma densidade energética menor pode polimerizar uma
restauração mais rapidamente do que uma lâmpada de arco ou laser, as quais apresentam
tamanhos de Areas de iluminação reduzidos (ALBERTS, 2002).
A situação, na qual as lâmpadas com tamanhos de Area menores de iluminação
apresentam potencial na economia de tempo são quando da polimerização de uma caixa
proximal simples em um dente posterior. 0 atrativo das lâmpadas de arco e laser é um tempo
de polimerização menor na aplicação das resinas compostas. Apesar das ere/was comuns, as
lâmpadas de arco e laser não podem polimerizar uma resina composta de forma mais rápida
do que uma lâmpada halógena — ou seja, as lâmpadas halógenas mais novas. A energia das
primeiras lâmpadas halógenas era de aproximadamente 400mW/cm 2. As lâmpadas mais novas
podem duplicar e, muitas vezes, triplicar esta emissão, produzindo uma maior quantidade de
energia do que a disponível nas lâmpadas de arco e laser. Para se obter os beneficios de uma
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energia maior há a necessidade de uma aplicação adequada: embora as pesquisas ainda não
seja conclusivas, é óbvio que existe um ponto de saturação além do qual a aplicação de maior
energia, em uma resina composta, produzirá um beneficio mínimo.

Em relação à redução do tempo de polimerização, uma intensidade luminosa maior
diminui o tempo de polimerização, mas esta não é uma relação linear; quer dizer, a duplicação
da intensidade luminosa não reduz pela metade o tempo de polimerização. A intensidade
luminosa maior da lâmpada de polimerização diminui a proporção de polimerização por
aproximadamente o inverso do quadrado, de forma que a duplicação da intensidade da
lâmpada de polimerização pode apenas diminuir o tempo de polimerização em 30%
(ALBERTS, 2002).

Como a tecnologia dental continua evoluindo, novos métodos para execução de certos
procedimentos continuarão aparecendo e substituirão os métodos atuais. 0 laser de argônio
pode ser um dos exemplos. Seu uso em polimerização de resinas compostas demonstra um
grau mais alto de polimerização que os obtidos com unidades VLC. Este aumento de
polimerização é refletida na melhoria dos resultados relacionados As propriedades fisicas e
forças de adesão. A questão da infiltração marginal é muito séria. Se a excessiva contração de
polimerização contrabalança os benefícios observados utilizando laser de argônio, então não
há polimerização global. De fato, pode resultar num efeito negativo. Se a contração de
polimerização só pode ser reduzida usando menos intensidade durante um tempo de
exposição mais longo, então nenhum beneficio de tempo é percebido. Por outro lado, usando
o laser diferentemente, então há uma penalidade fmanceira pesada por ter tentado ficar
tecnologicamente a frente. Para justificar tão oneroso equipamento dental, estudos
longitudinais deverão ser minuciosamente acompanhados. Enquanto isso, os clínicos
deveriam manter-se atualizados sobre esta nova tecnologia e criticamente deveriam avaliar a
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corrente literária antes de tomar uma decisão irreversível (BLANKENAU; KELSEY;
JUTSCH, 1995).

2.27.3 Luz emitida por diodo
0 LED (light emitting diode) azul é um diodo, composto por um semicondutor de InGa—N (Indio — Gálio — Nitrogênio), que apresenta um modo de emissão diferente dos
dispositivos comentados anteriormente. 0 semicondutor apresenta características de condução
eletrônica intermediárias ou seja, necessita da aplicação de uma tensão suficientemente alta
para vencer a barreira de energia e, a partir de então, apresentar condução elétrica
(MEDEIROS, 2001).
0 LED apresenta uma junção do tipo n-p, isto 6, apresenta de um lado um
semicondutor do tipo n, doador de elétrons e de outro lado um semi-condutor do tipo p, rico
em buracos receptores de elétrons. Quando a tensão aplicada é capaz de vencer a barreira de
energia do GAP (intervalo proibido), ocorre a passagem dos elétrons da camada de valências
para camada de condução, gerando um fluxo de elétrons e buracos. Na junção n-p ocorre o
decaimento dos elétrons, através da recombinação do par elétron—buraco, ocorrendo a emissão
de fótons. Portanto, o aspecto de emissão do LED está diretamente relacionados aos materiais
que compõem o semi condutor.
Uma das vantagens oferecidas pelo dispositivo LED é o baixo consumo de corrente
elétrica, devido à própria característica da curva de tensão versus intensidade de corrente,
inerente aos semicondutores (SODERHOLM, 1981).
Os LEDs azuis apresentam potência individual de 5mW a 10mW e, por isso, os
dispositivos para a cura de resinas compostas são montados com arranjos de vários LEDs
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azuis (FUJIBAYASHI et al., 1998; WHITTERS; GINKIN; CAREY, 1999). Os LEDs
apresentam uma longa vida útil que depende diretamente da tensão e intensidade de corrente
aplicados no semicondutor e, se utilizado de acordo com o regime de tensão/intensidade
otimizado, poderá ter vida útil de milhares de horas sem perda de rendimento (TJAN e DUN,
1988).
As lâmpadas de polimerização com luz emitida por diodo oferecem muitas vantagens
sobre as lâmpadas de polimerização. Os diodos com emissão de luz são semicondutores
especiais que emitem luz quando conectados a um circuito. Eles são freqüentemente usados
como luz piloto em equipamentos eletrônicos para indicar se o circuito é aberto ou fechado.
Elas operam com 1 volts a 4volts e consomem uma corrente de 10miliamperes a
40miliamperes. Seu baixo consumo energético as torna ideais como lâmpadas de
polimerização com uso de baterias.
Diferente das lâmpadas halôgenas, os LEDs emitem uma largura de banda estreita, de
aproximadamente 468nm, e apresentam uma eficiência de aproximadamente 16%. A
especificidade do comprimento de onda significa que um LED que polimeriza a 468nm teria
uma leitura no radiômetro consideravelmente menor do que uma lâmpada halógena de 400nm
a 500nm, visto que menos luz útil é emitida naquela variação. Além disso, o LED usa menos
energia, aproximadamente 6watts em comparação com 100watts, para alcançar a
polimerização necessária.
Um ponto fraco inerente aos LEDs é que seu aquecimento reduz a performance. A
refrigeração é crucial quando essas unidades são utilizadas em períodos mais extensos, visto
que sua emissão efetiva é reduzida pelos múltiplos ciclos de polimerização continuos. Por
outro lado, as lâmpadas halôgenas toleram ciclos de polimerização maiores com redução
limitada na emissão. Quando consideramos todos os aspectos, as lâmpadas LED são ideais
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para as unidades de polimerização com baterias que não são usadas por períodos longos
(ALBERTS, 2002).

2.28 Geração de calor

Embora todas as unidades fotopolimerizadoras liberem calor, elas variam na
quantidade de luz azul e comprimento de onda luminosa mais longa que produzem. Algumas
unidades produzem pouco calor muito embora tenham intensidades de polimerização altas. A
quantidade de calor gerado está relacionada com o comprimento de onda e intensidade
luminosa emitida. Comprimentos de onda mais longos produzem mais calor por unidade de
Area (quando a intensidade é constante). Esta geração de calor não indica a capacidade de
polimerização da unidade: a luz azul que polimeriza uma resina composta gera pouco calor.

Além disso, as unidades variam na quantidade de calor que penetra na dentina (NEO;
DENEHY; BOYER, 1986). Diferenças na temperatura através de 2mm de dentina podem

variar de 1°F a 8°F. A polimerização mais rápida com unidades com emissão alta produzem
consideravelmente mais calor em um período de tempo mais curto.

2.29 Ponteiras luminosas

Quando a área das resinas compostas a ser polimerizada é maior do que o diâmetro da
ponteira luminosa, as partes da resina composta devem ser superpostas em pelo 1 mm. Mesmo
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em restaurações pequenas, os estudos demonstram que ponteiras de polimerização maiores
proporcionam melhor uniformidade de polimerização do que as ponteiras de polimerização
menores (FRIEDMAN, 1989). A falha na superposição correta durante a polimerização pode
resultar em Areas de polimerização inadequadas na restauração (FIG. 23). 0 tempo de
polimerização também deve ser maior para compensar a Area maior de resina.
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Fonte: Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.103. 2002.

Figura 23. 0 número de polimerizações superpostas necessário para polimerizar uma simples camada de uma
restauração com uma face completa em um incisivo superior. 0 dente padrão requer no mínimo dois a três ciclos
de polimerização. Muitas restaurações complexas necessitam de muitos ciclos de polimerização. Para uma
eficiência maxima, os diâmetros das ponteiras de polimerização não devem exceder 12mm.

Para evitar o consumo de tempo e o processo tedioso de superposição, uma grande
quantidade de ponteiras com maior diâmetro estão disponíveis para muitas unidades
fotopolimerizadoras. As conexões são particularmente úteis na polimerização de facetas de

resina composta. Algumas conexões de polimerização de diâmetro maior são adaptáveis
unidades fotopolimerizadoras existentes e emite mais luz devido a uma ponteira de
polimerização maior no conector da unidade. Outras, todavia, apresentam a mesma fonte

luminosa conectora estreita da unidade com um diâmetro maior, com o uso da óptica; a
maioria dessas têm a intensidade luminosa reduzida. Esta reduz a profundidade de
polimerização, de forma que a resina composta deve ser polimerizada em camadas mais finas.
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Exemplos de sistemas com bons diâmetros são as unidades da Demetrone e Caulk® que
utilizam uma porta de entrada de diâmetro maior na unidade polimerizadora. Muitas conexões
com diâmetros maiores estão disponíveis, e elas permitem a polimerizaçã'o de vários ângulos.
Alguns fabricantes oferecem um grande número de ponteiras luminosas. A
Demetrone, por exemplo, oferece 13 ponteiras luminosas diferentes, cada uma desenhada
para otimizar a polimerização em uma situação particular (FIG. 24). Uma dessas, a ponteira
luminosa Turbo, pode concentrar a fonte luminosa de 13min de um fotopolimerizador
Demetrone em um diâmetro menor de 4inm a 8mm, produzindo 35% a 50% mais
intensidade. Essas são fiteis nos preparos cavitários profundos ou na cimentação de algumas
restaurações indiretas com cimentos de dupla polimerização. A ponteira Turbo pode aumentar
a vida clinica das unidades polimerizadoras através da manutenção de uma emissão acima dos
400mW/cm2 necessários (FIG. 25).
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Fonte: Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.104,2002.

Figura 24 - Exemplos de grande variedade de ponteiras luminosas disponíveis da Demetron.
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Fonte: Alberts, HF. Tooth Colored Restoratives, BC BECKER, p.104,2002.
-

Figura 25 - Ponteira Luminosa Turbo da Demetrone. Esta unidade reduz o diâmetro de polimerizacão, porem
aumenta a intensidade luminosa (aproximadamente em 34% com o fotopolimerizador Optilux 1500, e 50% com
o fotopolimerizador Optilux da série 400®).

2.30 Seleção e manutenção da unidade fotopolimerizadora

2.30.1 Seleção
Não existe nenhuma unidade fotopolimerizadora melhor, visto que diferentes unidades
funcionam melhor em aplicações especificas. 0 diâmetro da polimerização, por exemplo, não
é crucial na colocação de restaurações apenas de Classe III, Classe V e Classe IV; ao passo
que uma unidade com um diâmetro maior de polimerização poupa tempo de consultório
através da polimerização de porções maiores de resina composta e facetas durante cada ciclo.
Os dentistas que colocam facetas de resina composta devem ter uma ponteira de
polimerização maior e uma luz de alta intensidade (auferida pelo radiômetro). A intensidade
minima para a cimentação fotopolimerizavel de facetas indiretas translúcidas é geralmente de
400mW/cm2 sobre o diâmetro inteiro da ponteira de polimerização.
Resumindo, existem vários fatores que devem ser avaliados antes de comprar um
fotopolimerizador:
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1. densidade energética;
2. diâmetro máximo da ponteira de polimerização;

3. uniformidade da energia sobre o diâmetro da ponteira de polimerização;
4. longevidade do espectro de luz adequada uma vez ligada a unidade;
5. geração de calor no dente;

6. facilidade de uso dos controles e seletor de tempo;
7. durabilidade das ponteiras polimerizadoras ao esterilizá-las;
8. confiabilidade da unidade;

9. tamanho e portabilidade da unidade;
10. regulagem da voltagem;
11. prego:custo/beneficio.

Uma unidade fotopolimerizadora deve ser considerada um investimento a longo prazo,
como uma peça de mão que é utilizada diariamente por muitos anos. A aquisição de mais de
uma unidade é recomendada, no caso de inoperância desta, outra estará disponível para a
finalização dos procedimentos em execução.

2.30.2 Manutenção

Uma grande quantidade de características deve ser verificada para assegurar que a
unidade fotopolimerizadora esteja operando com capacidade total.
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2.30.2.1 Extremidade da ponteira de polimerização

Restos de resina composta

na ponteira

de polimerização podem diminuir

consideravelmente a intensidade luminosa. Os restos de resina composta apresentam-se
quando a ponteira toca a resina composta durante a polimerização. Nota: A distância ideal é

de lmm. Pelo menos um fabricante, a Demetron®, oferece um kit de limpeza para eliminar
esses remanescentes.

2.30.2.2 Cabo de fibra óptica

As fibras dos feixes de fibra óptica são frágeis e sofrem fratura ao serem dobradas.
Procedimentos de uso e acondicionamento que dobram as fibras desnecessariamente devem

ser evitados.

2.30.2.3 Ponteiras luminosas

As ponteiras luminosas devem estar brilhantes e sem materiais. A autoclavagem pode
ser usada para a limpeza da maioria das ponteiras luminosas, porém, isto pode provocar certo
grau de deterioração, visto como uma obscuridade nas extremidades das fibras. Esta "crosta
de caldeira" resulta da autoclavagem repetida de ponteiras luminosas rígidas (FRIEDMAN,
1989).

105

2.30.2.4 Filtros

A maioria das unidades apresenta um filtro que seleciona o comprimento de onda
apropriado para bloquear o brilho ofuscante, o calor, a luz e qualquer outra energia não
utilizada no processo de polimerização. Este filtro geralmente esta localizado entre a lâmpada
de polimerização e a ponteira do cabo ou haste luminosa da pistola. Pelo fato dos filtros
sofrerem fissuras, trincas ou descascarem, eles devem ser verificados regularmente e
substituidos quando necessário.

2.30.2.5 Ventiladores
0 ventilador deve ser mantido limpo através da aspiração da porta de exaustão onde
está montado (ANTONSON e BENDETTO, 1986). Não é necessário desmontar a unidade

para realizar isto. Ventiladores limpos melhoram a refrigeração e reduzem as chances de dano
por aquecimento ao compartimento e a outros componentes eletrônicos. Os ventiladores
menores usados em muitas unidades fotopolimerizadoras do tipo pistola necessitam de
substituição periódica devido ao desgaste das engrenagens. Engrenagens desgastadas são

barulhentas; o ruído é um aviso de possível falha do ventilador. 0 ruído do ventilador dever
ser imediatamente reparado pelo fabricante. Não se deve usar a unidade caso o ventilador pare
de funcionar.
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2.30.2.6 Problemas com as lâmpadas polimerizadoras
a. Branqueamento da lâmpada
As lâmpadas tornam-se esbranquiçadas quando o vidro que envolve o filamento
torna-se turvo ou branco. Isto ocorre como resultado da deposição de óxidos

metálicos, que vaporizam e formam uma película sobre o vidro da lâmpada (que
é chamado de envelope), ou um processo conhecido como desvitrificação em

que as impurezas no envelope de vidro-quartzo cristalizam. 0 branqueamento
pode resultar em uma queda na saída de luz de fotopolimerização de 45%

(ANTONSON e BENDETTO, 1986).
b. Escurecimento da lâmpada
O depósito de prata e outros óxidos metálicos sobre a porção interna de vidro de
uma lâmpada provoca uma descoloração escura. Embora o filamento esteja
ainda emitindo luz, a oxidação escura pode resultar em uma queda na saída de
luz de fotopolimerização de 74% (ANTONSON e BENDETTO, 1986).
c. Queima do filamento
Quando o filamento é danificado, existe uma completa perda da emissão de luz.

d. Degradação do refletor
A degradação do refletor ocorre quando existe uma perda da película refletora
ou quando uma cobertura branca ou amarelada de óxidos se desenvolve sobre a

superficie refletora. Isto pode resultar em uma queda na saída de luz de
fotopolimerização de 66% (ANTONSON e BENDETT'0, 1986).
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Devido a esses problemas, as lâmpadas de polimerização perdem
gradativamente a intensidade (HAM, 1983). 0 dentista deve ter em mãos duas
lâmpadas novas para cada fotopolimerizador em função, uma para substituição
imediata e uma segunda no caso da lâmpada substituta não funcionar. Este é um
pequeno investimento considerando a enorme inconveniência da falha de uma
lâmpada de polimerização.

Diodos com emissão luminosa apresentam menos problemas de manutenção do
que as lâmpadas halógenas que devem ser geralmente verificadas quanto

A

diminuição da densidade energética devido ao acúmulo de aquecimento durante

longos períodos de polimerização. 0 calor também pode resultar em

deterioração do LED com o tempo.
e. Envelhecimento da lâmpada
0 envelhecimento faz com que a luz altere seu comprimento de onda azul para

um comprimento de onda amarelo, e reduz a quantidade luminosa disponível de
468nm (FIG. 26). Essas alterações são graduais e ocorrem em lâmpadas com alta
intensidade, incluindo aquelas usadas na iluminação do campo operatório.
Embora a emissão dos LEDs caia com o tempo, os comprimentos de onda de
emissão permanecem mais consistentes.
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Fonte:

Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.106,2002.

Figura 26 - A lâmpada A esquerda é nova e apresenta leitura de 500mW/cm2. A limpada do meio tem 3 meses e
apresenta leitura de 240mW/cm2. A lâmpada A direita tem 9 meses e apresenta leitura inferior a 50mW/cm2.
Todas as três lâmpadas foram usadas na mesma unidade fotopolimerizadora 5 dias por semana. A lâmpada que
apresenta leitura de 240 mW/cm 2 (a do meio) foi usada aproximadamente 30min a 120min por dia por
aproximadamente 3 meses. A limpada que apresenta leitura inferior a 50mW/cm2 (A direita) foi usada
aproximadamente 30min a 120min por dia durante 1 ano. Note que a limpada A direita apresenta a maioria das
características associadas is limpadas deterioradas.

2.31 Lâmpadas com emissão melhorada

Quando as unidades fotopolimerizadoras foram desenvolvidas, a lâmpada de projetor
de slides foi escolhida corno a fonte luminosa devido à sua disponibilidade e pequeno
tamanho. A maioria dos fotopolimerizadores ainda utiliza essas lâmpadas. Infelizmente, seu
projeto freqüentemente resulta em uma área com alta intensidade no centro da ponteira
luminosa e menor intensidade nas margens externas. Esta queda na intensidade é mais severa
com ponteiras luminosas de maior diâmetro. As lâmpadas de projetor também apresentam
uma cobertura refletiva prateada que reflete todas a luz visível para a duplicação correta da
cor. Apenas a luz de 468nm é útil na polimerização, os comprimentos de onda luminsoa
desnecessários produzem calor indesejável que estressa os filtros. Atualmente, a maioria das
lâmpadas polimerizadoras

melhorou a performance. Além

disso, as

ponteiras de
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polimerização que colimam a luz para uma pequena área (Turbotipe, Demetrone) podem ser
usadas para aumentar a densidade energética.

Lâmpadas sob medida foram desenvolvidas (por exemplo, a OptiBulbe, Demetron,
FIG. 27) que oferece as seguintes melhorias sobre as lâmpadas convencionais:
1. A lâmpada distribui uniformemente a luz nas ponteiras luminosas de todos os

diâmetros. 0 refletor apresenta um desenho em forma de prato fundo, com uma
area superficial maior que coleta mais luz do que as lâmpadas padrões. Isto resulta
em maior eficiência e emissão luminosa.
2. A cobertura do refletor é otimizada para refletir apenas a energia da luz azul que é
útil na polimerização das resinas compostas. Comprimentos de onda diferentes de
468 nm passam através do refletor e são removidos.

Fonte:

Alberts, HF. Tooth-Colored Restoratives, BC BECKER, p.104,2002.

Figura 27 - Uma das novas lâmpadas polimerizadoras que produzem mais de 468nm de luz. Esta limpada
da Demetron, também oferece melhor foco, melhor uniformidade de emissão luminosa, menor consumo de
energia e menor produção de calor.
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2.32 Radiiimetros

Um radiõmetro é um medidor especifico de luz que quantifica a emissão de luz azul;
um radiõmetro determina a eficiência de um fotopolimerizador por meio da medida da
intensidade de luz de 468nm proveniente da extremidade da ponteira luminosa. Os
radiõmetros são vendidos como pequenos aparelhos portáteis ou podem estar presentes como

componentes dos fotopolimerizadores.
importante testar a luz fotopolimerizadora quando ela é nova para obter um
parâmetro como futura referência. A maioria dos radiômetros mede luzes na largura de banda

de 400nm a 500nm. Isto é mais amplo do que o necessário pela maioria dos fotoiniciadores e
torna essas unidades menos confiáveis na avaliação das unidades fotopolimerizadoras com
emissões espectrais mais estreitas (isto 6, LEDs e lasers). Isto significa que um radiõmetro

convencional não pode ser usado para comparar a eficiência dos LEDS e unidades
fotopolimerizadoras com luz halógena. Um radiõmetro especifico capaz de medir uma largura

de banda ao redor do 468nm proporciona medidas mais precisas da largura de banda espectral
de qualquer unidade.
0

estabelecimento do teste de unidades

fotopolimerizadoras

é

importante,

especialmente quando a lâmpada se aproxima das 50h de uso. A negligência em relação
intensidade luminosa pode levar a restaurações que apresentam descoloração, infiltração,
fratura e desgaste prematuro. Note que alguns radiõmetros (por exemplo, o Radiõmetro de

Aquecimento da Demetrone) medem o ofuscamento e calor de 520nm a 1100nm. Isto é útil
na comparação das unidades para assegurar que a fotopolimerização seja adequadamente
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filtrada em relação aos comprimentos de onda luminosa indesejáveis, que podem
desnecessariamente aquecer o dente.

2.33 Riscos oculares da fotopolimerizavio

As unidade fotopolimerizadoras ultra-violetas precederam as de luz visível. Devido
luz ultra-violeta

ser prejudicial à pele humana

e tecidos oculares, as unidades

fotopolimerizadoras com luz UV incluíam proteção, e os fabricantes alertavam quanto aos

riscos de exposição à luz. Muitos dentistas ficaram preocupados com o uso destas lâmpadas
próximas aos pacientes e membros da equipe odontológica.

A introdução de unidades fotopolimerizadoras com luz visível trouxe grande
entusiasmo. Para muitos, o nome traduzia que a luz não era prejudicial. Como poderia uma
luz visível ser prejudicial? 0 olho humano é adaptado para a luz difusa encontrada nas
florestas onde os primeiros homens viveram. A maior parte da luz estava na faixa amarela e
verde; este é ainda o comprimento de onda luminosa mais adequada para o olho humano. A
luz azul usada na polimerização não é bem tolerada pelo olho humano. Todos os sistemas de
fotopolimerização utilizam luz que é prejudicial à visão. 0 olho humano transmite 400nm a
1400nm de luz para a retina. 0 limite visual é de 400nm a 700nm. Quando uma lente

(cristalino) envelhece, amarela e absorve comprimentos de onda entre 320nm e 400nm (HAM
et al., 1980).
A luz azul de alta energia emitida de um fotopolimerizador inicia o processo de
polimerização através da quebra das ligações duplas dos aceleradores de canforoquinona,
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formando, assim, radicais livres que dão inicio A polimerização da resina. De todos os
comprimentos de onda visíveis, a luz azul é a menos essencial para a visão. A mácula lútea
apresenta um filtro amarelo na Area central da retina que absorve comprimentos de onda
luminosos curtos. A visão é mais fina na Area central, pois o filtro amarelo aumenta a
acuidade. Atiradores, por exemplo, usam óculos tingidos de amarelo para reduzir o
ofuscamento azul e aguçar o contraste. A distância focal do olho varia com os comprimentos
de onda visíveis, pois a lente (cristalino) produz a refração da luz azul de forma diferente dos
outros comprimentos de onda luminosa visíveis. Geralmente, a luz azul não é focalizada na
retina, visto que os olhos necessitam de foco com um comprimento de onda luminosa mais
longo refletido dos objetos. Além disso, o azul e outros comprimentos de onda curtos estão
sujeitos a um fenômeno conhecido como dispersão. A luz azul é dispersa através de um meio
liquido ocular através da qual a luz é transmitida. A dispersão reduz a acuidade visual. Em
pacientes mais velhos, que apresentam uma incidência maior de partículas flutuantes no olho,
a luz azul provoca um ofuscamento da visão.
Estudos demonstram que a luz azul é prejudicial para a retina dos macacos. Foi
observado que a luz azul forma radicais livres no olho, da mesma forma que nas resinas
compostas (HAM, 1983; HAM; MUELLER; RUFFOLO, 1982). Todavia, na retina, esses
radicais livres reagem com o conteúdo aquoso das células, levando A formação de peróxidos
nas células visuais. Esses peróxidos são reativos e desnaturam os delicados fotorreceptores
oculares. Os resultados são prejudiciais A visão. Os pesquisadores estimam que a luz azul é 33
vezes mais prejudicial aos fotorreceptores da retina do que a luz UV.
Mesmo pequenas doses de luz azul são consideradas prejudiciais. Como na química da
polimerização das resinas compostas, o mecanismo bioquímico da visão utiliza ligações

duplas de carbono-carbono. Considera-se que os fotorreceptores ativos do olho humano
dependem da rotação de uma ligação dupla carbono-carbono de uma molécula de vitamina A,
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Uma foto-enzima mantém a vitamina A em uma posição cis instável altamente energética.
Quando um fóton de luz colide com esta dupla ligação, a vitamina A sofre uma alteração de
uma posição trans de baixa energia e desencadeia o processo de visão. A energia do trifosfato
adenosina (ATP) é utilizada na reposição da vitamina A de volta para a posição cis instável
altamente energética, de forma que ele pode reagir com a luz. Mesmo pequenas quantidades
de luz azul podem prejudicar ou destruir esses delicados fotorreceptores por meio da quebra
de ligações duplas de alta energia dos fotorreceptores dentro dos radicais livres.

2.34 História da pesquisa de dano ocular

Alguns anos foram se passaram para que os pesquisadores na area odontológica

percebessem que a luz azul emitida de fotopolimerizadores com luz visível era prejudicial A
visão humana. Macacos Rhesus foram submetidos a uma enorme variedade de pesquisa nesta
Area. Eles constituem excelentes modelos experimentais devido a seus olhos serem similares
aos dos humanos.
Os primeiros pesquisadores a estudar os danos oculares provenientes da luz azul foram
Zingman e Vaugh. Eles expuseram ratos A radiação UV e relataram um adelgaçamento dos
fotorreceptores após 10 semanas. Após 16 semanas, esta perda dos fotorreceptores foi
acentuada. A destruição prosseguiu até a perda dos fotorreceptores, após 87 semanas.
Zuclick e Taboada (1978) expuseram macacos Rhesus A radiação de luz azul de
325nm e constataram que o dano A retina ocorreu com exposições abaixo daquelas necessárias
para danificar a córnea ou cristalino (HAM; MUELLER; SLINEY, 1976). Mais tarde, este
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trabalho foi expandido para uma variação de 400nm a 500nm. Ham descobriu que o dano
provocado por esta luz foi mais fotoquimico do que térmico ou estrutural (HAM et al., 1980).
0 comprimento de onda luminosa de 468nm a 480nm que polimeriza as resinas

compostas está entre as faixas de luz mais prejudiciais aos olhos. 0 estudo de Ham (1983)
demonstrou que a luz azul provoca queimaduras na retina de macacos após exposições
menores do que is. Quando a duração de exposição aumenta, as queimaduras tornam-se mais
severas. Este dano tem sido relatado como "retinite solar". As queimaduras da retina
aparecem 48h após a exposição luminosa e a cicatrização ocorre de 20 a 30 dias. As areas
cicatrizadas

apresentam

tecidos

permanentemente

degenerados.

Estes

tecidos

histologicamente injuriados têm a aparência de uma degeneração macular senil. Em outras

palavras, a exposição luminosa envelhece rapidamente as células visuais da retina. Ham e
Mueller demonstraram que este dano A retina é irreparável; o cone e bastonete dos
fotorreceptores não podem se regenerar (FIG. 28) (SATROM; MORRIS; CRIGGER, 1987).

Alguns estudos laboratoriais indicam que as exposições As unidades fotopolimerizadoras, com
luz visível, inferiores a 2min (dose total diária a 25cm) podem ser seguras (GRIESS e
BLANKESTEIN, 1981).
O pesquisador Ham (1983) considera 510nm o ponto limite mínimo para dano ocular

severo (Ham WT. Comunicação pessoal). Comprimentos de onda mais curtos, aqueles
essenciais para a polimerização das resinas compostas, são exponencialmente mais perigosos
do que os comprimentos de onda mais longos. Por exemplo, 441m, que é o comprimento de
onda mais prejudicial, é 2,5 vezes mais prejudicial do que 488nm.
Griess e Blankenstein demonstraram que a exposição repetida com baixos níveis de

luz azul produz injúria cumulativa da retina em macacos Rhesus (ELLINGSON; LANDRY;
BOSTROM, 1986). Eles constataram que o efeito aditivo de dano da retina proveniente de
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exposições múltiplas foi 91% maior do que exposições únicas quando o intervalo entre as
exposições foi de 1 dia. Assim, exposições repetidas em um mesmo nível e luz azul podem
ser extremamente prejudiciais.
Olhos mais jovens são mais susceptíveis à injúria por luz azul. É importante educar
equipe odontológica sobre isto, de forma que eles possam assegurar que se evite que as
crianças fixem o olhar nas lâmpadas fotopolimerizadoras durante o tratamento. 0 dano
resultante pode ser acentuado e permanente.
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Ruffolo JJ. Espectro de ação para injúria da retina
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Figura 28 - Histologia do dano ocular que pode decorrer de grandes quantidades de exposição à luz azul. .4.
retina normal de um macaco Rhesus; B, retina de um macaco Rhesus aos 30 dias, após uma exposição direta de
30s com uma luz de 475nm em aproximação. Isto seria similar a colocar uma lâmpada de polimerização a 3mm
do olho e expô-lo a 1500mW por 30s. BM= membrana basal onde os fotorreceptores se unem; OS= células
ópticas (bastonetes e cones).

2.34.1 Proteção ocular
Na maioria das situações clinicas, a luz azul em contato com os olhos é luz re fletida.
Muitos cientistas acreditam que a luz azul refletida é menos prejudicial ao olho, mas quão
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segura ela pode ser, ainda não foi estabelecido pela pesquisa. Em qualquer caso, os cientistas
recomendam que os dentistas usem óculos protetores ou anteparos quando em trabalho com
lâmpadas fotopolimerizadoras (VISIBLE LIGHT CURED, 1985; THE EFECTS, 1986).

Qualquer protetor ocular deve transmitir menos do que 1% de comprimento de onda abaixo
de 500 nm (BERRY et al., 1986).
A melhor proteção ocular é evitar completamente olhar a fonte fotopolimerizadora. A
cobertura do local polimerizador com um objeto escuro é o ideal. Alguns clínicos cobrem o
local polimerizador com a mão. Isto pode ser uma pratica insegura. Na pesquisa celular, a luz
azul é usada para induzir crescimento cancerígeno; portanto, a exposição da pele é altamente
desencorajada.

Uma forma simples, mas efetiva, de proporcionar proteção da fotopolimerização é
cobrir o campo de polimerização com o lado refletivo de um espelho bucal. Isto previne o
excesso de luz azul, fazendo-a refletir novamente contra a restauração e melhorando a
polimerização. Caso o espelho não seja grande o suficiente, um guardanapo de paciente

dobrado facilmente cobre a maior parte do campo. Uma leve quantidade de brilho aparecerá
através do guardanapo e demonstrará se a luz está ou não ligada.
Caso seja necessário olhar a fonte luminosa na colocação, proteção ocular é
fundamental. Infelizmente, a maioria dos óculos ópticos e lentes de contato plásticas
transmitem a luz azul e a radiação de luz UV próxima com pouca atenuação. Um grande
quantidade de óculos protetores plásticos e anteparos estão disponíveis (BERRY et al., 1986;

FAN et al., 1986). Alguns desses plásticos (geralmente vermelhos e alaranjados) podem
bloquear a luz azul. Com o tempo, eles podem necessitar ser substituidos, visto que as tinturas
organicas usadas para colorir o plástico desaparecem com o uso. As lentes protetoras

coloridas nos óculos são uma outra opção. A dificuldade é que eles necessitam de um período
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de recuperação de 2min a 6min antes do retorno de percepção normal de cor. Esta distorção

temporária pode interferir na capacidade de avaliar as cores.
É fácil testar a eficiência de um protetor de luz. Os comprimentos de onda que
prejudicam o olho são os mesmos que polimerizam as resinas compostas. Para testar um
protetor (ou par de óculos protetores), tente fotopolimerizar projetando a luz polimerizadora
através do protetor sobre a resina composta. Caso a resina composta possa ser polimerizada, a
proteção é ineficiente para a proteção ocular.

3 DISCUSSÃO

A maioria dos autores relatam que a preocupação com a estética dental é um fator de
grande importância na Odontologia Moderna. As resinas compostas, devido a sua larga
utilização, tem papel fundamental neste contexto. Ter o conhecimento da composição das

resinas compostas fotoativadas, entender os fundamentos do mecanismo de polimerização e
respeitar os fatores que interferem na fotopolimerização, são condições determinantes para
uma adequada polimerização e conseqüentemente obtermos o máximo de suas propriedades

físicas e mecanicas (MEDEIROS, 2001).
Segundo Alberts (2002), as técnicas de polimerização podem ser continuas
(polimerização continua uniforme - uniform continuous cure), a polimerização em degrau

(step cure), a polimerizaçd'o em rampa (ramp cure) e a polimerização com alta energia com
pulso (high-energy pulse) e descontinuas também denominada de polimerização suave, que
utiliza comumente um pulso tardio. Essas técnicas têm sido descritas, utilizando-se
abordagens que modificam a técnica tradicional para redução da contração de polimerização
(DAVIDSON e FEILZER, 1997; KORAN e KURSCHNER, 1998).
Historicamente, os

dentistas tern restaurado dentes utilizando-se de

fotopolimerizadores convencionais para a polimerização das camadas de resinas compostas

em intervalos de 40s por incremento. Durante os últimos anos, a indústria tem investido em
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pesquisas para redução do tempo de polimerização por meio do uso de fotopolimerizadores,

com maior intensidade luminosa e/ou alteração da composição das resinas compostas,
objetivando a realização mais rápida das restaurações (ALBERTS, 2002).
Várias publicações indicam uma modificação no uso de níveis altos de intensidade de

luz. Destacando-se os estudos realizados por Feilzer (1995) e Leinfelder (1999) onde
recomendam que a resina composta seja exposta de inicio a uma baixa intensidade de luz
durante 5s, lOs e então, irradiada com uma intensidade de luz significativamente mais alta por
aproximadamente 20s. Recomendações gerais sugerem que a primeira intensidade deveria ser
ao redor de 250mW/cm2. Algumas publicações sugerem que a segunda intensidade deveria
ser ao redor de 650mW/cm2 a 850mW/cm2. A base para esta nova abordagem diz respeito, a
distribuição de vetores de tensão ou a localização de máxima tensão dentro da restauração, o
que acontece como resultado dentro do processo de polimerização. Uma aplicação inicial de
radiação de alta intensidade pode causar aumento de tensão na interface dente — restauração,

comumente ao longo da margem cavo superficial da superfície oclusal. Isto possibilita um
alto potencial para desenvolvimento de fendas. 0 uso de luz de baixa intensidade para
polimerizar resinas compostas resultam em uma distribuição mais uniforme dos vetores de
tensão e um potencial mais alto para uma excelente adaptação marginal (GORACCI; MOR!;

CASA DE MARTINS, 1963).
Algumas investigações comprovaram que era possível melhorar substancialmente a
acomodação das resinas compostas nas superficies dentárias reduzindo o nível da luz (PIRES

et al., 1993; Leinfelder, 1999). Pouco tempo depois, foi demonstrado (BOUSCHLICHER;

VARGAS; BOYER, 1997) que uma cura inicial com baixa intensidade de luz seguida por
uma cura final com alta intensidade de luz melhora a integridade marginal da restauração,
como também, as propriedades da restauração. Finalmente, o melhor modo para assegurar
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uma união entre o dente e a resina composta é usar uma luz de baixa intensidade (NOMOTO,
1997).
Foram demonstrados resultados importantes, quanto a correlação entre valores prédeterminados de intensidade de luz e a profundidade de polimerização da resina composta.
Esses autores recomendaram a intensidade de luz de pelo menos 400mW/cm 2, sendo que, a
espessura da resina composta não deve exceder a 2mm, sendo o ideal lmm. E os aparelhos
com intensidade inferior a 233mW/cm 2 não devem ser utilizados, devido as suas

características de desempenho deficientes (PEREIRA et al., 1997).
Os fabricantes introduziram novas resinas compostas que apresenta uma maior
profundidade de polimerização. Supõe-se que uma camada mais espessa possibilite uma
restauração superior. Na realidade, uma camada de resina composta única e mais espessa cria
uma restauração deficiente, pois ela aumenta o estresse de polimerização sobre as margens da
restauração. 0 estresse da contração de polimerização resulta em linhas brancas, que são os
prismas de esmalte trincados ou lacunas marginais e margens abertas. Sendo assim, as resinas
compostas ou fotopolimerizadores que

proporcionam

profundidades maiores de

polimerização são de valor limitado, visto que a resina composta deve ser aplicada em
camadas para minimizar os efeitos da contração de polimerização. Atenção cuidadosa com a
aplicação em camadas das resinas compostas e técnicas de polimerização podem reduzir a
incidência de margens de esmalte fraturadas (ALBERTS, 2002).
0 aumento crescente do uso de materiais fotoativados provocou um aumento
correspondente em pesquisas de fonte luz utilizados para fotopolimerizaçã'o. Quatro tipos de
lâmpadas predominam na prática clinica: lâmpada tungstênio-halógena, laser de argelnio, arco
de plasma e luz emitida por diiodo (LED).
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A lâmpada de tungstênio é a unidade mais utilizada nos consultórios odontológicos. 0
Laser de argõnio (BLAN10ENAU; KELSEY; KUTSCH, 1995) é uma fonte promissora, mas a
literatura reflete forte divergência de opiniões sobre muitos aspectos quando comparados com
a polimerização com luz convencional. 0 laser de argõnio oferece uma maior profundidade e
grau de polimerização, com menos tempo requerido (50% a 75%), e acentuam as
propriedades fisicas das resinas compostas polimerizadas. Porém, resultam no aumento da
contração, fragilidade e infiltração marginal (BLANKENAU; KELSEY; KUTSCH, 1995).
Utilizando-se pulsos de laser de argõnio pode ser a solução destes problemas. Dois estudos
(BLANKENAU, 1983; MEHL et al., 1997) mostraram resultados promissores na contração

de polimerização, onde estudos compararam um laser de coloração azul nano-pulsado e um
laser de argõnio continuo. Como a tecnologia dental continua evoluindo , novos métodos para
execução de certos procedimentos continuarão aparecendo e substituirão os métodos atuais. 0

laser de argõnio pode ser um dos exemplos. Seu uso em polimerização de resinas compostas
demonstram um grau mais alto de polimerização que os obtidos com unidades convencionais.
Este aumento de polimerização é refletida na melhoria dos resultados relacionados as
propriedades fisicas e forças de adesão. A questão da infiltração marginal é muito séria. Se a
excessiva contração de polimerização contrabalança os beneficios observados utilizando laser
de argõnio, então não há polimerização global. De fato, pode resultar num efeito negativo. Se
a contração de polimerização s6 pode ser reduzida usando menos intensidade durante um
tempo de exposição mais longo, então nenhum beneficio de tempo é percebido. Por outro
lado, usando o laser diferentemente, então há uma penalidade financeira pesada por ter
tentado ficar tecnologicamente à frente. Para justificar tão oneroso equipamento dental,
estudos

longitudinais

deverão

ICELSEYP; KUTSCH, 1995).

ser

minuciosamente

acompanhados

(BLANKENAU;
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A lâmpada de arco de plasma produz luz de maior intensidade que o da luz
convencional. Produzem uma densidade energética de até 2500mW/cm2. Extremamente
poderosa, que necessita de um tempo de espera (no mínimo 10s) para cada utilização. Grande
quantidade de fabricantes de resinas compostas odontológicas recomendam que os dentistas
evitem o uso dessas lâmpadas para polimerização devido aos resultados deficientes de
polimerizaçdo (ALBERTS, 2002).

Segundo Stiderholm (1981), as lâmpadas de polimerização com luz emitida por
diodo(LEDs) oferecem muitas vantagens sobre outras lâmpadas de polimerização. Elas

operam com 1V a 4V (volts) e consomem uma corrente de 10 a 40 miliamperes. Seu baixo
consumo energético as torna ideais como lâmpadas de polimerização com uso de baterias. Os
LEDs azuis apresentam potência individual de 5mW a 10mW e, por isso, os dispositivos para
a cura de resinas compostas são montados com arranjos de vários LEDs azuis
(FUJIBAYASHI et al., 1998; WHITTERS; GINKIN; CAREY, 1999). Os LEDs apresentam
uma longa vida útil que depende diretamente da tensão e intensidade de corrente aplicados no

semicondutor e, se utilizado de acordo com o regime de tensão/intensidade otimizado, poderá
ter vida útil de milhares de horas sem perda de rendimento (TJAN e DUNN, 1988). Diferente
das lâmpadas halógenas, os LEDs emitem uma largura de banda estreita, de aproximadamente
468nm, e apresentam uma eficiência de aproximadamente 16%. A especificidade do

comprimento de onda significa que um LED que polimeriza a 468nm teria uma leitura no
radiennetro consideravelmente menor do que uma lâmpada halógena de 400nm a 500nm, visto

que menos luz útil é emitida naquela variação. Além disso, o LED usa menos energia,
aproximadamente 6watts em comparação com 100watts, para alcançar a polimerização
necessária.
0 ponto fraco é que seu aquecimento reduz a performance. A refrigeração é crucial
quando essas unidades são utilizadas em períodos mais extensos, visto que sua emissão
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efetiva é reduzida pelos múltiplos ciclos de polimerização continuos. Por outro lado, as

lâmpadas halógenas toleram ciclos de polimerização maiores com redução limitada na
emissão. Quando consideramos todos os aspectos, as lâmpadas LED são ideais para as
unidades de polimerização com baterias que não são usadas por períodos longos (ALBERTS,

2002).
Como relatado anteriormente, a tecnologia dental evolui continuamente, enquanto
isso, os clínicos deveriam manter-se atualizados sobre essas novas tecnologias e criticamente
deveriam avaliar a corrente literária antes de tomar uma decisão irreversível (BLANKENAU;
KELSEY; KUTSCH, 1995).

4 CONCLUSÃO

0 tratamento estético, na Odontologia, definitivamente deixou de ser uma opção
secundaria a dor e perda de função, representando, dentro do consultório, uma preocupação
crescente dos pacientes, capaz de melhorar a auto estima e o desempenho social das pessoas,
independente do sexo, idade ou condição social do mesmo.

As resinas compostas sofreram, desde o seu surgimento, melhorias substanciais nas
suas características e propriedades, o que aumentou significativamente o seu espectro de ação.
0 estudo e desenvolvimento das técnicas de fotopolimerização das resinas são fatores de
grande relevância para melhorar a eficiência do seu uso na odontologia. E primordial a correta
polimerizaçao para o êxito das restaurações diretas de resinas compostas, mas ainda persistem
preocupações, principalmente, com relação A contração de polimerização, infiltração
marginal, fraturas de esmalte, sensibilidade pós-operatória. As diversas técnicas de
polimerização demonstram cuidados com objetivos de minimizar estes problemas. 0
desenvolvimento de outras fontes de luz, além do aparelho convencional que utiliza lâmpada
halógena, como o laser de argônio, a lâmpada de xenônio (arco de plasma) e mais
recentemente dispositivos a base de LEDs, visam buscar alternativas para redução do tempo
de polimerização, por meio de uso de fotopolimerizadores com maior intensidade luminosa
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e/ou alteração da composição das resinas compostas, objetivando a realização mais rápida das
restaurações.

Para termos êxito na fotopolimerização das resinas compostas, é importante termos
conhecimento das características e propriedades destas resinas, conhecer as diversas técnicas
de fotopolimerização e conhecer as principais variáveis que podem interferir no processo de
fotopolimerização por luz visível.
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