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INTRODUÇÃO:

Apesar da evolução na odontologia adesiva, a adesão à dentina ainda continua desafiadora,

pois ao contrário do esmalte, a dentina apresenta menor conteúdo inorgânico, maior quantidade de

água e presença de fibrilas colágenas, fatores que dificultam a polimerização in situ (Spencer et al.,

2012). Acredita-se que a água seja um dos principais fatores que influenciam a degradação da união

dentina-resina (Masarwa et al., 2016). Espaços nanométricos na camada adesiva permitem as

nanoinfiltrações, que funcionam como canais de sorção de água e lixiviação de monômeros solúveis

em água não polimerizados (Hass et al., 2016), tornando-os menos estáveis hidroliticamente, o que

reduz a durabilidade desse material. A polimerização desses monômeros nos adesivos está

relacionada a utilização da canforquinona, uma molécula hidrófoba que pode ter sua eficiência

diminuída na presença de água. A degradação das interfaces adesivas vem sendo uma das

preocupações relacionadas a redução da longevidade dos tratamentos restauradores (Monteiro et al.,

2018).

Recentemente, um novo fotoiniciador hidrófilo foi desenvolvido (Lithium

phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate, {LAP}). A utilização desse fotoiniciador pode ser

considerada promissora, pois as falhas na interface adesiva são uma das principais causas para o

insucesso de restaurações de compósitos resinosos (Monteiro et al., 2018). A presença de um

fotoiniciador hidrófilo, poderia atuar como um substituto a canforquinona, melhorando o grau de

conversão e as propriedades físico-mecânicas dos sistemas adesivos, principalmente aqueles de

frasco único.

METODOLOGIA:

Formulação dos Sistemas Adesivos
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   Um sistema adesivo de passo único autocondicionante foi preparado utilizando 15% em peso de

bisfenol-glicidil-metacrilato (BisGMA), 15% em peso de hidroxietil-metacrilato, 10% em peso de uretano

dimetacrilato (UDMA), 20% em peso de trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA) , 10% em peso de

fosfato de 10-metacriloiloxidecil di-hidrogênio (10-MDP), 10% em peso de água desionizada, 20% em

peso de etanol absoluto. A blenda polimérica foi misturada em um dispositivo de mistura centrifuga por

60 segundos, com velocidade de 3000 rpm. Em seguida, foram adicionados os fotoiniciadores da

reação de acordo com grupo experimental:

-CQ: 0,5% em peso de canforquinona e 1% em peso de amina Etil 4(dimetilamino) benzoato

(EDMAB).

-LAP: 0,5% de Lithium fenil-2,4,6-trimetilbenzoato fosfinato (LAP) em peso.

-CQ+LAP: 0,5% de Lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate (LAP) em peso, 0,5% em peso

de canforquinona e 1% em peso de amina (Ethyl 4(dimethylamino) benzoate - EDMAB).

Os iniciadores foram adicionados a blenda polimérica e misturados por 60 segundos, com velocidade

de 3000 rpm.       

Cinética de Polimerização 
O grau de conversão dos adesivos estudados foi avaliado por meio de um cristal de refletância

total atenuada por diamante (ATR) por espectroscopia de infravermelho transformada por Fourier

(Vertex 70, BrukerOptik GmbH, Alemanha) acompanhando a conversão por 5 minutos.

Sorção e solubilidade
Por meio de uma matriz metálica foram confeccionados espécimes de adesivo (n=5) com 1,0 ±

0,1 mm de espessura e 15,0 ± 0,1 mm de diâmetro interno. Todos os espécimes foram armazenados

em um dessecador em estufa a 37±2 ºC. Após 24 h, foram removidos, armazenados em um segundo

dessecador mantido a 23±1 °C por 2 h e pesados em balança de precisão (Discovery DV 214 CD -

OHAUS, Test Equipament Depot, New Jersey, USA) de 0,1 mg. A pesagem foi repetida até obtenção

de massa m1, que é quando a perda de massa de cada espécime não é maior que 0,1 mg entre três

pesagens consecutivas num período de 24 h. O volume de cada disco foi verificado com paquímetro

digital de precisão (Mitutoyo Corporation, Tokyo, Japão), a partir da média de 2 pontos equidistantes

referentes ao diâmetro e 4 pontos referentes à espessura da amostra. Em seguida, os discos foram

armazenados em água deionizada (10 ml para cada espécime) a 37ºC durante 7 dias. Após esse

período, os discos foram lavados em água destilada e o excesso de umidade removido e pesados 1

minuto após a remoção da água para obtenção de m2. As amostras foram recolocadas na câmara

para dessecação, repetindo o ciclo descrito para obtenção de m1, até obtenção de uma massa

constante (m3). Os valores obtidos com a mensuração dos discos foram aplicados em fórmulas

específicas de sorção de água (Wsp) e solubilidade (Wsl), fornecida pela especificação da ISO

4049:2009, descritas a seguir:   
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Alteração de cor  

Em uma matriz metálica com dimensão padronizada de 1 mm de espessura e 6 mm de

diâmetro, foram confeccionados 21 discos (n=7). As amostras foram fotoativadas por 20 segundos. A

avaliação colorimétrica foi realizada logo após as confecções da amostra (ΔE inicial), e 10 dias em

uma câmara fechada com radiação ultravioleta (ΔE final). Os parâmetros de cor foram medidos usando

um espectrofotômetro digital (Vita Easy Shade; Vita Zahnfabrik) e padronizados por uma câmara de luz

(GTI MiniMatcher MM 1, GTI Graphic Technology Inc., Nova York, NY, EUA). O dispositivo foi calibrado

antes da avaliação colorimétrica de cada grupo, a ponta do espectrofotômetro foi posicionada no

centro das amostras e acionado, registrando a avaliação colorimétrica de cada amostra com os

parâmetros de cor L, a e b. A variação de cor das amostras foi determinada usando a fórmula de

alteração de cor CIEDE2000 (ΔE00),

onde ΔE00 é a diferença de cor, ΔL, ΔC e ΔH são as diferenças de luminosidade (L), croma (C)

e matiz (H), respectivamente, para um par de amostras no CIEDE2000, e RT é o fator de rotação que é

responsável pelas interações entre as diferenças de croma e matiz na região azul.

Análise Estatística

Foram realizados os testes de normalidade (Shapiro Wilk) e homoscedasticidade das variâncias

(Levene). Em seguida, os dados foram submetidos à analisa de variância um fator e post-hoc de

Tukey. Para todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os valores de grau de conversão do grupo LAP foram significativamente superiores aos grupos

CQ+LAP e CQ, sendo est último com os menores valores de grau de conversão. Esse resultado pode

ser justificado devido a maior eficiência quântica de LAP e maior solubilidade em água (Monteiro,

2017).
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Figura 1. Grau de conversão em função do tempo (s)

Outra importante caraterística clínica é a sorção e solubilidade. Os resultados de sorção estão

descritos na Figura 2. O teste ANOVA um fator mostrou que não houve diferença significativa entre os

grupos para sorção (p=0.052). Os dados de solubilidade podem ser observados na Figura 3. A

ANOVA um fator mostrou diferença significativa entre os grupos (p=0.021). O grupo CQ+LAP

apresentou os maiores valores de solubilidade, significativamente superiores ao CQ. A solubilidade de

LAP foi estatisticamente similar aos demais grupos.

Figuras 2 e 3. Média e desvio padrão dos valores de sorção e de solubilidade. Não houve diferença significativa

entre os grupos para sorção (p>0,05). Letras maiúsculas diferentes representam diferenças entre adesivos para

solubilidade (p<0,05).

Os resultados (Figura 4) de alteração de cor demonstraram que houve diferença

estatisticamente significante entre os grupos (p=0,000). O grupo LAP apresentou os menores valores

de alteração de cor, o que se deve a própria cor do fotoiniciador, maior grau de conversão, e por não

apresentar na sua composição aminas terciárias. O grupo com maior alteração de cor foi o CQ e o

intermediário foi CQ+LAP. Um dos motivos de termos observado essa variação de cor nesses grupos

foi a presença da canforquinona e amina terciária, sendo que a amina pode oxidar na presença da luz

UV, levando à alteração de cor (Park et al., 1999). 
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Figura 4. Média e desvio padrão dos valores de alteração de cor. Letras maiúsculas diferentes representam

diferenças entre grupos (p=0,000).

CONCLUSÕES:

O fotoiniciador LAP aumentou o grau de conversão e reduziu a alteração de cor dos adesivos,

sem promover aumento da sorção de água. Todavia aumentou a solubilidade dos adesivos.
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