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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi mensurar a densidade de energia necessária para 
polimerizar um cimento resinoso livre de amina através de duas espessuras de 
cerâmica de dissilicato de lítio utilizando um LED de pico único (segunda geração e 
um de pico duplo (Terceira geração). Matrizes Delrin de 1mm de espessura (9mm de 
diâmetro) foram preenchidas com um cimento resinoso livre de amina Variolink 
Esthetic LC Neutral (Ivoclar Vivadent). As matrizes Delrin foram cobertas por um 
disco de cerâmica com a espessura de 0,7mm ou de 1,2mm (IPS emax Press HT, 
Ivoclar Vivadent) e polimerizados por 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 60 segundos. A 
fotoativação foi realizada com um LED de pico duplo [PW] (Bluephase G2, 
irradiancia 1.550mW/cm2; Ivoclar-Vivadent) ou por um LED convencional [MW] 
(Ortholux LED, irradiância 1.150mW/cm2; 3M ESPE). A densidade de energia 
residual da base do espécime resinoso foi mensurada pelo MARC (BlueLight 
Analytics). A Microdureza Vickers foi imediatamente medida após a exposição à luz 
na base do espécime com 5 endentações. Os espécimes foram triplicados e 
testados para cada espessura de cerâmica e tempos de polimerização. A regressão 
não linear (SAS 9.4) de VH vs Energia (E) pela equação VH=α[1-exp(-β·E)] 
demonstrou para todas as espessuras o valor de α, (máxima microdureza do 
material) que foram 13,3±0,6kg/mm2 com PW e 10,1±0,4kg/mm2 para MW, e o valor 
de β, taxa de parâmetro foide 1,29±0,31(J/cm2)-1 com PW e  0,60±0,09(J/cm2)-1 para 
MW. A energia residual foi calculada, sendo 3,56J/cm2 para MW e 7,73J/cm2 para 
PW quando 99% da dureza máxima foi atingida. Testes T demonstraram que α e β 
são significativamente influenciados pela luz. Não há diferença na atenuação da luz 
pela cerâmica (P=0,0786), mas a influência da espessura é significante (P<0,0001). 
A opção pela fonte de luz pode afetar o valor de microdureza obtido. Menor 
quantidade de energia é necessária para se obter polimerização adequada do 
cimento resinoso livre de amina utilizando-se o LED de terceira geração.!
 
Palavras Chave: Cimento resinoso. LED segunda geração. Ivocerin. Livre de amina. 
Laminados. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study was to measure the energy density required for curing an 
amine free cement through two different thickness of a lithium disilicate ceramic 
using a dual peak (Third generation) or one single peak LED (Second generation). 
1mm thick Delrin matrixes (9mm diameter) were filled with an amine free resin 
cement Variolink Esthetic LC Neutral (Ivoclar Vivadent). The Delrin was covered with 
a 0.7 and 1.2-mm thick ceramic washers (IPS e.max Press HT, Ivoclar Vivadent) and 
cured for 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 and 60 seconds with a polywave LED 
(Bluephase G2 [PW], irradiance: 1,550mW/cm2; Ivoclar-Vivadent) and with a 
conventional LED (Ortholux LED [MW], irradiance 1,150mW/cm2; 3M ESPE). The 
energy density at the bottom of 1mm washer with cement was measured by MARC 
(Bluelight Analytics). The Vickers hardness (VH) of the bottom surface was 
measured immediately after light exposure with 5 indentations. Triplicate specimens 
were tested for each ceramic thickness, curing unit and curing time. Non-linear 
regression (SAS 9.4) of VH vs energy (E) by VH=α[1-exp(-β·E)] for all thickness 
shows that the value of α, maximum hardness of the material is 13.3±0.6kg/mm2 for 
PW and 10.1±0.4kg/mm2 for MW, and the value of β, rate parameter, is 
1.29±0.31(J/cm2)-1 with PW and  0.60±0.09(J/cm2)-1 for MW. The residual energy was 
calculated to be 3.56J/cm2 for MW and 7.73J/cm2 for PW when 99% of maximum 
hardness was reached. T-tests show that α and β are significantly influenced by the 
difference in light. There is no difference in the light attenuation by ceramic 
(P=0.0786) but the influence of the thickness is significant (P<0.0001). The choice of 
light affects the microhardness values. Less energy is required to yield adequate 
curing of an amine free resin cement with a polywave LED. 
 
Keywords: Resin cement. LED. Ivocerin. Amine free. Laminated. 
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1- INTRODUÇÃO 

 A Odontologia adesiva deu início a corrida para desenvolvimento de materiais 

compostos por polímeros e carga com tecnologia capaz de mimetizar a estrutura 

dental de forma mecânica, biológica e consequentemente estética. As primeiras 

resinas compostas polimerizavam-se quimicamente, possuíam alta contração de 

polimerização, aquecimento, baixa resistência mecânica, entre outros (Darwell, 

2012). Desde então este material foi aperfeiçoado para atingir o ponto atual de 

desenvolvimento. Basicamente os compositos possuem 4 componentes essenciais: 

a matriz orgânica (monômeros), partículas inorgânicas (carga), o agente de união 

(silano) e o agente iniciador. O iniciador é responsável por desencadear a reação de 

polimerização quando estimulado por um específico espectro de comprimento de 

onda (Ganster et al., 2008). 

 O fotoiniciador mais comumente encontrado nos materiais resinosos se trata 

de um sistema bimolecular composto pela canforoquinona e uma amina terciária 

(CQ-A). Além de uma baixa reatividade, esse sistema baseado em amina, causa 

alguns efeitos tóxicos, tem uma tendência a descoloração e possui uma tonalidade 

amarelada que pode modificar a cor de um laminado após a cimentação (Crivello et 

al., 1998; Manojlovic et al., 2016). 

 A instabilidade da cor ocorre pela oxidação da amina terciária residual neles 

contida (Karaagaclioglu, 2008; Turgut, 2011; et al., 2008; Ganster et al., 2008). 

Esses sistemas binários também tendem a produzir uma camada inibidora pelo 

oxigênio (Ullrich et al. 2006; Mozner et al. 2009). Além disso, associado a sistemas 

adesivos ácidos como adesivos autocondicionantes a reação ácido-base dos 

monômeros acídicos utilizados nestes materiais com a amina como coiniciador afeta 

a eficiência deste fotoiniciador e pode levar a falha prematura das restaurações 

(Ullrich et al. 2006). 

 Obter longevidade dos procedimentos restauradores é um desafio para a 

Odontologia moderna. Avanços nas técnicas restauradoras e respectivos materiais 

trouxeram novas alternativas para maior conservação da estrutura dental com 

longevidade (Goldstein e Haywood, 1998; Magne, 2002). Uma opção para dentes 

anteriores com restaurações diretas seriam os laminados cerâmicos minimamente 

invasivos (Goldstein e Haywood, 1998; Magne 2002). As cerâmicas são estáveis no 
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meio bucal e permitem, reproduzir com fidelidade as características óticas da 

estrutura dental!(Goldstein e Haywood, 1998). 

 Entretanto, a simulação das características da dentição humana com 

cerâmicas em busca de uma perfeição natural, tem sido um obstáculo a ser vencido, 

principalmente pela instabilidade de cor dos materiais resinosos cimentantes (Janda, 

2004; Karaagaclioglu, 2008; Turgut, 2011). Ainda que a utilização de laminados 

cerâmicos tenha sido uma alternativa mais duradoura para procedimentos 

restauradores, sua estrutura é suficientemente translúcida para refletir as alterações 

de cor do cimento resinoso (Turgut, 2011). 

 O envelhecimento do material resinoso através da exposição a luz UV leva a 

uma alteração de cor do laminado cerâmico que consequentemente se torna 

diferente da estrutura dental remanescente (Karaagaclioglu, 2008; Turgut, 2011). O 

cimento resinoso se torna mais amarelo, resultando, desta forma, em um conjunto 

laminado e dente diferente da estrutura dental hígida adjacente, fato que pode ser 

atribuído ao iniciador comumente utilizado, a canforoquinona (Ganster et al., 2008; 

Moszner et al. 2008; Turgut, 2011). 

 Tradicionalmente o sistema canforoquinona-amina (CQ-A; Figura 1), que é 

uma α-diketona, tem sido utilizado amplamente com sucesso nos sistemas 

resinosos. Este fotoiniciador apresenta o espectro de absorção entre 400nm e 

550nm tendo seu pico máximo de absorção em 468nm (Moszner et al. 2008). 

 
Figura 1- Representação da molécula de canforoquinona (PubChem: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/135060633#section=Top). 

 

 A luz visível excita a CQ que interage com a amina terciária e forma um 

complexo fotoexcitado. Neste estado, a CQ extrai um átomo de hidrogênio da amina 

terciária, produzindo radicais livres em ambos CQ e Amina. Os radicais livres 

formados atacam as ligações C=C de monômeros resultando na formação de novos 

radicais livres que propagam mais radicais. O mesmo se repete até que o processo 
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de polimerização termine!(Crivello et al., 1998; Santini et al. 2013). As desvantagens 

da CQ-A consistem em toxicidade pelo uso da amina e amarelamento do material 

resinoso pela oxidação da amina terciária (Ulrich et al., 2006; Ganster et al., 2008; 

Moszner et al. 2008; Moszner et al. 2009) 

 Para aplicações em odontologia restauradora é de extrema importância que 

os sistemas resinosos sejam de coloração similar a estrutura dental, portanto o 

comportamento de fotodegradação dos cromóforos sofrido por subprodutos de 

fotoiniciadores dependentes da amina terciária torna-se inapropriado. 

 Para resolver esses problemas, alguns fotoiniciadores alternativos aos 

convencionais vem sendo desenvolvidos, inicialmente para solucionar o problema 

inicial da canforoquinona que seria a cor amarelada, e em segundo plano sua 

estabilidade de cor e baixa reatividade (Ullrich et al., 2006; Santini et al., 2012). 

Manojlovic et al. (2016) estudaram a estabilidade de cor de cinco resinas compostas, 

entre elas uma contendo o fotoiniciador Lucerina TPO, e constataram que este 

fotoiniciador alternativo apresenta maior estabilidade de cor. 

 A Lucerina TPO foi utilizada inicialmente para compor sistemas resinosos de 

coloração clara (Santini et al., 2012; Manojlovic et al. 2016). No entanto sua ativação 

requer uma fonte de luz essencialmente ultravioleta (UV) caso contrário há uma 

baixa taxa de conversão dos monômeros (Ganster et al., 2008). Contudo, este 

fotoiniciador mesclado a convencional canforoquinona esta presente em algumas 

cores claras de resinas compostas (Santini et al., 2012; Manojlovic et al., 2016). 

 A partir desse sistema, inúmeros fotoiniciadores foram considerados e 

produzidos como a fenil propanodiona (PPD), o óxido bis-alquilfosfínico (BAPO), e 

os derivados do dibenzoyl germânio (Ivocerin) afim de solucionar os problemas do 

sistema CQ-A (Ganster et al., 2008; Moszner et al. 2008). Ganster, 2008, comparou 

os derivados do germânio com o MAPO e BAPO que mostraram excelente 

comportamento de fotodegradação. Os espécimes foram irradiados com uma luz 

monocromática de 365nm com uma intensidade de 1000mW. Apenas 6 a 7 minutos 

foram suficientes para destruição de 50% dos cromóforos dos fotoiniciadores, 

acilfosfínicos 2,4,6-Óxido Trimetilbenzoil-difenilfosfínico (MAPO), Óxido Bis(2,6-

diclorobenzoil)-(4-propilfenil) fosfínico (BAPO) e de um dos derivados do Dibenzoyl 

germâmio, o outro derivado obteve uma mesma degradação em aproximadamente 5 

horas. 
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 A boa reatividade em baixa luminosidade, e estabilidade de cor do derivado 

de Dibenzoyl Germânio com pico de absorção em λmax 418,5nm (Figura 2), já 

utilizado nas resinas de incremento único Tetric EvoCeram BulkFill denominado de 

Ivocerin, culminou na utilização deste iniciador nos cimentos resinosos. 

 

 
Figura 1- Representação da molécula de Ivocerin (Ivoclar Vivadent). 

 

 Os fotoiniciadores derivados do germânio demonstram baixa solubilidade em 

água, baixa citotoxicidade e não apresentam ação mutagênica (Ganster et al., 2008; 

Moszner, et al. 2008). Além disso, apresentam uma significante maior intensidade de 

absorção da luz visível comparados a canforoquinona (Ganster et al., 2008). 

 O uso do Diacyl germânio ao invés da CQ-A apresenta as vantagens do 

sistema nao sofrer amarelamento devido a oxidação da amina terciária e uma 

melhora no comportamento de fotodegradação dos compósitos comparado aos 

sistemas com amina (Ganster et al., 2008). Além de permitir confeccionar 

compósitos livre de amina proporcionando a fotoiniciação segura de sistemas 

acídicos como os adesivos autocondicionantes (Moszner 2008; Moszner 2009). 

 O Dibenzoyl Germânio, demonstrou em diversos estudos possuir alta 

reatividade, baixa toxicidade e maior estabilidade na fotodegradação quando 

comparado a canforoquinona (Ganster et al., 2008; Moszner et al., 2008). Tornando-

se, este fotoiniciador, um excelente aliado na polimerização de cimentos resinosos 

para laminados cerâmicos conservadores. 

 O fotoiniciador utilizado para dar inicio a reação em cadeia, da polimerização 

dos monômeros, está intimamente ligado com a fonte de luz utilizada para ativa-lo. 

Foto iniciadores alternativos para a canforoquinona em sua grande parte possuem 

pico de absorção máxima dentro do espectro de luz UV (Price, 2015; Ganster et al., 

2008), por isso são geralmente mesclados a canforoquinona para atingir 

polimerização adequada com fotopolimerizadores que emitem luz somente dentro do 

espectro de luz azul (Pico único). 
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 Contudo, para melhorar a efetividade desses fotoativadores, foi lançada uma 

nova geração de aparelhos fotopolimerizadores com pico duplo. Assim, esta nova 

geração de fotopolimerizadores favorece a ativação tanto da canforoquinona quanto 

dos novos fototiniciadores. Atualmente, além da presença de LEDs ultrapotentes no 

mercado há também LEDs que emite luz UV (Miletic e Santini 2012; Zorzin, 2015). 

 Unidades de polimerização de múltiplos comprimentos de onda possuem seu 

espectro de picos de emissão de onda em ~ 405nm e em ~455nm e algumas 

unidades de LED de pico único revelam uma emissão em ~455nm (Nomoto 1997; 

Price, 2015). 

 Contudo, para obtenção de máxima estética foi desenvolvido um cimento 

resinoso que possui somente o Dibenzoyl Germânio como iniciador, sendo assim 

livre de amina. Nesse caso, o fotopolimerizador precisa emitir o comprimento de 

onda específico para o fotoiniciador, e um aparelho de pico único centrado para a 

canforoquinona pode não ativa-lo corretamente. Além disso, deve possuir potência 

suficiente para atingir uma profundidade mínima e ultrapassar as barreiras de 

cerâmica para dar inicio a polimerização do cimento. 

Portanto, torna-se primordial a avaliação da energia necessária para a 

ativação do cimento resinoso que possui somente o fotoiniciador Dibenzoyl 

Germânio, e sua eficácia na adequada polimerização do cimento resinoso, 

estabelecendo assim indicadores a serem adotados nos protocolos de tempo de 

cada equipamento. 
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 3- OBJETIVO 

Estudar por meio da densidade de energia residual e microdureza a 

polimerização de um cimento resinoso livre de amina através de duas espessuras de 

cerâmica de dissilicato de lítio utilizando um LED de pico único (segunda geração) e 

um de pico duplo (terceira geração). 
 



! 14!

!

4- MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1- Delineamento experimental  

 
 A polimerização de um cimento resinoso livre de amina (Variolink Esthetic - 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein; Tab. 1) por meio de dois aparelhos 

fotopolimerizadores um monowave (MW) e outro polywave (PW) foi testada no 

presente estudo (Tab. 2). 

 

Tabela 1. Materiais utilizados neste estudo e composição. 

Material 
lote Componentes 

Variolink Esthetic LC  
Cor neutral 

(Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein) 
LOTE T25203 

Urethane dimethacrylate e outros monômeros methacrilatos.  
Trifloreto de iterbio and spheroid mixed oxide, Diacyl 

germânio, partículas inorgânicas. 

Emax press HT 
(Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) 

Disilicato de litio 

 

 

Tabela 2. Materiais utilizados neste estudo, lote de fabricação e componentes . 

Tipo de luz Equipamentos Irradiância  

Pico Único Bluephase 
(Ivoclar vivadet!Schaan, Liechtenstein) 1.550mW/cm2 

Pico Duplo Ortholux LED (3M ESPE). 1.150mW/cm2 

 

 As variáveis analisadas foram a microdureza (kg/mm2) e a energia residual 

(J/cm2). Para o cimento resinoso ativado com cada aparelho fotopolimerizador (MW 

e PW) foram confeccionadas 3 repetições para cada tempo de exposição (2,5, 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 40 e 60s) para cada espessura de cerâmica de interposição (0,7 e 

1,2mm) resultando em 54 corpos de prova ativados por cada aparelho 

fotopolimerizador. 

 

4.2- Preparo dos espécimes 

Uma tira matriz de poliéster foi posicionada sobre o sensor do calibrador 

(MARC [Managing Accurate Resin Curing] Resin Calibrator, BlueLight Analytics, 
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Halifax, Canada), e então uma matriz Delrin (Figura 2) foi posicionada sobre a matriz 

de poliester Figuras 1. 

                            
Figura 1- Tira de polyester     Figura 2- Matriz Delrin 

 

A matriz Delrin de 1mm de espessura (9mm de diâmetro) foi preenchida com 

o cimento resinoso (Figura 3) livre de amina Variolink Esthetic LC Neutral (Ivoclar 

Vivadent Schaan, Liechtenstein). 

 

                                
Figura 3- Cimento resinoso       Figura 4- Tira de polyester 

 

Uma nova matriz de poliéster foi colocada sobre a matriz Delrin (Figura 4, já 

com o cimento. Um disco de cerâmica de 0,7mm ou 1,2mm IPS emax Press HT 

(Ivoclar Vivadent Schaan, Liechtenstein; Figura 5) foi posicionado sobre o conjunto 

de tiras de poliéster e matriz Delrin preenchida. 

 

 
Figura 5- Matrizes Delrin utilizadas e discos de cerâmica; à esquerda 0,7mm  e à direita 1,2mm de 

espessura (IPS emax Press HT, Ivoclar Vivadent Schaan, Liechtenstein). 
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O cimento foi fotoativado com a luz de um aparelho LED de pico duplo [PW] 

(Bluephase G2, irradiância 1.550mW/cm2; Ivoclar-Vivadent) ou de LED convencional 

[MW] (Ortholux LED, irradiância 1.150mW/cm2; 3M ESPE) através do disco de 

cerâmica por 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 60 segundos. Mantendo a ponta do 

fotopolimerizador centrada e em contato com topo da superfície o disco de cerâmica. 

 

                               
Figura 6- Cerâmica      Figura 7- Fotoativação 

 

4.3- Energia Residual 

 A densidade de energia residual (E), ou seja, a energia que chegou a base do 

espécime resinoso foi mensurada pelo MARC (BlueLight Analytics). 

 
Figura 8- MARC 

 

4.4- Ensaio de Microdureza 

A Microdureza de Vickers foi imediatamente medida com carga de 25g após a 

exposição à luz, na base do espécime com 5 endentações, com o microdurometro 

Micrometer 3 (Buehler). A primeira endentação foi posicionada no centro dos 

espécimes e os outros 4 de cada lado formando uma cruz com uma distância de 
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50mm da endentação lateral em relação a central. Os espécimes foram triplicados e 

testados para cada espessura de cerâmica e tempos. 

4.5- Análise Estatística 

 As amostras de cada tempo de exposição (2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 

60s) de cada fotopolimerizador (MW e PW) com cada uma das 2 espessuras de 

cerâmicas (0,7mm ou 1,2mm) foram repetidas em triplicata, os dados foram 

utilizados para se obter a Microdureza Vickers (VH) e a Densidade de energia 

residual (E). Esses dados foram utilizados para criar uma regressão não linear para 

estabelecer a energia necessária para atingir a máxima microdureza da superfície (

�). 

 

 

 

VH: MICRODUREZA VICKERS 

�: MÁXIMA MICRODUREZA DO MATERIAL 

E: ENERGIA  

β: TAXA DE PARÂMETRO  

 

 A equação VH=α[1-exp(-β·Ε)] foi utilizada para calcular o E necessário para 

se obter 80% de α, visto que é a porcentagem aceitável para a polimerização de 

resinas compostas em estudos prévios. Obtendo-se 80% da VH do topo na base, 

considera-se que o material esta adequadamente polimerizado (Moore et al 2008). 

 Os dados de E e os tempos de exposição para cada fotopolimerizador foram 

usados em uma regressão linear para obter o tempo necessário para se obter 80%, 

90%, 95% e 99% de �. 

VH=α[1-exp(-β·Ε)]!
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5- RESULTADOS  

A regressão não linear (SAS 9.4) de VH vs Energia (E) pela equação VH=α[1-

exp(-β·E)] demonstrou para todas as espessuras o valor de α, (máxima microdureza 

do material) é 13,3±0,6kg/mm2 com PW e 10,1±0,4kg/mm2 para MW, e o valor de β, 

taxa de parâmetro, é 1,29±0,31(J/cm2)-1 com PW e 0,60±0,09(J/cm2)-1 para MW 

(Gráficos 1 e 2). A energia residual foi calculada para ser 3,56J/cm2 para MW e 

7,73J/cm2 para PW quando 99% da dureza máxima foi atingida. Testes T 

demonstraram que α e β são significativamente influenciados pelas diferenças na 

luz.  

 
Gráfico 1- Energia residual do LED PW transmitida pelas cerâmicas e microdureza 

 

 
Gráfico 2- Energia residual do LED MW transmitida pelas cerâmicas e microdureza. 
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O cimento Resinoso Variolink Esthetic LC polimerizado com a unidade 

fotoativadora PW atingiu uma microdureza máxima com uma menor densidade de 

energia, superior a dos espécimes polimerizados com unidade fotoativadora de MW. 

Mesmo com o aumento do tempo de exposição a luz, a máxima microdureza para o 

MW se mantém abaixo da obtida com o PW (gráficos 3 a 6). 

 
Gráfico 3- Energia residual necessária para polimerização (%dureza máxima) em função dos LEDs. 

 

 
Gráfico 4- Tempo necessário para polimerização (%dureza máxima) em função dos LEDs. 
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Gráfico 5- Energia residual em função do tempo de aplicação do LED. 

 

Não há diferença na atenuação da luz pela cerâmica (P=0,0786), mas a 

influência da espessura é significante (P<0.0001), Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6- Razão da energia residual e total em função da espessura da cerâmica. 
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6- DISCUSSÃO 

 Usualmente uma resina composta está adequadamente polimerizada quando 

atinge na base do espécime a microdureza correspondente a pelo menos 80% do 

medido na superfície de topo (Moore et al., 2008;). Considerando o cimento resinoso 

também um sistema resinoso, foi adotada esta regra como valor mínimo aceitável 

para polimerização de 80% da microdureza máxima. 

 O aprimoramento das tecnologias empregadas em materiais dentários tem 

conduzido a uma Odontologia estética livre de efeitos colaterais, e os resultados 

deste presente estudo revelam que o cimento resinoso livre de amina, composto 

unicamente pelo fotoiniciador Benzoyl Germânio, pode ser ativado através de 

cerâmicas de dissilicato de lítio. Contudo, observou-se uma atenuação da energia 

residual quando se utilizou a cerâmica de maior espessura. 

 Sabe-se que a luz do aparelho fotopolimerizador sofre atenuação quando 

passa por diferentes meios. Embora a cerâmica utilizada como interposição seja 

altamente translúcida e tenham sido utilizadas espessuras compatíveis com a 

cimentação de laminados cerâmicos, pode-se confirmar em função dos dados 

obtidos com a regressão não linear que o tempo de ativação indicado pelo fabricante 

(10s) garante alcançar mais de 80% da microdureza máxima. 

 Contudo, a alta reatividade do fotoiniciador Benzoyl Germânio favoreceu bons 

resultados, visto que com o tempo indicado pelo fabricante obtém-se até 99% da 

microdureza máxima com o PW e 95% com o MW, em todas as espessuras de 

cerâmicas testadas. Observa-se por esse resultado que em relação a utilização de 

aparelhos fotopolimerizadores MW e PW, melhores índices de polimerização foram 

proporcionados pelo aparelho PW quando do uso isolado do fotoiniciador Benzoyl 

Germânio. 

 O aparelho PW possui dois picos de comprimento de onda, sendo que um 

deles é mais próximo do pico de absorção do fotoiniciador Benzoyl Germânio, o que 

explica os melhores resultados tanto em relação a menor quantidade de energia 

necessária para obter a microdureza máxima, assim como resultados de 

microdureza máxima superior aos obtidos pelo MW. 

 Até o momento, não foram encontrados estudos comparando o efeito de 

diferentes aparelhos fotoativadores MW e PW na polimerização de cimentos 

resinosos livre de amina tendo somente como fotoiniciador o Benzoyl Germânio. 
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Contudo, Santini et al. (2012) avaliaram o grau de conversão e microdureza de 

compósitos, contendo a Lucerina TPO polimerizados com um aparelho 

fotopolimerizador MW e um PW e concluíram que, as resinas que continham a 

Lucerina TPO como um dos sistemas fotoiniciadores, obtiveram melhores resultados 

quando polimerizados por um aparelho PW. Como a Lucerina possui sua máxima 

absorção em luz UV (abaixo de 400nm), ss resinas que não continham a Lucerina 

obtiveram resultados semelhantes e performance similar para os dois 

fotopolimerizadores. 

 Zorzin et al. (2015) compararam as propriedades de polimerização de 7 

resinas de incremento único, fotoativados com um LED PW, sendo uma delas a 

Tetric EvoCeram bulk fill, que contém em sua formulação o Benzoyl Germânio aliado 

a CQ e a Lucerina TPO. Todas as 7 resinas obtiveram microdureza Vickers e grau 

de conversão em 4mm de profundidade.  

 O pico de absorção da Lucerina TPO está fora do espectro de luz visível 

λmax385 nm e mesmo assim pode ser sensibilizado por um aparelho MW, espera-se 

então, que o Benzoyl Germânio (Ivocerin) o qual possui a máxima absorção em λmax 

418,5nm, ainda dentro do espectro de luz visível possua polimerização adequada 

mesmo para os LEDs MW, os quais foram desenvolvidos para a canforoquinona 

com pico de absorção em λmax468 nm (Gorsche et al., 2008; Moszner et al., 2008). 

 Mozner et al. (2008), investigaram o uso do Benzoyl Germânio como um 

fotoiniciador alternativo, para ativações com luz visível e demonstraram baixa 

solubilidade em água, baixa citotoxicidade e nenhuma ação mutagênica. Além disso, 

mostraram uma absorção de luz intensamente maior que a do sistema CQ-A, 

melhorando, dessa forma, o amarelamento dos compósitos habitualmente ocorridos 

em função da oxidação da amina terciária, coiniciador da CQ. Ademais, o 

fotoiniciador o Benzoyl Germânio apresentou uma melhora na polimerização em 

profundidade e também uma conversão maior em materiais contendo monômeros 

extremamente ácidos comparado a Canforoquinona (Ganster et al., 2008; Mozner et 

al., 2008). Observa-se na literatura, que o Benzoyl Germânio ou a Lucerina TPO 

associados à canforoquinona ou isolados em resinas compostas restauradoras, 

apresentaram maior grau de conversão quando ativados com um aparelho PW. 

Além disso, as resinas fotopolimerizadas com o MW apresentaram maior grau de 

conversão quando os fotoiniciadores estavam isolados (Miletic e Santini 2012). 

 



! 23!

 Ainda em relação à cerâmica, o aumento da espessura atenuou de forma 

semelhante a passagem de luz entre os dois tipos de aparelhos testados MW e PW. 

 O Marc resin calibrator (Blue light analytics) quantifica a performance das 

unidades fotoativadoras e transmissão de luz através dos espécimes, é capaz de 

caracterizar o espectro de luz, identifica o feixe e controla a chegada de luz nos 

eixos X, Y e Z através de um software próprio em tempo real. Possibilita que 

pesquisas com relevância clínica sejam arquivadas, apuradas e reproduzidas 

através da mensuração da chegada de energia para ativar os compósitos e estudar 

a sua polimerização (Sulaiman, et al. 2015). 

 A polimerização é também estuda por testes de dureza. O teste de dureza é 

baseado na resistência a endentação que um material apresenta. Este ensaio 

envolve o uso de um indentador de diamante em forma de pirâmide, no caso da 

dureza Vickers sua base é quadrangular e com ângulos de 136°. A dureza é 

mensurado através da relação da força aplicada pela área da endentação. Aos 

testes de dureza estão relacionados a resistência a compressão, limite de 

proporcionalidade e a ductibilidade. Os teste de Vickers e Knoop são caracterizados 

com o testes de microdureza no qual são empregadas forças menores que 9,8N. 

 Interpretando-se os resultados encontrados e com base nos poucos estudos 

disponíveis na literatura, pode-se afirmar que o cimento resinoso livre de amina pode 

alcançar polimerização adequada com um aparelho fotopolimerizador MW. Contudo, 

a polimerização pode ser maximizada com o uso de um aparelho PW. Ressalta-se, 

que as espessuras de cerâmicas testadas são indicadas para laminados, ou seja, 

são inferiores a espessura máxima indicada pelo fabricante (2mm). Assim, mais 

estudos devem ser realizados para observar se uma interposição cerâmica de maior 

espessura simulando coroas pode interferir na polimerização desse cimento 

resinoso. 
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7- Conclusão 

 A opção pela fonte de luz pode afetar o máximo valor de Microdureza obtido. 

Menor quantidade de energia residual é necessária para se obter a polimerização do 

cimento resinoso livre de amina utilizando-se o LED de terceira geração. O aumento 

da espessura da cerâmica resulta no aumento de energia residual é necessária para 

se obter a polimerização do cimento resinoso para o LED de segunda ou terceira 

geração. 

 
 



! 25!

 
8- REFERÊNCIAS 

Crivello JV, Dietliker K. In: Bradley G. Photoinitiators for free radical cationic & 

anionic photopolymerization surface coatings technology, vol. III, 2nd ed. Chichester 

etc.: John Wiley and Sons; 1998. p. 266–8. 

Darvell BW. Materials Science for Dentistry. 9a edição, Santos, 2012, 129 p. 

Ganster B, Karl FU, Norbert M, Robert L. New Photocleavable Structures. 

Diacylgermane-based Photoinitiators for visible light curing. Macromolecules 2008; 

41:2394-400. 

Goldstein RE, Haywood VB, 1998. In: Goldstein RE (Ed.),!22. Esthetic in Dentistry, 

2nd ed., Principles, Communications, 23. Treatment Methods, vol. 1 BC Decker, 

Hamilton, Ontario, p. 14 

Janda R, Roulet JF, Kaminsky M, Steffin G, Latta M. Color stability of resin matrix 

restorative materials as a function of the method of light activation. Eur J Oral Sci. 

2004 Jun;112(3):280-5. 

Karaagaclioglu L, Yilmaz B. Influence of cement shade and water storage on the final 

color of leucite-reinforced ceramics. Oper Dent. 2008 Jul-Aug;33(4):386-91. 

Magne P, Belser UC. Bonded porcelain restorations in the anterior dentition— a 

biomimetic approach. Chicago Quintessence Publishing Co; 2002 

Manojlovic D, Dramićanin MD, Lezaja M, Pongprueksa P, Van Meerbeek B, Miletic 

V. Effect of resin and photoinitiator on color, translucency and color stability of 

conventional and low-shrinkage model composites. Dent Mater. 2016 Feb;32(2):183-

91. 

Miletic V, Santini A. Micro-Raman spectroscopic analysis of the degree of conversion 

of composite resins containing different initiators cured by polywave or monowave 

LED units. J Dent. 2012 Feb;40(2):106-13. 

Moore BK, Platt JA, Borges G, Chu TM, Katsilieri I. Depth of cure of dental resin 

composites: ISO 4049 depth and microhardness of types of materials and shades. 

Oper Dent. 2008 Jul-Aug;33(4):408-12. 



! 26!

Moszner N, Fischer UK, Ganster B, Liska, R, Rheinberger V. Benzoyl germanium 

derivatives as novel visible light photoinitiators for dental materials. Dent. Mater. 

2008 Jul;24(7):901-7 

Moszner N, Zeuner F, Lamparth I, Fischer UK. Benzoylgermanium derivatives as 

novel visible-light photoinitiators for dental composites. Macromol. Mater. Eng. 2009; 

294(12):877-86. 

Nomoto R, McCabe JF, Nitta K, Hirano S. Relative efficiency of radiation sources for 

photopolymerization. Odontology. 2009 Jul;97(2):109-14.  

Price RB, Ferracane JL, Shortall AC. Light-Curing Units: A Review of What We Need 

to Know. J Dent Res. 2015 Sep;94(9):1179-86. 

Santini A, Miletic V, Swift MD, Bradley M. Degree of conversion and microhardness 

of TPO-containing resin-based composites cured by polywave and monowave LED 

units. J Dent. 2012 Jul;40(7):577-84. 

Sulaiman TA, Abdulmajeed AA, Donovan TE, Ritter AV, Vallittu PK, Närhi TO, 

Lassila LV. Optical properties and light irradiance of monolithic zirconia at variable 

thicknesses. Dent Mater. 2015 Oct;31(10):1180-7. 

Turgut S, Bagis B. Colour stability of laminate veneers: an in vitro study. J Dent. 2011 

Dec;39 Suppl 3:e57-64. 

Ullrich G, Ganster B, Salz U, Moszner N, Liska R Photoinitiators with functional 

groups IX. Hydrophilic bisacylphosphine oxides for acidic formulations. J Polym Sci: 

Part A: Polym Chem 2006;44(5):1686–700. 

Zorzin J, Maier E, Harre S, Fey T, Belli R, Lohbauer U, et al. Bulk-fill resin 

composites: polymerization properties and extended light curing. Dent Mater. 2015 

Mar;31(3):293-301. 


