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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi avaliar propriedades físico-mecânicas de blendas 
monoméricas contendo metacrilatos com baixo módulo de elasticidade (monômeros 
elastoméricos, ME), em associação com sistemas de fotoiniciação alternativos de 
caráter hidrossolúvel. Foram formuladas blendas monoméricas contendo ME em 
associação com metacrilatos utilizados em formulações odontológicas: bisfenol A 
glicidil dimetacrilato (BisGMA), e trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA). Em relação 
à fotoiniciação, além do sistema tradicional canforoquinona/amina, foram formulados 
sistemas contendo iniciadores e co-iniciadores alternativos: derivado de tioxantona 
(QTX), etil dimetilamino benzoato (EDAB) e hexafluorfosfato de difeniliodônio (DPI). 
Foram avaliadas as seguintes propriedades: sorção e solubilidade à água, 
resistência coesiva, resistência flexural e módulo de elasticidade. Para o ensaio de 
sorção e solubilidade espécimes na forma de discos (15 mm x 1 mm) foram 
confeccionados e armazenados em dessecador até uma massa constante (m1) ser 
obtida (n=5). Os espécimes foram imersos em água destilada por 7 dias. Após 
imersão em água, as amostras foram pesadas para obter a massa (m2). Após isso, 
as amostras foram colocadas em dessecador em 37◦C, para obter o valor da massa 
final (m3).  Os valores de sorção de água e solubilidade foram determinados 
utilizando-se fórmulas específicas. Para a obtenção dos valores de resistência 
coesiva foram confeccionados espécimes em matriz de silicone de adição em 
formato de ampulheta, com área de secção transversal de 0,5 mm2 (n=20). A 
resistência à flexão e o módulo de elasticidade dos polímeros obtidos foram aferidos 
através do teste de resistência à flexão de três pontos, sendo confeccionadas 
amostras (n=10) para cada uma das blendas monoméricas formuladas, as quais 
foram submetidas ao ensaio de resistência à flexão utilizando uma máquina de 
ensaio universal. Os valores foram analisados estatisticamente por one-way ANOVA 
com 95% de nível de confiança e comparados pelo teste de Tukey (α=0,05) para 
cada avaliação. A maior sorção de água dentre os grupos testados foi observada 
nos grupos ME. A composição com fotoiniciador QTX propiciou os maiores valores 
de sorção de água e solubilidade entre os grupos testados. A solubilidade foi 
negativamente influenciada pelo fotoiniciador. A resistência coesiva foi 
negativamente influenciada pela blenda elastomérica. A resistência flexural e módulo 
de elasticidade apresentaram maiores valores nos grupos controle. 
 
 
 
	   	  

PALAVRAS-CHAVES: Adesivos Dentais; Iniciadores; Propriedades Mecânicas; 

Monômeros. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
The objective of the study was to evaluate the physic-mechanical properties of 
monomeric bends with low elastic modulus (elastomeric monomers, EM), associated 
withalternatives hydrosoluble photoinitiatiors. Monomeric blends with EM in 
association with resins containing bisphenol glycidyl methacrylate (BisGMA); 
triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA), besides traditional 
camphorquinone/amine photoinitiators; tioxanteno derivade (QTX) 
dimethylaminoethyl amine benzoate (EDAB), and diphenyliodonium 
hexafluorophosphate (DPI) has been formulated. It has been evaluated the follow 
properties: sorption, solubility, cohesive resistance, flexural resistance and elastic 
modulus. For the sorption and solubility evaluation specimens discs (15 mm x 1 mm) 
were maintained in dissector until the constant mass (m1) be obtained (n=5). The 
specimens were immersed in distilled water for 7 days.	  After immersion in water, the 
samples were weighed to obtain the mass (m2). After this, the samples were placed 
in desiccator at 37◦C, to obtain the value of the final mass (m3). The sorption and 
solubility were determinate with specific formula. To obtain the cohesive strength 
specimens were made in silicon molds hourglass-shaped, with sectional area of 0.5 
mm2 (n=20). Polymer flexural strength and elasticity modulus were measured by 
three point bending (n=10) to each formulated monomeric blends, and submitted to 
the flexural strength in universal machine. Values were statistically analyzed by one-
way ANOVA at the 95% confidence level and compared by Tukey post-Hoc test 
(α=0.05) for each evaluation. The highest sorption among tested groups was 
observed on EM groups. The composition with photoinitiator QTX provides the 
highest water sorption and solubility values. The water solubility was negatively 
influenced by photoinitiator. The cohesive resistance was negatively influenced by 
monomeric blend. The flexural resistance and elasticity modulus presented highest 
values on control groups. 
 
 
 
 

 
KEYWORDS: Dental Adhesives; Initiators; Mechanical Properties; Monomers. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
Diversos materiais odontológicos contemporâneos apresentam em sua 

composição uma matriz orgânica à base de metacrilatos: sistemas adesivos (Van 

Landuyt et al., 2007), compósitos restauradores (Roggendorf et al., 2011; Guo et al., 

2008), agentes de cimentação (Andrade et al., 2016) e seladores de canais 

radiculares (Aksornmuang et al., 2011). Fundamental à composição da matriz 

orgânica, os monômeros tem a função de formar um material que possa ser 

acomodado no interior da cavidade, restaurando a estrutura dental perdida após sua 

polimerização (Reis; Loguercio, 2007). Dentre os monômeros mais utilizados, 

destacam-se o bisfenol A glicidil dimetacrilato (Bis-GMA); 2-hidroxietil metacrilato 

(HEMA), monômeros de alto peso molecular, e o trietilenoglicol dimetacrilato 

(TEGDMA) e uretano dimetacrilato (UDMA) (Albuquerque et al., 2015; Schneider et 

al., 2008) que possuem baixo peso molecular e têm função diluente. 

Muitos materiais à base de metacrilatos, como os compósitos restauradores, 

apresentam desempenho clínico satisfatório em relação à longevidade (Opdam et 

al., 2014; Van Dijken, Pallesen, 2011). Restaurações de compósitos de resina 

posterior apresentam boa sobrevivência, com taxas de falha anual da ordem de 

1,8% após 5 anos e 2,4% após 10 anos em função (Opdam et al., 2014), porém 

ainda existem algumas limitações a serem contornadas. A contração de 

polimerização, que ocorre em função da conversão monômero/polímero, associada 

à tensão de polimerização, consiste em uma característica indesejável deste tipo de 

material (Gonçalves et al., 2010; Braga et al., 2005). A tensão de contração é 

considerada um fenômeno multifatorial e é influenciada por diversos fatores: volume 

do material resinoso, configuração cavitária (fator C) e módulo de elasticidade do 

material utilizado (Yoshikawa et al., 2016; ornmuang et al., 2011). Como resultado, a 

adesão entre material e substrato pode ser prejudicada, reduzindo a resistência 

mecânica e favorecendo o surgimento de microinfiltrações (Deliperi et al., 2013), que 

prejudicam o desempenho e podem ser associados à redução da longevidade dos 

tratamentos executados. Desde a sua introdução na Odontologia os materiais 

resinosos tem sofrido melhorias na matriz (Gonçalves et al., 2010) e tecnologia dos 

iniciadores (Dressano et al., 2016; Albuquerque et al., 2015; Guo et al., 2008).  

Uma limitação relatada na literatura referente aos materiais à base de 

metacrilatos, está relacionada à separação de fase em adesivos à base de Bis-GMA, 



11 
 

  

na presença de água (Loguercio et al., 2013; Ely et al., 2012; Spencer, Wang, 2002; 

Wang et al., 2006). A composição dos adesivos contemporâneos inclui a presença 

de componentes hidrofóbicos e hidrofílicos. Sabe-se que componentes hidrofóbicos 

utilizados nestas composições, como o Bis-GMA, proporcionam adequadas 

propriedades mecânicas ao material, bem como a compatibilidade com os 

compósitos restauradores e cimentos resinosos. Por outro lado, faz-se necessária a 

utilização de componentes hidrofílicos como o HEMA, para promover a infiltração do 

adesivo na dentina úmida, parcialmente desmineralizada (Guo et al., 2008; Moszner 

et al., 2005; Van Landuyt et al., 2007). A separação de fases de frações hidrofóbicas 

e hidrofílicas (Wang, Spencer 2003; Spencer, Wang, 2002) torna o polímero mais 

fraco do que aquele formado em um ambiente sem água. Este polímero sub-

polimerizado é mais propenso aos efeitos plastificantes da água ao longo do tempo 

e torna a camada adesiva mais permeável à água do ambiente oral e da dentina 

subjacente (Loguercio et al., 2013). 

Em função da separação de fase que existe quando estes materiais atuam 

em meio aquoso, ocorre limitada conversão de monômeros em uma rede polimérica 

quando moléculas hidrofóbicas encontram-se envolvidas por uma matriz hidrofílica - 

nesse caso, o HEMA (Spencer, Wang, 2002). Esta importante observação sugere 

que, ou as moléculas fotoiniciadoras hidrofóbicas de canforoquinona usualmente 

utilizadas foram isoladas na fase hidrofóbica ou são incompatíveis com a molécula 

hidrofílica do HEMA (Loguercio et al., 2013; Spencer, Wang, 2002). Isso deve-se 

principalmente ao fato de o principal sistema de fotoiniciação utilizado em materiais 

à base de metacrilatos comercializados atualmente basear-se na presença da 

canforoquinona (CQ), um fotoiniciador sensível à luz visível, associado a um co-

iniciador do tipo amina terciária (Andrade et al., 2016; Guimarães et al., 2014; Ely et 

al., 2012). Este sistema apresenta características hidrofóbicas e, portanto, contribui 

para a ocorrência da separação de fase quando a polimerização ocorre em meio 

aquoso, levando a uma menor longevidade e biocompatibilidade (Ely et al., 2012). 

As limitações apresentadas pelos materiais à base de metacrilatos são 

relacionadas à contração e tensão de polimerização (no caso dos compósitos 

restauradores) e ao fenômeno da separação de fase quando em meio aquoso 

associado à presença do sistema de fotoiniciação tradicional canforoquinona/amina 

(no caso dos sistemas adesivos), uma alternativa para a solução de tais limitações 

seria a utilização de diferentes composições monoméricas e sistemas de 
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fotoiniciação experimentais. Neste aspecto, monômeros à base de uretano-

metacrilatos que apresentam comportamento elastomérico e denominados 

comercialmente exotanos (Exothane®, Esstech Inc) são uma opção para a 

formulação de blendas monoméricas com baixo módulo de elasticidade. Um material 

com baixo módulo de elasticidade terá maior capacidade de dissipar tensões 

oriundas da polimerização, reduzindo a suscetibilidade de falhas na interface com o 

substrato, em função de uma melhor distribuição das tensões geradas (Oliveira et 

al., 2010). Ainda pouco estudado na literatura odontológica, este tipo de monômero 

tem potencial aplicação em diversos setores, dentre os quais são destacados pelo 

fabricante: produtos médicos e cosméticos, além de materiais polimerizáveis 

(materiais de cobertura e adesivos) (Esstech Inc, Essington, Estados Unidos).  

Em relação ao fenômeno da separação de fase em meio aquoso, que ocorre 

em adesivos dentinários, já existem relatos na literatura sobre a utilização de 

promotores de polimerização com comportamento hidrofílico (Ely et al., 2012). No 

entanto, estes sistemas de iniciação alternativos ainda não foram testados em 

blendas monoméricas que utilizam os monômeros exotanos citados acima.  

A polimerização do material por meio de luz se dá devido à presença de 

fotoiniciadores sensíveis à luz visível, canforoquinona (CQ) associada à tradicional 

amina terciária (etil 4-dimetilaminobenzoato; EDAB) (Albuquerque et al., 2015). 

Outros agentes podem melhorar a eficiência da ativação dos materaiais fotoativados 

são co-iniciadores como o sal de difeniliodônio (DPI) iniciados por luz ultra-violeta e 

que tem a habilidade de reparar as moléculas de CQ trocando radicais e 

terminações inativas com radicais fenil ativos e gerando radicais ativos fenil 

adicionais (Dressano et al., 2016; Loguercio et al., 2013).  

Iniciadores alternativos como o 2-hidroxi-3-(3,4-dimetil-9-oxo-9H-tioxanteno-2-

iloxi)-N,N,N-trimetil-1-propanamínio cloreto (QTX) assim como co-iniciadores tem 

sido estudados, e, além da tradicional amina terciária (EDAB) pode-se citar 

hexafluorfosfato de difeniliodônio (DPI) (Albuquerque et al., 2015).  

Com isto, ao incorporar nestas matrizes orgânicas promotores de 

polimerização alternativos de comportamento hidrofílico, espera-se obter maior grau 

de conversão e reatividade do sistema quando em meio aquoso. Como 

consequência, o polímero obtido será capaz de apresentar melhor desempenho 

mecânico aliado a uma maior biocompatibilidade, devido à menor presença de 

monômeros residuais. 
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As  hipóteses nulas testadas foram: a) que a adição de um metacrilato com 

comportamento elastomérico não interfere nas propriedades avaliadas quando 

comparadas à blenda controle, e b) a adição de um sistema iniciador alternativo não 

resulta em diferença nas propriedades avaliadas quando comparadas aos grupos 

contendo o sistema convencional CQ/ amina. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar as propriedades físico-mecânicas 

das blendas monoméricas à base de metacrilatos com comportamento elastomérico 

associadas a sistemas de fotoiniciação de caráter hidrofílico comparados. 

Os objetivos específicos foram avaliar por meio da avaliação da sorção e 

solubilidade em água, da resistência coesiva, resistência flexural e módulo de 

elasticidade 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
3.1. Desenvolvimento das Blendas Monoméricas 
3.1.1. Definição dos constituintes orgânicos 

Matriz Orgânica 

Para a obtenção da matriz orgânica, foram investigadas formulações 

constituídas de monômeros metacrilatos de diferentes graus de funcionalidades e 

polaridades. Como exemplos de monômeros que poderiam ser utilizados encontram-

se: Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, HEMA e monômeros com comportamento 

elastomérico. A estrutura, fórmula e peso molecular dos monômeros que foram 

investigados podem ser observados na Tabela 1. 

 

 

 
 
 
 

 
Tabela 1. Monômeros utilizados para a formulação da matriz orgânica. 
 
 

 
Monômero 

 
Estrutura Molecular 

Fórmula 
Molecular 

Peso Molecular 
(g/mol) 

 

 

TEGDMA 

 

 

 

 

 

C14H22O6 

 

 

 

286,3 

 

Bis-GMA 
 

 

C29H36O8 

 

512,5 

 

 

HEMA 

 

 

 

 
C6H10O3 

 

 
130,4 

Legenda: TEGDMA = trietilenoglicoldimetacrilato; Bis-GMA = bisfenol A glicidil metacrilato; 
HEMA = 2-hidroxietil metacrilato.  
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Sistema de fotoiniciação 

Com o objetivo de permitir a polimerização do material por meio de luz, 

fotoiniciadores sensíveis à luz visível (CQ e QTX) foram investigados para compor o 

sistema de fotoiniciação das blendas monoméricas formuladas. Como co-iniciador, 

foi investigado o hexafluorfosfato de difeniliodônio (DPI), além da tradicional amina 

terciária (EDAB). A descrição dos promotores de polimerização investigados pode 

ser observada na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Iniciadores de polimerização utilizados nas formulações. 

 

Iniciador Fórmula 

Estrutural 

Fórmula 

Linear 

Peso 

Molecular 

(g/mol) 

Compatibilidade 

com meio 

Aquoso 

 

CQ 

 

 

 

 

C10H4O2 

 

 

166,22 

 

 

Não 

 

 

EDAB 

 

 

 

(CH3)2NC6H4CO2C2H5 

 

193,24 

 

Não 

 

DPI 

 

 

 

(C6H5)2I(PF6) 

 

426,08 

 

Sim 

 

QTX 

 

 

 

C21H26CINO3S 

 

406,3 

 

Sim 

Legenda: CQ = canforoquinona; DPIHFP = hexafluorfosfato de difeniliodônio; EDAB = etil 4-
dimetilaminobenzoato; QTX = 2-hidroxi-3-(3,4-dimetil-9-oxo-9H-tioxanteno-2-iloxi)-N,N,N-trimetil-1-
propanamínio cloreto. 
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3.1.2. Composição das blendas monoméricas 
Após a formulação de diversas blendas monoméricas em associação com 

diversos sistemas de fotoiniciação, foi possível chegar à formulação da blenda que 

apresentou melhor desempenho, confirmado através do ensaio de espectroscopia 

no infravermelho por transformada de Fourier (trabalho em andamento). As blendas 

formuladas neste estudo foram (Quadro1): 

G1 - Blenda controle / Sistema de fotoiniciação controle 

G2 - Blenda experimental/ Sistema de fotoiniciação controle 

G3 - Blenda controle / Sistema de fotoiniciação alternativo 

G4 - Blenda experimental/ Sistema de fotoiniciação alternativo 

 

Grupo Monômero Sistema de fotoiniciação 

1 Bis-GMA/TEGDMA/HEMA CQ +EDAB 

2 ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA CQ +EDAB 

3 Bis-GMA/TEGDMA/HEMA QTX/EDAB/DPI 

4 ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA QTX/EDAB/DPI 

Quadro 1. Grupos Experimentais. 

 

O desempenho das blendas em conjunto com os sistemas de fotoiniciação 

citados acima foi avaliado em relação à cinética de conversão e taxa de 

polimerização em estudo prévio. As formulações com melhor desempenho nesta 

metodologia foram selecionadas para avaliação das propriedades de: sorção e 

solubilidade, resistência coesiva, resistência à flexão e módulo de elasticidade. 

 
3. 2.1. Sorção e Solubilidade  
 Este ensaio foi realizado com base na ISO 4049 (2000), específica para 

polímeros. Uma matriz metálica com dimensões internas de 15 ± 0,1 mm de 

diâmetro e 1,0 ± 0,1 mm de profundidade foi utilizada para a confecção dos 

espécimes. Sob a matriz foi posicionada uma tira de poliéster e, em seguida, o 

conjunto foi posicionado sobre uma placa de vidro. O material foi inserido na matriz e 

outra tira de poliéster foi posicionada. Uma placa de vidro foi posicionada sobre o 

conjunto e levemente pressionada, para a remoção dos excessos. O espécime foi 

então fotoativado com 9 incidências, de 20 s cada, em ambas faces com o auxílio do 
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light emitting diode (LED) do tipo polywave (Bluephase G2, Ivoclar-Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein, com 1.500 mW/cm2)  

 Imediatamente após a fotoativação, a matriz foi transferida para uma estufa 

mantida a 37 ± 1 °C. Após 15 minutos, o espécime foi removido da matriz e o 

acabamento das bordas foi realizado com lixa de carbeto de silício granulação 600. 

O diâmetro dos espécimes após o acabamento não poderia ser menor que 14,8 mm. 

 Cinco discos foram confeccionados por grupo (n = 5). Os espécimes foram 

transferidos para um dessecador mantido a 37 ± 1 °C. Após 22 horas, foram 

removidos e armazenados em um segundo dessecador mantido a 23 ± 1 °C por 2 

horas e, então, pesados em uma balança analítica, com acurácia de 0,1 mg. O ciclo 

foi repetido até uma massa constante m1 ser obtida (ou seja, até que a perda de 

massa de cada espécime não fosse maior que 0,1 mg em um período de 24 horas). 

 Após a secagem final, foram feitas duas mensurações do diâmetro em 

ângulos retos uma com a outra e foi calculado o diâmetro médio. A espessura do 

espécime foi aferida no centro do mesmo e em 4 outros pontos espaçados 

igualmente na circunferência. A área foi calculada, em mm2, a partir do diâmetro 

médio e, então, usando a espessura média, o volume (V), também foi calculado, em 

mm3. 

 Os espécimes foram, então, imersos em água destilada a 37 ± 1 °C por 7 dias 

em uma estante metálica, de modo que eles ficassem na posição vertical e 

houvesse um mínimo de 3 mm de separação entre eles. O volume de água para 

imersão dos espécimes foi de 10 ml por espécime, no mínimo. Após 7 dias, os 

espécimes foram removidos, lavados com água e secos com papel absorvente até 

que a superfície ficasse livre de umidade visivelmente detectável. A massa m2 foi, 

então, registrada. 

 Após essa pesagem, os espécimes foram recondicionados à massa constante 

no dessecador usando o ciclo já descrito e a massa constante foi registrada como 

m3, 

 Os valores de sorção de água (Wsp), foram calculados em µg/mm3, para cada 

um dos 5 espécimes, usando a seguinte equação: Wsp = (m2 - m3)/V, onde: 

Ø m2 é a massa do espécime, em µg, após imersão em água por 7 dias; 

Ø m3 é a massa do espécime recondicionado, em µg; 

Ø V é o volume do espécime, em mm3. 
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     Já os valores de solubilidade (Wsl) foram calculados em µg/mm3, para cada 

um dos 5 espécimes, usando a seguinte equação: Wsl = (m1 - m3)/V, onde: 

Ø m1 é a massa condicionada, em µg, antes da imersão em água; 

Ø m3 e V conforme descritos acima. 

 
 
3.2.2. Resistência Coesiva 
 Para a confecção dos espécimes foi utilizada uma matriz de silicone de 

adição em formato de ampulheta, com área de secção transversal de 0,5 mm2 

(n=20). A matriz foi posicionada sobre uma placa de vidro, previamente coberta com 

uma tira de poliéster e, após, foi cuidadosamente preenchida com o material, 

evitando a incorporação de bolhas. Outra tira de poliéster foi então posicionada 

sobre a matriz, os excessos foram removidos e o conjunto foi fotoativado por 20 s 

em cada face. 

 Todos os espécimes foram cuidadosamente examinados em microscópio com 

aumento de 40X e aqueles que apresentaram defeitos na zona de constrição, ou 

próximo a ela, foram eliminados. Após 24 h de armazenagem em estufa a 37 °C, a 

área da zona de constrição de cada espécime foi mensurada com auxílio de um 

paquímetro digital. Para avaliação da resistência coesiva, cada espécime foi fixado 

em um dispositivo metálico para microtração, com adesivo a base de cianoacrilato 

(Super Bonder® Gel, Loctite) e submetido à tração em uma máquina de ensaios 

universal (EZ-SX, Shimadzu, Japão). O ensaio foi realizado a uma velocidade de 0,5 

mm/min até sua fratura. A resistência coesiva foi calculada a partir da força 

requerida para fraturar os espécimes (N), dividida pela área (mm2), e expressa em 

MPa. 

 

3.2.3. Resistência à flexão e módulo de elasticidade 
A resistência à flexão e o módulo de elasticidade (módulo de Young) dos 

polímeros obtidos foram medidos através do teste de resistência à flexão de três 

pontos (Ogliari et al., 2008). Foram confeccionadas amostras (n=10) para cada uma 

das blendas monoméricas formuladas, utilizando uma matriz metálica com as 

seguintes dimensões: 25 mm de comprimento, 2 mm de largura e 2 mm de 

espessura. As amostras foram irradiadas em toda sua extensão, através de cinco 

exposições de 20 segundos cada, em ambos os lados, ainda no interior da matriz.  
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 Após o armazenamento das amostras durante 24 horas a 37 °C, em uma 

estufa, foi realizado o polimento das amostras com lixas de carbeto de silício em 

granulações decrescentes (400, 600 e 1200), sob irrigação com água. As amostras 

foram mensuradas com auxílio de um paquímetro digital e, então, foi realizado o 

ensaio de resistência à flexão utilizando uma máquina de ensaio universal (EZ-SX, 

Shimadzu, Japão), com velocidade de deslocamento de 0,5 mm/min. A aplicação da 

carga pela máquina de ensaios foi na região central do corpo-de-prova, utilizando-se 

uma ponta romba para o ensaio de resistência à flexão até que ocorresse a fratura 

do corpo-de-prova. 

A força flexural (FS) foi calculada a partir da seguinte fórmula:	  

FS =3FI 

       2bh2 

Onde F é a carga máxima (Newton) requerido para a fratura do corpo-de-prova; I 

é a distância entre os suportes; b é a média do comprimento do corpo-de-prova e h 

é a média da espessura. 

Além dos valores de resistência à flexão, o software do equipamento forneceu os 

valores de módulo de elasticidade para os materiais testados. Assim, o módulo de 

Young é dado por: 

E= σ 
           ε 

Onde σ é a tensão aplicada, medida em pascal ( N/ m2 ), e ε  é a deformação 

elástica longitudinal do corpo-de-prova                               

 

3.2.4 – Análise estatística: 
Os valores foram analisados estatisticamente por one-way ANOVA com 95% de 

nível de confiança e comparados pelo teste de Tukey (α=0,05) para cada avaliação. 
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4. RESULTADOS 
 

ANOVA mostrou diferença entre os grupos avaliados para os testes de sorção 

e solubilidade em água (p< 0,001). A Tabela 3 mostra os valores médios e desvio 

padrão de sorção e solubilidade em água (µg/mm3) obtidos para cada grupo 

avaliado e os resultados do Teste Tukey (α=0,05). 

Os maiores valores de sorção foram observados nos adesivos contendo a 

blenda monomérica alternativa (G2 e G4) (Tabela 3). Reduzida sorção de água foi 

observada em grupos contendo a blenda monomérica controle (G1 e G3). Em 

contrapartida, a presença do QTX como iniciador, aumentou os valores de sorção, 

independente da blenda monomérica. 

Os maiores valores de solubilidade foram observados no adesivos contendo o 

iniciador alternativo (G3 e G4) (Tabela 3). Reduzida solubilidade foi observada em 

grupos contendo o iniciador controle (CQ+EDAB) (G1 e G3). A presença do QTX 

como iniciador, aumentou os valores de solubilidade, independente da blenda 

monomérica. 

 

Tabela 3. Média e desvio padrão de sorção e solubilidade dos grupos experimentais 

em água (µg/mm3) e resultados do teste Tukey. 

 
Grupo Experimental 

 

 
Sorção de água 

(µg/mm3) 

(média ± desvio 
padrão) 

 
Solubilidade em 

água (µg/mm3) 

(média ± desvio 
padrão) 

G1  

Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/CQ+EDAB 

 

35,39 (± 1,95) D 

 

-22,52 (±6,56) C 

G2  

ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/CQ+EDAB 

 

60,91 (± 2,09) B 

 

-19,63 (± 5,54) C 

G3  

Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/QTX+EDAB+DPI 

 

38,81 (± 1,89) C 

 

-9,94 (±2,46) B 

G4  

ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/QTX+EDAB+DPI 

 

63,39 (± 2,0) A 

 

1,19 (± 4,93) A 

Letras maiúsculas diferentes representam diferença estatisticamente significativa nas 

colunas. 

 



22 
 

  

ANOVA mostrou diferença entre os grupos avaliados para o teste de 

resistência coesiva (p< 0,001). A Tabela 4 mostra os valores médios e desvio padrão 

de resistência coesiva (MPa) obtidos para cada grupo avaliado e os resultados do 

Teste Tukey (α=0,05). 

Os maiores valores de resistência coesiva foram observados nos adesivos 

contendo a blenda monomérica controle (G1 e G3). O co-iniciador dos grupos 

referidos são diferentes, porém não contém o monômero com características 

elastoméricas. Por outro lado, os grupos G2 e G4 apresentaram valores 

semelhantes de resistência coesiva porém, menores comparados ao G1 e G3. 

Ambos adesivos G2 e G4 contém em sua composição o monômero elastomérico  

(Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Média e desvio padrão da resistência coesiva (em MPa) de acordo com os 

grupos experimentais avaliados e resultados do teste Tukey. 

 

Grupo Experimental 

 

Resistência Coesiva 

Média e Desvio Padrão 

G1  

Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/CQ+EDAB 

 

56,6 (± 8,2) A  

G2  

ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/CQ+EDAB 

 

40,7 (± 4,7) B 

G3  

Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/QTX+EDAB+DPI 

 

52,0 (± 7,8) A 

 

G4  

ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/QTX+EDAB+DPI 

 

41,1 (± 4,54) B 

Médias seguidas de mesmas letras na vertical não diferem entre si (p<0,0001) 

 

 

ANOVA mostrou diferença entre os grupos avaliados para o teste de 

resistência flexural (p< 0,0001) e módulo de elasticidade (p< 0,01). A Tabela 5 

mostra os valores médios e desvio padrão de resistência flexural (MPa) e módulo de 

elasticidade obtidos para cada grupo avaliado e os resultados do Teste Tukey 

(α=0,05). 
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Os maiores valores de resistência flexural foram observados nos adesivos 

contendo a blenda monomérica controle (G1 e G3) (Tabela 5). A blenda monomérica 

alternativa apresentou menores valores de resistência flexural independente do 

iniciador avaliado (G2 e G4), assim como os menores valores de módulo de 

elasticidade (Tabela 5). 

 
 
Tabela 5. Média e desvio padrão da resistência flexural (em MPa) e módulo de 

elasticidade (em MPa) de acordo com os grupos experimentais avaliados e 

resultados do teste Tukey. 

 

Grupo Experimental 

 

Resistência 

Flexural 

Média e Desvio 
Padrão 

Módulo de 

Elasticidade 

Média e Desvio 
Padrão 

G1  

Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/CQ+EDAB 

 

88,3 (± 4,6) A 

 

4,1 (±0,5) A 

G2  

ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/CQ+EDAB 

 

54,2 (± 5,7) C 

 

3,1 (±0,6) B 

G3  

Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/QTX+EDAB+DPI 

 

70,5 (± 9,2) B 

 

3,3 (±0,6) AB 

 

G4  

ME/Bis-GMA/TEGDMA/HEMA/QTX+EDAB+DPI 

 

49,0 (± 5,4) C 

 

3,3 (± 0,9) B 

Médias seguidas de mesmas letras na vertical não diferem entre si (p<0,0001) 
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DISCUSSÃO 
 

As matrizes resinosas baseadas em metacrilato apresentam uma satisfatória 

performance em relação às propriedades físico-mecânicas (Lohbauer et al., 2013), 

porém, ainda possuem algumas limitações. Entre elas, é importante ressaltar, 

relativamente às resinas e materiais restauradores, o estresse gerado durante o 

processo de polimerização (Stansbury, 2012). Esse fenômeno é um problema a ser 

evitado desde que a contração inerente aos materiais resinosos restauradores 

odontológicos, quando aderidos às estruturas dentais, geram uma tensão de 

contração (Stansbury, 2012) que pode resultar em falhas, como fendas na interface 

dente-restauração e microinfiltração (Chuang et al., 2016). O estresse da tensão de 

contração é considerado um fenômeno multifatorial e pode ser influenciado pelo: 

volume do material resinoso, configuração cavitária (fator-C) e o módulo de 

elasticidade do material usado (Aksornmuang et al., 2011). Por este motivo, no 

presente estudo, uma blenda experimental contendo um co-monômero com 

comportamento elastomérico foi formulada para obter um polímero com baixo 

móbdulo de elasticidade e além disso, com maior capacidade de dissipar as tensões 

geradas durante o processo de polimerização e esforços de mastigação. 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, a primeira hipótese 

nula foi rejeitada, desde que houve diferença nas propriedades avaliadas quando 

foram comparadas as blendas contendo o monômero com comportamento 

elastomérico com a blenda controle. A segunda hipótese nula foi parcialmente 

aceita, desde que houve uma diferença na resistência flexural entre as blendas 

controle quando adicionadas o sistema de fotoiniciação alternativo e também em 

relação à sorção e solubilidade. 

Os estudos relacionados ao desenvolvimento de novos materiais resinosos 

para uso odontológico (Andrade et al., 2016; Albuquerque et al., 2015; Gonçalves et 

al., 2014; Guimarães et al., 2014; Loguercio et al., 2013; Ely et al, 2012; Lima et al., 

2008; Schneider et al., 2008; Ogliari et al., 2007; Wang et al., 2006; Asmussen et al., 

1998) visam o aprimoramento desse material, uma vez que são buscadas 

características de propriedades mecânicas e longevidade aumentadas. 

Foi possível observar que o grupo com o monômero experimental e o 

iniciador alternativo (G4) apresentou a maior sorção de água dentre os grupos 
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testados. A adição do monômero com comportamento elastomérico provavelmente 

interferiu na rede polimérica formada, podendo ser deixado um maior espaço entre 

as cadeias, facilitando a penetração da água. O segundo grupo com maior sorção foi 

o grupo com o monômero experimental e o sistema iniciador controle (G2, também 

com exotano em sua formulação). No entanto, sua sorção foi menor que a 

apresentada pelo grupo com o monômero e o iniciador experimentais, em função de 

não possuir o fotoiniciador QTX, de caráter hidrossolúvel, em sua composição. 

Os grupos sem ME (G1 e G3) na composição, apresentaram menores valores 

de sorção. No entanto, foi possível perceber uma diferença entre estes grupos, com 

maior sorção para o grupo com o monômero controle e o iniciador alternativo (G3), 

devido à presença de QTX no seu sistema de fotoiniciação. Embora a pesquisa com 

novos sistemas fotoiniciadores seja encorajada, Albuquerque et al. (2015) afirmam 

que a tradicional associação canforoquinona/amina permanece como uma 

combinação confiável para a formulação de compósitos dentários assim como no 

presente estudo, visto que as avaliações de sorção e solubilidade das formulações 

testadas apresentaram valores com cacterísticas indesejáveis. 

Em relação à solubilidade, pode-se observar que o grupo com o monômero e 

o iniciador experimentais (G4) apresentou valores positivos, possivelmente tendo 

formado uma rede polimérica menos complexa e mais hidrofílica, favorecendo a 

maior sorção de água e consequente liberação de monômeros não polimerizados 

para o meio (Breschi et al., 2008). O grupo com o monômero controle e o iniciador 

experimental (G3) apresentou valores intermediários para solubilidade, enquanto os 

grupos G1 e G2 (com o sistema de iniciação CQ/amina) apresentaram os menores 

valores de solubilidade, tendo formado uma rede menos suscetível à degradação. 

Esses resultados estão de acordo com os achados de Dressano et al. (2016), que 

relataram maiores valores de solubilidade para os grupos que continham o iniciador 

fenil propanodiol (PPD)+ DPI em comparação aos grupos contendo CQ como 

iniciador, que atingiram valores intermediários. Também, deve-se notar que o tempo 

de estocagem no dessecador após a sorção de água nesse estudo foi de uma 

semana (diferente do tempo proposto pelo ISO 4049), que pode ter influenciado nos 

valores negativos para o teste de solubilidade desse estudo. 
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Com relação à resistência coesiva, foi observado que o sistema de iniciação 

não teve influência nos valores obtidos. Os valores mais altos de resistência coesiva 

(G1 e G3) foram observados nas blendas sem a presença do ME em sua 

composição. Apesar de uma significativa redução na resistência coesiva ter sido 

observada para os grupos contendo monômeros com comportamento elastomérico, 

os valores obtidos ainda são satisfatórios em propiciar um bom comportamento do 

material. 

Dressano et al. (2016) apresentaram maiores valores de força coesiva para o 

grupo contendo 0,5 mol% CQ + 0,5 mol% PPD + 1 mol% DPI e para o grupo 

contendo 1 mol% CQ + 0,5 mol% PPD + 0,5 mol% DPI mostrando valores 

estatisticamente similares. Os grupos contendo 1 mol% CQ + 0,5 mol% PPD (sem 

DPI) tiveram os menores valores de resistência coesiva apontando a influência da 

concentração e/ou presença desses componentes na fórmula dos adesivos 

odontológicos. O estudo de Guimarães et al. (2014) utilizou a CQ em combinação 

com o EDAB  nas seguintes proporções, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2 e 1:3 em proporções em 

peso de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 3.0 wt% de concentração do iniciador. De uma forma 

geral, inferiores propriedades mecânicas foram observadas com altas proporções 

amina/CQ e que apresentaram concentrações iguais ou 1,5% não influenciaram a 

conversão e propriedades mecânicas, porém, apontam que acima dessa 

concentração a transmissão de luz e consumo do fotoniciador são pioradas.  

Andrade et al. (2016) avaliaram a influência DPI combinado com duas 

diferentes aminas EDAB e 2- (dimetilamino) etil metacrilato (DMAEMA)] sobre as 

propriedades de cimentos resinosos experimentais. A EDAB mostrou-se mais reativa 

do que a DMAEMA, sendo menos influenciada pelo DPI. As resinas contendo uma 

relação CQ / amina 1: 2 apresentaram melhores propriedades do que aquelas com 

1: 1. 

No presente estudo, os grupos experimentais apresentavam em sua 

composição monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos que são desejáveis para um uso 

clínico adequado (Lima et al., 2008; Van Landuyt et al., 2007; Moszner et al., 2005). 

A porção hidrofílica auxilia na adesão ao substrato dentinário e, o monômero 

hidrofílico mais comum nos matérias odontológicos é o HEMA (Moszner et al., 

2005). Os grupos com o monômero elastomérico apresentaram menores valores de  

modulo de elasticidade, que é desejável para melhor distribuir as tensões geradas 

durante o processo de polimerização (Al Sunbul et al., 2016; Aksornmuang et al. 
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2011). Sabe-se que a interface adesiva é colocada à prova durante a polimerização 

e, o adesivo deve possuir suficiente força de resistência de união para resistir ao 

estresse gerado (Braga et al., 2005; Deliperi et al., 2003). Gonçalves et al. (2010) 

afirmam que as resinas com módulo de elasticidade mais elevado foram também 

aquelas que apresentaram maior tensão de polimerização. 

O fotoiniciador necessita de uma irradiância suficiente para  iniciar o processo 

de polimerização das resinas odontológicas (Owens  et al., 2007).	   Quanto mais 

sensível o sistema iniciador, mais propensa é a reação de polimerização para iniciar, 

apesar de menos energia luminosa fornecida a uma maior espessura do material. 

Ely et al. (2012) afirmam que, após análise de perfis de absorção, o espectro de 

absorção do QTX está localizado próximo à região ultra-violeta, enquanto que o 

espectro da CQ está na faixa visível (400-550 nm, com comprimento de onda 

máximo em 468 nm). Por esse motivo, os espécimes do presente estudo foram 

ativados com o aparelho LED Bluefase G2 (Ivocar Vivadent) que produz duas 

bandas de emissão distintas no espectro: uma de 440 a 470 nm (azul) e outra 

abaixo de 420 nm (violeta) (AlQahtani et al., 2013).	  

No estudo de Andrade et al. (2016), o EDAB promoveu um grau de conversão 

mais alto do que o DMAEMA. No entanto, DPI aumentou o grau de conversão para 

todos os materiais com DMAEMA. As propriedades físicas das formulações de 

resina contendo EDAB foram significativamente melhores do que as dos grupos com 

DMAEMA; Entretanto, DPI teve uma influência positiva nas propriedades químicas e 

físicas do cimento resina modelo contendo DMAEMA, especialmente com maiores 

concentrações de amina (Andrade et al, 2016). Loguercio et al. (2013) também 

apresentaram valores de propriedades mecânicas superiores quando inclui DPI em 

formulações com fotoiniciador CQ/amina. 

A co-polimerização de Bis-GMA com TEGDMA é usualmente utilizada para 

aumentar a conversão e criar redes altamente reticuladas, densas e rígidas de 

polímeros (Gonçalves et al., 2010). O módulo de elasticidade, por sua vez, tem um 

papel ativo na determinação do desenvolvimento do grau de conversão e estresse 

de polimerização (Braga et al., 2015). O módulo de elasticidade é aumentado com o 

aumento da concentração de BisGMA (Asmussen; Peutzfeldt, 1998). Além disso, 

compósitos com uma razão molar de 1:1 de BisGMA e TEGDMA apresentam 
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melhores propriedades mecânicas e menor tensão de polimerização (Gonçalves et 

al., 2015) 

O presente estudo vem agregar maiores informações com relação ao 

desenvolvimento de blendas monoméricas alternativas para aplicação em materiais 

odontológicos. Foi demonstrado que o monômero alternativo avaliado obteve 

adequadas propriedades mecânicas, entretanto características indesejáveis foram 

obtidas em relação aos testes de sorção e solubilidade. 
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CONCLUSÕES 
 
Através dos resultados obtidos e, considerando-se as condições experimentais 

deste estudo, pode-se concluir que: 

 

• A maior sorção de água dentre os grupos testados foi observada pela 

presença do monômero elastomérico. O fotoiniciador QTX (de caráter 

hidrossolúvel) em  sua composição propiciou os maiores valores de sorção de 

água e solubilidade entre os grupos testados. 

• A solubilidade foi negativamente influenciada pelo fotoiniciador.  

• A resistência coesiva foi negativamente influenciada pela blenda 

elastomérica. 

• A resistência flexural e módulo de elasticidade apresentaram maiores valores 

nos grupos controle. 
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