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“Aplicações da Espectroscopia Raman em Dentística” 

RESUMO 

A técnica de espectroscopia Raman permite obter informações sobre a estrutura molecular, 
níveis de energia e ligações químicas das moléculas de uma amostra. O presente trabalho é 
um conjunto de estudos que apresentam as possíveis aplicações da espectroscopia Raman em 
Dentística. A primeira parte deste estudo incluiu a análise por espectroscopia FT-Raman do 
grau de conversão (GC) produzido na resina Z100 pela fotoativação por luz halógena e por 
um LED de baixa irradiância (1ª geração) com tempos de ativação de 20, 40 e 60 segundos. A 
fotoativação pelos tempos de 40 e 60 segundos não apresentou diferença estatisticamente 
significante (P>0,05) no GC entre as fontes de luz, apesar da diferença na irradiância. O 
tempo de 20 segundos para o LED produziu um menor GC em ambas as faces da resina 
comparado com a luz halógena (P<0,05). A fotoativação por LED de 1ª geração necessita de 
um maior tempo de irradiação para produzir um GC adequado na resina. A segunda parte 
deste estudo incluiu a análise por espectroscopia FT-Raman do GC produzido na resina 
Charisma fotoativada por um aparelho de luz halógena, um aparelho de LED de alta 
irradiância (2ª geração) e um aparelho de LED de baixa irradiância (1ª geração) no modo 
normal e progressivo. Foi estudada também a influência do tipo de ponteira do aparelho de 
fotoativação no GC. Os maiores valores do GC foram produzidos pela luz halógena e pelo 
LED de 2ª geração no modo normal e progressivo (P<0,001) comparando-se com o LED de 
1ª geração. O LED de 2ª geração mostrou ser uma alternativa segura para a fotoativação de 
resinas. O tipo de ponteira não influenciou no GC final produzido na resina (P>0,05). A 
terceira parte deste estudo apresentou duas avaliações importantes: a avaliação, por 
espectroscopia Raman, dos efeitos do condicionamento pelo laser de Er: YAG nos 
componentes da dentina humana e o estudo dos efeitos da esterilização de dentes em 
autoclave ou armazenagem em Timol nos componentes da dentina. O conteúdo mineral e 
orgânico da dentina foi mais alterado nos dentes autoclavados do que nos dentes armazenados 
em Timol. A esterilização em autoclave e as energias de pulso de 120 e 180mJ do laser de 
Er:YAG alteraram o conteúdo orgânico e inorgânico da dentina, associado à uma maior 
redução das áreas dos picos Raman em 968, 1077, 1460 e 1670 cm-1. A quarta parte deste 
estudo apresentou a avaliação, por espectroscopia FT-Raman e por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV), dos efeitos do condicionamento com laser de Er:YAG na dentina. As 
imagens obtidas por MEV mostraram que a superfície da dentina irradiada apresentou um 
aspecto pouco favorável para difusão dos monômeros de uma resina. A energia de pulso de 
180mJ do laser produziu alterações químicas das proteínas, do fosfato e do carbonato 
presentes na dentina. A espectroscopia Raman mostrou ser uma técnica de análise versátil em 
aplicações na Dentística. A preparação das amostras é relativamente simples, não 
necessitando de nenhum método específico. É uma técnica não-destrutiva, possibilitando 
assim a análise da mesma amostra por outras técnicas de análise. 

 
Palavras chave: espectroscopia Raman, resinas compostas, grau de conversão; dentina; laser 
de Er:YAG, manipulação dental 

 



“Raman spectroscopy applications in Dentistry” 

ABSTRACT 

The Raman spectroscopy technique allows obtaining information about the molecular level, 
energy level and chemical bonds of the molecules of a sample. The present investigation is a 
group of studies that shows the possible applications of the Raman spectroscopy as an 
analytical tool in Dentistry. The first part of this study included the analysis, by FT-Raman 
spectroscopy, on the degree of conversion (DC) produced in the Z100 composite resin cured 
either by halogen light and low irradiance LED (first generation) with activation periods of 
20, 40 and 60 seconds. The curing time of 40 and 60 seconds did not show statistically 
significant difference in the DC between the light sources (P>0.05), despite of the difference 
in the irradiance. The curing period of 20 seconds with the LED produced, in both resin 
surfaces, lower DC values than with the halogen light curing (P<0.05). The curing by the first 
generation LED needs a higher irradiation time than the halogen light to produce an adequate 
DC in the resin. The second part of this study included the FT-Raman spectroscopy analysis 
of the DC produced on the Charisma resin cured by halogen light, high irradiance LED 
(second generation) and low irradiance LED (first generation) in the soft-start and normal 
modes. It was also studied the influence of the type of the light guide tip on the DC. Higher 
DC values were obtained for halogen light and high irradiance LED in the soft-start and 
normal modes (P<0.001) than that obtained for low irradiance LED. The high irradiance LED 
demonstrated to be a reliable option for curing composite resins. The type of the light guide 
tip did not influence the final DC produced in the resin (P>0.05). The third part of this study 
presented two important evaluations: the study, by Raman spectroscopy, on the effects of the 
Er:YAG laser etching in the components of the human dentin and the effects, on the dentin, of 
the teeth autoclave sterilization or storage in Thymol. The mineral and organic contents were 
more affected for the autoclaved teeth than in the teeth stored in Thymol. The autoclave 
sterilization and the Er:YAG laser pulse energies of 120 and 180mJ changed significantly the 
organic and inorganic dentin content, associated to a more effective reduction of the area of 
the Raman peak at 968, 1077, 1460 e 1670cm-1. The fourth part of this study showed the 
evaluation, by FT-Raman spectroscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM), of the 
Er:YAG laser etching effects in dentin. The SEM images showed that the irradiated dentin 
surface presented an aspect that was not favorable to the monomer diffusion. The laser pulse 
energy of 180mJ produced chemical changes of the proteins, phosphate and carbonate 
constituents of the dentin. Raman spectroscopy showed to be an adequate analytical tool in 
Dentistry applications. The sample preparation is fairly simple, since it does not require 
specific method or previous treatment. This technique is non-destructive, and thus samples 
can be used in multiple analyses. 
 
Keywords: Raman spectroscopy, composite resin, degree of conversion, dentin, Er:YAG 
laser, dental manipulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Resinas compostas e fontes de fotoativação 

 

Atualmente as resinas compostas fotoativadas são amplamente aplicadas na 

Odontologia como material restaurador em virtude de algumas vantagens sobre as 

restaurações de amálgama, como, por exemplo, um preparo mais conservador que não 

necessita de características retentivas além de uma grande demanda por estética na sociedade 

moderna. Além do desenvolvimento na composição e no melhoramento das propriedades das 

resinas, as fontes de luz para fotoativação também apresentaram grande evolução em suas 

características. 

Dentre as fontes de fotoativação disponíveis podemos citar os aparelhos de lâmpada 

halógena, o laser de Argônio, os aparelhos de arco de plasma, as lâmpadas de xenônio e, mais 

recentemente, os aparelhos de diodo emissor de luz azul (LEDs) (LOHBAUER et al., 2005). 
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A lâmpada halógena é a fonte de luz mais comumente utilizada para a fotoativação de 

compósitos em Odontologia. Entretanto, a geração de calor é a maior desvantagem 

apresentada por esta fonte de fotoativação (TARLE et al., 2002; BENNETT; WATTS, 2004; 

BALA; OLMEZ; KALAYCI, 2005; NITTA, 2005; MARTINELLI et al., 2006). 

Diversos estudos têm mostrado que muitos aparelhos de lâmpada halógena utilizados 

por clínicos não alcançam a potência mínima especificada pelos fabricantes. A falta de 

manutenção ou a falta de reposição do bulbo da lâmpada halógena no período correto alteram 

esta potência mínima (STAHL et al., 2000; MILLS et al., 2002; BENNETT; WATTS, 2004). 

Para tentar superar os problemas inerentes das fontes de fotoativação por luz halógena, 

a tecnologia dos diodos emissores de luz azul (LEDs) foi recentemente adaptada para a 

fotoativação de materiais dentários (STAHL et al., 2000; KURACHI et al, 2001; DUNN et 

al., 2002; MILLS et al., 2002; YOON et al., 2002; BENNETT; WATTS, 2004; BALA; 

OLMEZ; KALAYCI, 2005; NITTA, 2005; MARTINELLI et al., 2006). 

Os LEDs apresentam, como vantagem, uma durabilidade de mais de 10.000 horas sem 

uma significante degradação da intensidade da luz no decorrer do tempo. Não necessitam de 

filtros para produzir a luz azul e consomem pouca energia durante a sua utilização (DUNN; 

BUSH, 2002; YOON et al., 2002; BALA; OLMEZ; KALAYCI, 2005; NITTA, 2005; FELIX; 

PRICE; ANDREOU, 2006). 

A primeira geração de LEDs para fotoativação de resinas, os quais possuem múltiplos 

LEDs, apresentam baixa irradiância, e não produzem o mesmo desempenho das fontes de luz 

halógena, resultando em restaurações com propriedades mecânicas deficientes (PRICE; 

FELIX; ANDREOU, 2003; UHL et al., 2004). 

A desvantagem dos LEDs azuis é a baixa irradiância produzida por unidade de LED, o 

que torna necessário o arranjo de vários LEDs, idealmente concentrados em uma pequena 

área (UHL et al., 2004). Uma segunda geração de LEDs foi introduzida no mercado para 
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superar as limitações dos aparelhos de primeira geração. Estes LEDs únicos de Nitrato de 

Gálio Indio (InGaN) consistem de múltiplos emissores no mesmo substrato produzindo 

irradiâncias de 900mW/cm2 (UHL et al., 2004). Recentemente uma terceira geração de LEDs 

foi desenvolvida, os quais utilizam dois tipos de LEDs emitindo em dois comprimentos de 

onda diferentes ativando a canforoquinona e outros fotoiniciadores (PRICE; FELIX; 

ANDREOU, 2006). 

Os estudos da polimerização dos compósitos são amplamente realizados na busca de 

melhores resultados clínicos, pois a profundidade de polimerização dos compósitos utilizados 

em restaurações estéticas tem grande importância na longevidade clínica das mesmas 

(SOARES et al., 2002). Dentre as propriedades da resina que são diretamente influenciadas 

pela fotoativação podemos citar o grau de conversão. 

 

1.1.1 Grau de conversão 

 

O grau de conversão (GC) é a medida da porcentagem das ligações de carbono 

reduzidas durante a reação de polimerização. A conversão dos monômeros em polímero nos 

compósitos ativados por luz depende de diversos fatores, tais como, o tipo de luz ativadora, a 

densidade de energia (ρE), o comprimento de onda da luz (λ), a composição da resina, a 

transmissão da luz através do material e da quantidade de ativador- iniciador e inibidor 

presentes na resina (KNEZEVIC et al., 2001; SOARES et al., 2003; 2004; 2005). 

O grau de conversão exerce um papel importante para determinar o sucesso de uma 

restauração, pois a extensão da reação de polimerização pode exercer um efeito nas 

propriedades da resina como a solubilidade, a estabilidade dimensional, a alteração de cor e a 

biocompatibilidade da restauração de resina (IMAZATO et al., 2001; LOVELL et al., 2001; 

STANSBURY et al., 2001; YOON et al., 2002; SOARES et al., 2003; 2004; 
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VANDEWALLE et al., 2004; BALA; OLMEZ; KALAYCI, 2005; STANSBURY et al., 

2005; LOHBAUER et al, 2005). 

Porém, se a conversão é maximizada para superar deficiências nas propriedades da 

resina, então problemas como a contração de polimerização e a fratura da resina tornam-se 

mais críticos (STANSBURY et al., 2005). Durante a fotoativação, a conversão das moléculas 

de monômero da matriz da resina em uma rede de polímero é acompanhada por um 

agrupamento mais próximo das moléculas o que leva a aumentar a contração. A redução de 

volume normalmente é denominada como contração de polimerização (DAVIDSON; 

FEILZER, 1997; DEWAELE et al., 2006). 

 

 

1.1.2 Fotoativação progressiva 

 

Embora os aparelhos de fotoativação com alta intensidade de luz produzam altos 

valores de grau de conversão na resina e propriedades físicas melhores, eles também 

produzem altos valores de contração durante a fotoativação do compósito (TARLE et al., 

2002). Este fato pode resultar no aumento do estresse interno e da microinfiltração. Um 

processo de fotoativação mais lento permite um relaxamento do estresse de contração durante 

a reação (SAKAGUCHI; BERGE, 1998). 

Um grau de conversão equivalente pode ser alcançado utilizando uma intensidade de 

luz mais baixa por um maior período de tempo ou utilizando intensidades variáveis por um 

período de tempo, pois o processo de fotoativação é mais dependente da energia total do que 

da intensidade da luz somente (SAKAGUCHI; BERGE, 1998; LOHBAUER et al., 2005).  

Estudos recentes mostraram que a adaptação marginal das restaurações de compósitos 

é melhorada quando o período inicial de irradiação é conduzido em uma baixa intensidade. Na 
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fase pré-gel da polimerização, o compósito é capaz de fluir, o que alivia o estresse dentro da 

restauração. Após a geleificação, o compósito desenvolve o estresse de contração devido ao 

avanço do módulo elástico. O estresse de contração interno ocorre devido ao escoamento não 

ser capaz de compensar a contração. Assim, surgiram no mercado os aparelhos de 

fotoativação “soft-start” os quais possuem a opção de operar com um período inicial de 

iluminação em baixa intensidade podendo assim, reduzir o estresse desenvolvido durante a 

fotoativação do compósito (SILIKAS et al., 2000; AMARAL et al., 2002; TARLE et al., 

2002; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003; WITZEL et al., 2005). 

Existem diversos métodos de fotoativação que visam o escoamento das tensões de 

contração e redução da contração de polimerização. Estes métodos utilizam aparelhos 

convencionais de fotoativação (luz halógena) com o intuito de reduzir a quantidade de luz 

inicial, como a associação de baixa e alta energia luminosa (gradual em duas etapas ou step e 

exponencial ou ramp) e a forma descontínua (pulso interrompido ou pulse delay), a qual a luz 

é aplicada rapidamente e, depois de uma pausa, uma luz com alta potência e longa duração é 

efetuada. Estes métodos visam aumentar o período pré-gel para que possibilite o alívio das 

tensões geradas, com vistas a um melhor selamento marginal, sem alterar as propriedades 

mecânicas e o grau de conversão (AMARAL et al., 2002; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 

2003; LOPES, 2003; LOHBAUER et al., 2005; LU et al., 2005). 

Uma das hipóteses para explicar o que ocorre é que o período inicial de baixa 

intensidade pode facilitar certo grau de relaxamento da cadeia do polímero, tal qual uma 

porção do estresse de contração relaxa enquanto o sistema ainda não alcançou o estágio de 

vitrificação (LU et al., 2005). Os estudos relatam que o método de fotoativação progressiva 

alivia parcialmente o estresse de contração e produz uma melhor integridade marginal na 

interface dente/resina, sem comprometer a conversão final das ligações duplas de carbono e as 

propriedades mecânicas da resina (LU et al., 2005). 
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Outra área que passou por um grande desenvolvimento na Dent ística é a área de 

condicionamento da dentina e da adesividade. 

 

1.2 Condicionamento da dentina e adesão 

 

A dentina é caracterizada como um composto biológico de uma matriz de colágeno 

preenchida com cristalitos de apatita com tamanhos submicrométricos-nanométricos (Figura 

1.1), dispersos entre cilindros ocos paralelos hipermineralizados de tamanho micrométrico, 

pobre em colágeno (túbulos dentinários contendo dentina peritubular) (NAKABAYASHI; 

PASHLEY 2000). Observa-se densa matriz dentinária dentro do túbulo dentinário e uma 

matriz dentinária peritubular altamente mineralizada, mas com pouco colágeno. A matriz 

dentinária intertubular mineralizada entre os túbulos é fibrosa devido à presença das fibras 

colágenas (Figura 1.1). 

A composição química da dentina é aproximadamente 45% em volume de mineral de 

apatita carbonatada (cristalitos de espessura aproximada de 5nm), 25% de água e 30% de 

fibras colágenas tipo I (tipicamente 50-100nm de diâmetro), embora a composição possa 

mudar com a posição do dente e até mesmo em um mesmo dente (NALLA et al., 2005). 

Outra característica da dentina é a presença da smear layer que se forma na superfície 

após instrumentação (Figura 1.2), a qual oclui a entrada dos túbulos dentinários e diminui a 

permeabilidade dentinária até cerca de 86%. A smear layer compõe-se de restos de matéria 

orgânica e inorgânica produzidos pela redução ou instrumentação da dentina, do esmalte ou 

do cemento. É composta de hidroxiapatita e colágeno alterado, tendo a superfície externa 

formada por colágeno desnaturado e geleificado (BARATIERI et al., 2001).  
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Figura 1.1: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão de dentina fraturada (NAKABAYASHI, 
PASHLEY 2000). 

 

 

Figura 1.2: Imagem de microscopia eletrônica de varredura da smear layer da face oclusal da dentina. Notam-se 
algumas bactérias ainda presentes (setas) e os túbulos dentinários ocluídos por resíduos de dentina após preparo 
(BARATIERI et al., 2001). 

 

1.2.1 Condicionamento ácido 

 

O objetivo fundamental na maior parte dos procedimentos restauradores é criar a união 

de duas superfícies não similares: a estrutura dental mineralizada e o material restaurador 
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(MACARI et al., 2002). Em 1955, Buonocore introduziu a técnica do condicionamento ácido, 

a qual promoveu a união mecânica entre as restaurações de resina acrílica e as superfícies de 

esmalte tratadas (BUONOCORE, 1955).  

Atualmente, apesar dos grandes avanços na Odontologia em relação aos materiais 

adesivos, a união entre as restaurações de resina e a estrutura dental não tem sido totalmente 

compreendida ou alcançada (SATO et al., 2005). Uma adesão estável e confiável na dentina é 

um desafio devido ao alto conteúdo orgânico e de água na dentina, a pressão do fluído 

proveniente dos túbulos dentinários, juntamente com a densidade, o diâmetro e a orientação 

dos túbulos dentinários (MACARI et al., 2002; SOUZA et al., 2004; SATO et al., 2005).  

Além dos fatores físicos, a adesão na dentina também é dificultada pela formação da 

smear layer quando a mesma é cortada ou polida, ocluindo os orifícios dos túbulos 

dentinários (MACARI et al., 2002). Portanto há uma constante preocupação em se 

desenvolver materiais ou métodos que sejam compatíveis a esta superfície favorecendo o 

devido selamento marginal nas restaurações (ODA et al., 2001). 

O procedimento tradic ional para a remoção da smear layer é o condicionamento ácido. 

Este procedimento permite a penetração da resina nos túbulos dentinários, e na dentina 

peritubular e intertubular parcialmente descalcificada, seguido pela polimerização criando a 

camada híbrida (ARRAIS; GIANNINI, 2002; MACARI et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2003; 

SCHEIN et al., 2003).  

A evidência morfológica da penetração da resina na camada exposta de fibras 

colágenas foi relatada inicialmente por Nakabayashi e colaboradores (apud SPENCER; 

WANG, 2002). Os autores denominaram a zona distinta entre o volume do adesivo e a 

dentina não desmineralizada de camada híbrida. Esta camada é formada quando o adesivo 

penetra na superfície da dentina desmineralizada e infiltra-se nas fibras colágenas expostas 

(SPENCER; WANG, 2002; WANG; SPENCER, 2004). 
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O condicionamento da dentina é utilizado como um passo de preparação da superfície 

para melhorar a adesão em uma variedade de procedimentos na dentísitca preventiva e 

restauradora. A dentina peritubular é rapidamente condicionada e os orifícios dos túbulos 

dentinários são abertos, enquanto que a morfologia da matriz intertubular permanece 

relativamente estável. Após o condicionamento, a rede de colágeno intertubular hidratado é 

exposta e os adesivos hidrofílicos são capazes de penetrar neste espaço e formar a camada 

híbrida ou a zona de interdifusão resina-dentina (ROSALES et al., 1999). 

Atualmente, um dos passos operatórios alternativos para o tratamento dentinário é o 

uso da irradiação com laser Er:YAG, que vem sendo estudado não somente para a realização 

de preparo cavitário, remoção de tecido cariado e de restaurações de resina composta, como 

também, no condicionamento de esmalte e dentina (ODA et al., 2001). 

1.2.2 Condicionamento pelo Laser de Er:YAG 

 

Os lasers desenvolveram-se rapidamente como uma ferramenta para o uso em 

Odontologia clínica. Possivelmente o maior avanço na aceitabilidade dos lasers como 

ferramentas clínicas foi o desenvolvimento do laser de Érbio:Ítrio-Alumínio-Granada 

(Er:YAG) (λ= 2,94µm) e dos lasers híbridos de Érbio similares operando nesta área do 

espectro infravermelho. Os lasers de Er:YAG possuem a capacidade de remover esmalte, 

dentina, e tecido cariado com quantidades mínimas de rompimento térmico para o dente 

(ATTRIL et al., 2004). Excessivo dano térmico tem sido um dos principais problemas 

associados com outros sistemas laser como o Nd:YAG e CO2 quando utilizados para o 

preparo de cavidades devido ao baixo coeficiente de absorção no esmalte e na dentina 

(ATTRILL et al., 2004). 

O laser de Er:YAG apresenta emissão em 2,94 µm que coincide com o máximo da 

banda de absorção da água neste comprimento de onda (~3,0µm). Esta energia emitida é 
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eficientemente absorvida pela hidroxiapatita e tem demonstrado ser mais efetiva que outros 

sistemas para remoção de tecidos dentais duros (HOSSAIN et al., 2001; CEBALLOS et al., 

2002; CARMELINGO et al., 2004; DUNN; DAVIS; BUSH, 2005; DE SOUZA-GABRIEL et 

al., 2006; SOUZA et al., 2006). Pequenas alterações de temperatura foram relatadas 

(KELLER; HIBST, 1990), especialmente quando o laser é utilizado em conjunto com um 

“spray” de água. Para proteger o tecido pulpar e prevenir a fusão do tecido dentário, a 

irradiação laser deve ser sempre acompanhada por refrigeração, prevenindo também fissuras 

no esmalte e na dentina causadas por choque térmico (DE MUNCK et al., 2002). A aplicação 

deste laser apresenta a vantagem de ser mais confortável para os pacientes do que a 

preparação convencional em alta rotação com pontas diamantadas (CEBALLOS et al., 2001; 

DUNN; DAVIS; BUSH, 2005). 

Diversas características do tecido dentinário irradiado pelo laser de Er:YAG são 

consideradas vantajosas para a adesão da resina à dentina. Entre estas incluem-se a formação 

de um substrato com uma superfície microscopicamente rugosa sem desmineralização, 

túbulos dentinários abertos sem a produção de smear layer e esterilização da superfície 

dentinária (CEBALLOS et al., 2002; SCHEIN et al., 2003; CARMELINGO et al., 2004). 

Devido ao processo de ablação, o qual envolve microexplosões do substrato dental e uma 

maior volatilização da dentina intertubular do que da dentina peritubular, o laser de Er:YAG 

expõe uma superfície com um padrão típico de embricamento com túbulos dentinários abertos 

(DE MUNCK et al., 2002). 

A efetividade do laser de Er:YAG no condicionamento da dentina depende de vários 

parâmetros, como a energia incidente, a freqüência, o modo do pulso (pulsado ou não-

pulsado), a distância focal, a densidade de potência, o tempo de irradiação e refrigeração por 

água (CORONA et al., 2003; SOUZA et al., 2004; CARMELINGO et al., 2004; DE SOUZA-

GABRIEL et al., 2006). 
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Os estudos pioneiros na aplicação do laser demonstraram uma melhor adesão na 

dentina irradiada com laser de Er:YAG quando comparado com o procedimento tradicional 

com ácido fosfórico (VISURI, 1996). Entretanto, diferentes resultados são apresentados por 

estudos posteriores que mostraram que o laser afetou negativamente a adesão na dentina 

comparada com o condicionamento ácido (CEBALLOS et al., 2001; 2002; DE MUNCK et 

al., 2002; GONÇALVES et al., 2002; DUNN et al., 2005; AIZAWA et al., 2006; SOUZA et 

al., 2006) ou que a irradiação com o laser de Er:YAG seguida do condicionamento ácido, 

produziu valores similares estatisticamente quando comparado ao condicionamento ácido 

somente (MARRACCINI et al., 2006). 

Os estudos sobre irradiação com o laser de Er:YAG na dentina fornecem diversos 

parâmetros de irradiação e resultados diferentes entre si, no qual utilizam testes mecânicos e 

análises morfológicas para avaliar a influência da irradiação laser sobre a dentina. Entretanto, 

são necessários estudos por técnicas espectroscópicas para esclarecer os efeitos da irradiação 

laser sobre os componentes inorgânicos e na estrutura da rede de fibras colágenas em nível 

molecular. 

 

1.3 Condições de armazenamento e descontaminação dental 

 

Com relação aos estudos in vitro na Odontologia, diversas pesquisas com o uso de 

novos sistemas adesivos e com lasers para o tratamento da superfície da dentina têm sido 

realizadas (WANG; SPENCER, 2004; SATO; BACHMANN et al., 2005a; MIYAZAKI, 

2005; AIZAWA et al., 2006; SOUZA et al., 2006; MARRACCINI et al., 2006). Contudo, 

pouco se tem pesquisado com relação à influência dos métodos de descontaminação prévia 

dos dentes humanos utilizados em testes de adesão em dentina. 
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Estudos in vitro de materiais dentários e de algumas técnicas restauradoras in vivo 

requerem um número significante de dentes humanos extraídos. Entretanto, os dentes 

extraídos podem abrigar diversos microorganismos, causando contaminação cruzada 

(PANTERA et al., 1990). O risco que o pesquisador se submete ao manipular dentes extraídos 

é alto, considerando-se o grande número de microrganismos presentes no biofilme, no sangue, 

no ligamento periodontal, em cavidades de cárie ou na polpa dos dentes extraídos, os quais 

podem contaminar o pesquisador durante a manipulação dos mesmos (PASHLEY; TAO; 

PASHLEY, 1993; WHITE et al., 1994; DEWALD, 1997; DOMINICI et al., 2001; 

JACQUES; HEBLING, 2006). Assim, procedimentos de controle de infecção são utilizados 

para se manipular dentes humanos para eliminar o risco de transmissão de doenças 

(SPERANDIO et al., 2001). 

Diversas metodologias de armazenamento, descontaminação e esterilização de 

amostras dentais, como o uso de esterilização por vapor e por calor seco, gás de óxido de 

etileno e radiação gama, são utilizadas para produzir espécimes dentais livres de 

microorganismos (WHITE et al., 1994; WHITE; RAYS, 1995; AMAECHI; HIGHAM; 

EDGAR, 1999; SPERANDIO et al., 2001). A resistência à adesão na dentina é normalmente 

determinada por testes de cisalhamento e tensão, mas os resultados em dentes humanos 

submetidos a diferentes métodos de esterilização são controversos (SPERANDIO et al., 

2001). Portanto, alterações em nível molecular causadas por métodos de descontaminação e 

pela irradiação laser, devem ser investigadas para uma melhor avaliação da interação destes 

fatores com a estrutura dental e seus componentes. 
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1.4 Técnica de análise 

 

Nos últimos anos a adesão da resina composta à superfície da dentina tem melhorado 

com a introdução de novos sistemas adesivos (COLI et al., 1999; WANG; SPENCER, 

2004; SATO; MIYAZAKI, 2005). O condicionamento ácido da dentina produz uma 

camada de colágeno exposto na superfície da dentina e permite a penetração subseqüente 

da resina adesiva na dentina desmineralizada rica em colágeno, formando uma camada 

impregnada de resina, também chamada de camada híbrida (COLI et al., 1999).  

Esta camada híbrida tem sido identificada por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) (WANG; SPENCER, 2004; SATO; MIYAZAKI, 2005) e Microscopia Eletrônica 

de Transmissão (MET) em diversos estudos (CEBALLOS et al., 2002), e infiltração do 

adesivo na dentina é considerada o principal fator da adesão na dentina (COLI et al., 1999). 

Entretanto, os estudos por MET e MEV requerem uma preparação de amostras apropriada 

para este tipo de análise, inutilizando a amostra para ensaios posteriores por outras técnicas 

de caracterização. Além disso, o vácuo necessário para o imageamento do tecido no seu 

estado natural hidratado pelo microscópio eletrônico é dificultado, chegando a 

impossibilitar a análise. Este fato aumenta as preocupações com relação à introdução de 

artefatos durante a dessecação, pois o processo de desidratação pode alterar as estruturas 

que se deseja avaliar (HABELITZ et al., 2002). 

A influência da irradiação do laser de Er:YAG na dentina para condicionamento 

também é avaliada por técnicas tradicionais como a MEV (KAMEYAMA et al., 2002; 

SCHEIN et al., 2003; DUNN; DAVIS; BUSH, 2005; MARRACCINI et al., 2005; 2006) e 

testes de adesividade (MARTÍNEZ-INSUA et al., 2000; KAMEYAMA et al., 2002; 

SOUZA et al., 2004; DUNN; DAVIS; BUSH, 2005; DE SOUZA-GABRIEL et al., 2006; 

MARRACCINI et al., 2006). Técnicas espectroscópicas como a espectroscopia Raman 
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(CARMELINGO et al., 2004; YAMADA et al., 2004) e a técnica de FTIR (BACHMANN 

et al., 2005a) também são aplicadas no estudo das alterações causadas pela irradiação do 

laser de Er:YAG na composição química e estrutura do colágeno da dentina. A técnica de 

espectroscopia no infravermelho (FTIR) também é aplicada no estudo dos efeitos de 

métodos de esterilização dental na estrutura e componentes da dentina (WHITE et al., 

1994) e no estudo dos efeitos do aquecimento da dentina na estrutura do colágeno 

(BACHMANN et al., 2005b). 

Algumas das técnicas utilizadas para a determinação do grau de conversão são 

espectroscópicas (espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier e 

espectroscopia Raman com transformada de Fourier), enquanto outras têm como base a 

medida do calor gerado durante a polimerização (calorimetria diferencial por varredura, 

CDV). Os métodos espectroscópicos avaliam o nível de conversão na superfície estudada, 

enquanto que a análise por CDV mede a quantidade de calor que é liberada pelo volume do 

material (ENAMI; SODERHOLM, 2003). 

A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) tem sido 

utilizada para avaliar o GC de compósitos, detectando-se diretamente as vibrações de 

estiramento das ligações C=C antes e depois da fotoativação dos materiais por aparelhos de 

luz halógena e LEDs (SILIKAS et al., 2000; KNEZEVIC et al., 2001; TARLE et al., 2002; 

YOON et al., 2002; KAKABOURA et. Al., 2003; VANDEWALLE et al., 2004; CONTI et 

al., 2005; BALA; OLMEZ; KALAYCI, 2005; PEUTZFELDT; ASMUSSEN, 2005; 

LOHBAUER, et al., 2005). Entretanto para medir o GC de todo o volume do compósito 

por FTIR, este procedimento é demorado, pois a amostra necessita ser pulverizada 

(IMAZATO et al., 2001). A amostra não polimerizada necessita ser misturada em KBr 

puro e a amostra polimerizada deve ser prensada antes por uma pressão de 107 Pa 

(KNEZEVIC et al, 2001).  
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Diante de todos os fatores que interferem no processo de adesão e formação da 

camada híbrida na dentina, como o tipo de processo de descontaminação dos dentes e o uso 

de lasers para o condicionamento, surge a necessidade da aplicação de técnicas de 

microanálise não-destrutivas e que permitam obter mais informações sobre as alterações na 

dentina. Para a avaliação da efetividade das novas fontes de fotoativação sobre o GC das 

resinas compostas, técnicas de análise não-destrutivas também são requisitadas. Entre as 

técnicas que permitem obter informações sobre a estrutura molecular e as ligações 

químicas, podemos citar a Espectroscopia Raman (ER) e a Espectroscopia no 

Infravermelho (IR). 

 

1.4.1 Espectroscopia Raman 

 

A radiação espalhada pelas moléculas contém fótons com a mesma freqüência da 

radiação incidente, mas pode conter também um pequeno número de fótons com a freqüência 

alterada ou deslocada. O processo espectroscópico da medida destes fótons deslocados foi 

chamado de Espectroscopia Raman. Na espectroscopia Raman, uma amostra é irradiada com 

uma fonte de luz monocromática (normalmente um laser). Neste processo, a maior parte da 

radiação será espalhada da amostra no mesmo comprimento de onda da radiação laser 

incidente (espalhamento elástico ou Rayleigh). Entretanto, uma pequena fração da luz 

incidente, aproximadamente um fóton em um milhão (0,0001%), será espalhado da amostra 

inelasticamente e, portanto, com um comprimento de onda maior (anti-Stokes) ou menor 

(Stokes) do que o comprimento de onda original do laser (espalhamento Raman). Este 

processo de espalhamento inelástico da luz é conhecido como efeito Raman (SALA, 1995). 

Os picos Raman resultantes fornecem a “impressão digital” de cada componente 

bioquímico da amostra, que for Raman ativo. Tendo em vista que a energia luminosa é 

proporcional à freqüência, a mudança de freqüência dessa luz espalhada deve ser igual à 
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freqüência vibracional do espalhamento das moléculas. Classicamente, podemos entender a 

vibração molecular, considerando um sistema massa – mola, no qual, a freqüência de vibração 

de duas moléculas de massa m1 e  m2 ligados por uma força constante K, é inversamente 

proporcional a massa reduzida do sistema, ou seja, µυ K∝2 . Onde µ, é a massa reduzida 

definida por 
21

21
mm

mm
+=µ . 

A partir do ponto de vista do nível de energia, o processo de espalhamento Raman 

pode ser visto como uma transição da molécula de um estado fundamental para um estado 

vibracional excitado, acompanhado pela absorção simultânea de um fóton incidente e da 

emissão de um fóton espalhado (Figura 1.3). O estado fundamental da vibração molecular 

corresponde a uma molécula parada, com energia E0 (nível fundamental). O outro nível 

corresponde à energia E1 que a molécula tem quando está vibrando em um de seus modos 

normais. Para que isso aconteça, é necessário que a molécula receba uma energia Ef. Quando 

o fóton incidente tem uma energia Ef muito maior que a energia E1 do modo normal, a 

molécula é excitada para um estado cuja energia EV é muito maior que a energia E1 do modo 

de vibração. Esses estados excitados são muito instáveis e a molécula rapidamente cai para 

estados de menor energia. A molécula pode, por exemplo, voltar ao estado fundamental (0), 

re-emitindo um fóton com a mesma energia do fóton incidente. O fóton incidente foi 

espalhado (Es), sem perder sua energia inicial (espalhamento Rayleigh).  
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Figura 1.3: Descrição esquemática do diagrama de níveis dos mecanismos de espalhamento. 
 

Entretanto, em alguns casos, a molécula não retorna ao estado fundamental. Depois de 

decair, ela permanece no estado vibracional (1), com energia E1. Nesse caso, o fóton que é re-

emitido terá sua energia diminuída para Ef - E1 (espalhamento inelástico Raman Stokes). De 

outra maneira, a molécula pode já estar vibrando com energia E1, quando o fóton incide sobre 

ela, levando-a a uma energia mais alta EV´. Desse estado vibracional (V´), a molécula decai 

para o estado fundamental (0) e um fóton de energia Ef + E1 é emitido com ganho de energia 

(espalhamento inelástico Raman anti-Stokes). Portanto, o processo Raman pode produzir 

fóton com energia maior ou menor que a energia do fóton incidente. 

A luz Raman espalhada é coletada por um espectrômetro e mostrada como um 

“espectro”, no qual sua intensidade é dada como uma função da sua mudança de freqüência. 

Visto que cada espécie molecular possui sua banda vibracional molecular, o espectro Raman 

de uma substância em particular irá consistir de uma série de picos ou “bandas”, cada uma 

deslocada por uma das freqüências vibracionais características daquela molécula (HANLON 

et al., 2000). 
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Os espectrômetros Raman utilizam basicamente uma de duas tecnologias para coleta 

dos espectros: o sistema Raman dispersivo e Raman com transformada de Fourier. Cada 

técnica possui vantagens únicas e cada uma é utilizada em análises específicas. 

 

1.4.1.1 Espectroscopia Raman Dispersiva 

 

Os sistemas Raman dispersivos utilizam normalmente um laser com emissão na região 

visível do espectro eletromagnético. Uma das vantagens de se utilizar lasers com 

comprimento de onda mais curto é a obtenção de um melhor sinal Raman, tendo em vista que, 

a eficiência do espalhamento Raman é proporcional a 1/λ4. Entretanto, a luminescência 

produzida por lasers em baixos comprimentos de onda pode encobrir bandas do espectro 

Raman resultante (PAPPAS et al., 2000). 

Para observar o espectro Raman, é necessário separar o espalhamento Raman coletado 

em comprimentos de onda individuais. Nos instrumentos Raman dispersivos, este passo é 

realizado focalizando o sinal Raman em uma grade, a qual separa espacialmente os 

comprimentos de onda. Este feixe espacialmente dispersado é direcionado a um detetor de 

cargas acopladas (CCD) (Figura 1.4). Nos sistemas dispersivos, os comprimentos de onda 

típicos de excitação são no visível e no ultravioleta. Este fato sugere que todos os sistemas 

Raman deveriam utilizar lasers de excitação nesta faixa de comprimento de onda. Entretanto, 

um fator dificulta a utilização do Raman como ferramenta rotineira para a análise de amostras 

biológicas: a luminescência. A luminescência é uma emissão muito eficiente de uma 

magnitude várias vezes maior que o sinal. Então uma luminescência mínima pode encobrir o 

sinal Raman desejado. A luminescência ocorre quando o nível de energia virtual se sobrepõe a 

um nível eletrônico mais alto, então à medida que a energia do laser aumenta (comprimentos 

de onda menores), a luminescência aumenta. O fenômeno é dependente do comprimento de 
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onda, e sendo assim uma amostra que apresenta luminescência em um comprimento de onda 

pode não apresentar em outro. 

 

 
 

Figura 1.4: Descrição esquemática de componentes de um sistema de espectroscopia Raman dispersivo. 
 

A grade de difração possui uma forte influência na resolução espectral e no 

processamento do instrumento. Quanto maior o número de “sulcos” ou linhas na grade, maior 

é o ângulo de dispersão dos raios emitidos, assim, é necessário ter muitas linhas (por exemplo, 

1800 ou 2400 linhas/mm) para um espectro de alta resolução, no qual os comprimentos de 

onda com espaços muito próximos necessitam ser distinguido. Um número menor de linhas é 

necessário (300 ou 600 linhas/mm) para um espectro de baixa resolução. Quanto maior a 

dispersão dos raios de saída, maior será a área sobre a qual diferentes comprimentos de onda 

irão estar quando alcançarem a superfície do detetor. 
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1.4.1.2 Espectroscopia Raman com transformada de Fourier (FT-Raman) 

 

A utilização da espectroscopia Raman como técnica de análise em análises biológicas 

tem sido limitada devido à radiação de luminescência a qual interfere com o sinal Raman de 

interesse. Na década de 90, uma técnica híbrida chamada espectroscopia Raman por 

transformada de Fourier (Espectroscopia FT-Raman) foi desenvolvida para eliminar as 

desvantagens do espalhamento Raman. Foi utilizada como uma técnica de caracterização de 

sistemas de polímeros impuros como, por exemplo, as resinas compostas dentais. Um 

instrumento FT-Raman utiliza um laser de excitação no infravermelho (1064nm), um 

interferômetro (Michelson) e um detetor no infravermelho de alta sensibilidade (Ge ou 

InGas). Por utilizar um laser de excitação com comprimento de onda maior, existe menor 

energia fornecida, então o estado virtual é mais baixo e menos provável sobrepor um estado 

eletrônico superior. Este fato reduz grandemente as interferências de luminescência (SHIN et 

al., 1993; PAPPAS et al., 2000). 

A espectroscopia FT-Raman utiliza um interferômetro para produzir um 

interferograma, o qual decodifica as freqüências do espalhamento Raman em um único sinal 

(Figura 1.5). O interferômetro utiliza um separador de feixe otimizado para a radiação no 

infravermelho próximo, o qual divide o espalhamento Raman em dois feixes ópticos: um 

transmitido e um refletido. O feixe refletido viaja e reflete em um espelho plano que é fixo. O 

feixe transmitido viaja e reflete em um espelho plano preso a um mecanismo que permite o 

espelho mover-se uma distância curta (tipicamente poucos milímetros) do separador de feixes.  

Os dois feixes se recombinam no separador de feixes onde, por eles viajarem 

distâncias diferentes dos dois espelhos, eles interferem construtivamente ou destrutivamente 

entre si. O espelho móvel tem uma freqüência constante e movimento fixo, assim esta 

interferência é modulada. O interferograma resultante tem a propriedade única de que cada 
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ponto de dados (uma função da posição de espelho móvel) tem informação sobre toda 

freqüência do espalhamento Raman coletado da amostra. 

 

 
 

Figura 1.5: Descrição esquemática de um interferômetro de Michelson de um sistema de espectroscopia Raman 
com transformada de Fourier. 

 

Espectros vibracionais são tipicamente apresentados como espectros de freqüência 

(um gráfico da intensidade de cada freqüência individual) porque o sinal do interferograma 

medido não é diretamente interpretado. As freqüências individuais são decodificadas 

utilizando uma técnica matemática bem conhecida chamada transformação de Fourier. O 

computador realiza esta transformação, e a informação espectral desejada é apresentada. 

Ambas as técnicas de espectroscopia Dispersiva e por FT-Raman baseiam-se no 

mesmo princípio. Uma das diferenças entre a espectroscopia Raman dispersiva e com 

transformada de Fourier é que a última utiliza-se de um interferômetro de Michelson em vez 

de grades de dispersão para analisar a luz espalhada (AGARWAL; ATALLA, 1995). 
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1.4.1.3  Espectroscopia Raman em Dentística 

 

Esta técnica tem sido utilizada em estudos prévios no diagnóstico de cárie (KO et al., 

2005), no estudo da estrutura e componentes da dentina (TSUDA et al., 1996; WENTRUP-

BYRNE et al., 1997; TRAMINI et al., 2000; MARSHALL et al., 2003; SCHULZE et al., 

2004), no estudo da interface entre dentina e sistemas adesivos (SUZUKI et al., 1991; 

LEUNG et al., 1995; XU et al., 1997; LEMOR et al., 2000; MIYAZAKI et al., 2002; 

MIYAZAKI et al., 2003; SATO 2005) e no estudo das mudanças na estrutura química da 

dentina ocorrida pela irradiação de laser de Er:YAG (CAMERLINGO et al., 2004; 

YAMADA et al., 2004).  

A sua aplicação se estende também em outras áreas da Dentística como, por exemplo, 

no estudo de grau de conversão de resinas compostas fotoativadas por Laser de Argônio 

(SOARES et al., 2002; 2003; 2004), luz halógena (PIANELLI et al., 1999; SILIKAS et al., 

2000; LELOUP et al., 2002; SOARES et al., 2002; 2003; 2004; DE SANTIS, BALDI, 2004) 

e fotoativadas por LEDs (KNEZEVIC et al., 2001; TARLE et al., 2002; YOON et al., 2002; 

SOARES et al., 2005). 

A espectroscopia Raman é uma técnica analítica utilizada para estudar a composição e 

a estrutura de adesão numa amostra (MIYAZAKI et al., 2002). Os espectros adquiridos são 

atribuídos a moléculas ao invés de simples elementos. A desidratação da amostra não é 

necessária e as medidas podem ser realizadas em condições ambientes (MIYAZAKI et al., 

2002). Nas resinas compostas, as bandas vibracionais de interesse são tipicamente as duplas 

ligações de Carbono (C=C) e as vibrações das ligações duplas de Carbono e Oxigênio (C=O) 

dos monômeros (SHIN et al., 1993). 

A Espectroscopia FT-Raman tem sido amplamente aplicada atualmente no estudo de 

propriedades das resinas compostas como, por exemplo, o grau de conversão produzido por 
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diversas fontes de fotoativação (KNEZEVIC et al., 2001; TARLE et al., 2002; YOON et al., 

2002; SOARES et al., 2005). É aplicada também no estudo dos efeitos da irradiação do laser 

de CO2 na estrutura do esmalte dental (AMIZADEH; SHAHABI; WALSH, 1999; STEINER-

OLIVEIRA et al., 2006).  

A utilização da espectroscopia Raman apresenta diversas vantagens quando 

comparada com outras técnicas. A preparação das amostras é relativamente simples, não 

necessitando de nenhum método específico. É uma técnica não-destrutiva, possibilitando 

assim a análise da mesma amostra por outra técnica posteriormente. Amostras de qualquer 

espessura e geometria podem ser investigadas porque a radiação incidente pode ser focada na 

amostra e a radiação dispersada coletada com coletores ópticos apropriados (SHIN et al, 

1993). 

Diante dos aspectos acima expostos, torna-se clara a necessidade de se utilizar uma 

técnica de análise versátil e não-destrutiva para o estudo de resinas compostas, fontes de 

fotoativação e da irradiação laser em tecidos duros. Portanto, a proposta do presente estudo 

foi de apresentar um conjunto de aplicações da espectroscopia Raman na área da Dentística. 
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2. OBJETIVOS 

 
1. Estudar por espectroscopia FT-Raman o grau de conversão produzido na resina 

composta por fotoativação por aparelhos de diodo emissor de luz (LEDs) de primeira 

geração. 

2. Estudo por espectroscopia FT-Raman do grau de conversão produzido na resina por 

fotoativação progressiva e normal com aparelhos de diodo emissor de luz (LEDs) de 

primeira e segunda geração e dois tipos de ponteiras no LED de primeira geração. 

3. Avaliação por espectroscopia Raman dos efeitos da irradiação com o laser de Er:YAG 

e de dois métodos de manipulação dental sobre os componentes orgânicos e 

inorgânicos da dentina. 

4. Estudo por espectroscopia FT-Raman e por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) dos efeitos da irradiação com o laser de Er:YAG sobre os componentes 

orgânicos e inorgânicos da dentina. 
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 3.3 Publicação 3 
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 4. DISCUSSÃO 

 
Este estudo teve como objetivo principal avaliar as possíveis aplicações da 

espectroscopia Raman na área de Dentística. Dentre as aplicações desta técnica, foram 

realizados estudos para avaliação do grau de conversão de resinas compostas com diferentes 

fontes e modos de fotoativação, assim como, estudos dos efeitos de métodos de 

descontaminação dental nos componentes da dentina e das alterações moleculares causadas na 

dentina após a irradiação pelo laser de Er:YAG. A motivação principal para a escolha desta 

técnica de análise tem como base o fato de ser não-destrutiva e de fácil preparação da 

amostra, possibilitando assim a utilização da mesma amostra em outros tipos de análises. 

Outra motivação foi o fato desta técnica de análise permitir estudar alterações a nível 

molecular, detectando assim, mudanças nos componentes da dentina ou no grau de conversão 

que não poderiam ser verificados pelas técnicas convencionais. 

A aplicação de técnicas de microanálise para o estudo das propriedades da dentina se 

torna uma ferramenta importante, pois a presença de diversas variáveis em pesquisas in vitro 

como o método de descontaminação dos dentes e diferentes parâmetros de irradiação com 

laseres, podem afetar o substrato orgânico e inorgânico da dentina interferindo posteriormente 

no processo de adesão. Assim, a Espectroscopia Raman foi utilizada para estudar as alterações 

semiquantitativas e qualitativas nos componentes da dentina através da comparação das áreas 

relativas dos picos Raman antes e após os tratamentos. 

A espectroscopia Raman fornece detalhes da composição bioquímica, da estrutura 

molecular e da interação das moléculas nas células e tecidos. Assim, informações bioquímicas 

altamente específicas sobre proteínas, lipídeos, carboidrato, ácidos nucléicos e composição 

dos componentes minerais do dente (PO4
3-, CO3

2-) podem ser obtidas (KO et al, 2005). 
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Apesar do grande número de estudos na área da Dentística com a aplicação da técnica 

de espectroscopia Raman, alguns temas ainda são pouco explorados como, por exemplo, o 

estudo dos efeitos da irradiação do laser de Er:YAG na dentina, o estudo dos efeitos dos 

métodos de manipulação dental sobre os componentes da dentina, e o estudo da fotoativação 

de resinas compostas por LEDs de alta irradiância e em diferentes modos de ativação. Assim, 

estes fatos motivaram a realização de nosso estudo em duas áreas distintas da Dentística: o 

estudo do grau de conversão de resinas compostas restauradoras, a caracterização da dentina 

após a irradiação pelo laser de Er:YAG e o estudo dos efeitos dos métodos de manipulação 

dental nos componentes da dentina. 

 

4.1  Resinas compostas, fontes de fotoativação e grau de conversão. 

 
Nos últimos anos, a fotoativação dos compósitos por aparelhos de LEDs tem sido 

objeto de intensa pesquisa científica e de desenvolvimento de produtos comerciais. Os 

primeiros LEDs estudados possuíam baixa densidade de potência. Desde então a potência dos 

LEDs vem aumentando rapidamente. Recentemente foram introduzidos no mercado os 

“super” LEDs ou LEDs de alta irradiância (2ª geração) para substituir os LEDs de baixa 

irradiância (1ª geração).  

Atualmente, um dos fatores determinantes da qualidade da fotoativação é a densidade 

de potência da luz produzida pela fonte ativadora, a qual representa a quantidade de fótons 

emitida através da ponteira guia (ZANCHI et al., 2006). Diversos estudos têm demonstrado 

que unidades de LEDs com baixa irradiância podem produzir uma fotoativação deficiente e 

resultar em restaurações com propriedades mecânicas inferiores (MILLS et al., 2002). 

Entretanto, estudos têm demonstrado que os LEDs de alta irradiância possuem potencial para 

substituir os aparelhos de lâmpada halógena (JANDT et al., 2000; STAHL et al., 2000; UHL 

et al., 2004). 
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Propriedades físicas e mecânicas deficientes das resinas compostas são influenciadas e 

alteradas pelo nível do grau de conversão (GC) alcançado durante a polimerização (SOARES 

et al, 2002; BALA; OLMEZ; KALAYCI, 2005). Neste processo, as ligações isoladas de 

carbono-carbono convertem-se para uma rede estendida de ligações simples (STANSBURY; 

DICKENS, 2001). Para determinar o GC das ligações duplas C=C dos grupos metacrilato das 

resinas, testes mecânicos como a microdureza (PIANELLI et al., 1999; SOARES et al., 2002), 

a microscopia ótica (PIANELLI et al., 1999) e os métodos vibracionais, como a 

Espectroscopia Raman (SHIN et al., 1993; XU et al., 1997; PIANELLI et al., 1999; SOARES 

et al., 2002, 2003, 2004, 2005; STANSBURY; DICKENS 2001; DE SANTIS; BALDI, 2004; 

CONTI et al., 2005) são utilizados. 

Os métodos espectroscópicos permitem a medida direta dos valores do GC, pois 

bandas vibracionais específicas podem ser usadas como padrões internos. Nas resinas com 

base em Uretano dimetacrilato (UDMA), as vibrações N-H e C=O do uretano são escolhidas 

como bandas de referência (DE SANTIS; BALDI, 2004). Nas resinas com base no Bis-GMA, 

as vibrações aromáticas carbono-carbono em 1608 e 1583cm-1 são utilizadas como referência 

(DE SANTIS; BALDI, 2004). 

A espectroscopia de absorção por transformada de Fourier no Infravermelho (FTIR) é 

a técnica de análise mais empregada atualmente no estudo do grau de conversão de resinas 

compostas (FERRACANE et al., 1997; XU et al., 1997; SAKAGUCHI; BERGE, 1998; 

SILIKAS et al., 2000; IMAZATO et al., 2001; KNEZEVIC et al., 2001; TARLE et al, 2002; 

YOON et al., 2002; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003; KAKABOURA et al., 2003; 

BALA; OLMEZ; KALAYCI, 2005; PEUTZFELDT; ASMUSSEN, 2005; LOHBAUER, et 

al., 2005). Outros estudos analisaram o GC por espectroscopia micro-Raman (PIANELLI et 

al., 1999; DE SANTIS; BALDI, 2004) e por espectroscopia Raman com laser de excitação na 

região do infravermelho próximo (SOARES et al., 2002, 2003, 2004). Estudos alternativos 
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analisaram o GC de resinas compostas através da espectroscopia FT-Raman (SHIN et al., 

1993; XU et al., 1997; SOARES et al., 2005). 

Entretanto para medir o GC de todo o volume do compósito por FTIR, é um 

procedimento demorado, visto que as amostras necessitam ser pulverizadas (IMAZATO et al., 

2001). As amostras não polimerizadas necessitam ser misturadas em Brometo de Potássio 

(KBr) puro e as amostras polimerizadas devem ser prensadas antes por uma pressão de 107 Pa 

(KNEZEVIC et al, 2001). 

Os sistemas Raman dispersivos empregam normalmente um laser com emissão na 

região visível do espectro eletromagnético. Uma das vantagens de se utilizar lasers com 

comprimento de onda menor é a obtenção de um melhor sinal Raman. Entretanto, a 

luminescência produzida por lasers de menores comprimentos de onda pode encobrir bandas 

do espectro Raman resultante. Os comprimentos de onda maiores dos lasers utilizados nos 

sistemas FT-Raman reduzem os efeitos da luminescência de uma amostra (PAPPAS, 2000). A 

técnica híbrida de espectroscopia Raman por Transformada de Fourier (Espectroscopia FT-

Raman) foi desenvolvida para eliminar as desvantagens do espalhamento Raman. Um 

importante avanço foi a utilização de um laser no infravermelho como fonte de excitação da 

amostra. A menor energia da radiação no infravermelho não excita as transições eletrônicas 

da amostra que dão origem à luminescência indesejada (SHIN et al., 1993). 

A primeira parte deste estudo incluiu a análise do GC produzido na resina Z100 pela 

fotoativação por luz halógena e por um LED de baixa irradiância (1ª geração) com tempos de 

ativação de 20, 40 e 60 segundos. A fotoativação pelos tempos de 40 e 60 segundos não 

apresentou diferença estatisticamente significante no GC entre as fontes de luz (p>0,05), 

apesar da diferença na irradiância produzida pelas fontes de luz. Entretanto o tempo de 

ativação de 20 segundos para o LED produziu diferenças estatísticas significantes no GC em 

ambas as faces da resina quando comparado com a luz halógena (p<0,05) (SOARES et al., 



 48 

2005). Os resultados mostraram a necessidade de um maior tempo de fotoativação para o 

LED de baixa potência produzir na resina um GC similar ao produzido pela fonte de luz 

halógena. Estes resultados estão de acordo com resultados de estudos prévios, onde o GC da 

resina Z100 fotoativada por luz halógena durante 40 segundos alcança valores próximos a 

50% (PIANELLI et al., 1999). Knezevic et al., (2001) estudaram a fotoativação por luz 

halógena com uma densidade de potência de 600mW/cm2 e um LED com densidade de 

potência de 12mW/cm2 observando resultados similares entre as fontes. Yoon et al., (2002) 

também não observam diferenças significantes entre a luz halógena e o LED no GC 

produzido em três diferentes resinas. Tarle et al., (2002) avaliaram a influência da 

fotoativação por luz halógena (560mW/cm2), LED (9mW/cm2) e arco de plasma 

(1370mW/cm2) no GC e na temperatura de três resinas compostas (Filtek Z250, Tetric Ceram 

e Pertac II). Os maiores valores do GC foram obtidos pela ativação por luz halógena. 

Os resultados obtidos em diversos estudos mostram que o parâmetro importante na 

fotoativação é a quantidade de energia luminosa emitida em comprimento de onda apropriado 

durante a irradiação. As diferenças na composição das resinas e nas características das fontes 

de luz ativadoras resultam em significantes variações nos valores do GC obtidos na resina. A 

fotoativação das resinas depende não apenas da quantidade da luz, mas também na qualidade, 

representada por um adequado comprimento de onda (YOON et al., 2002). 

O aparelho de luz halógena convencional emite luz em uma larga faixa de 

comprimento de onda, desperdiçando a energia de polimerização e produzindo calor 

excessivo. Por outro lado, a tecnologia dos LEDs permite a produção de fótons em uma faixa 

específica do comprimento de onda (entre 450 e 490nm) com o pico de absorção próximo de 

470nm. Assim, os aparelhos de LED, mesmo possuindo baixas irradiâncias, apresentam 

efetividade semelhante à luz halógena, pois sua luz é totalmente envolvida pela banda de 

absorção da canforoquinona (ZANCHI et al., 2006) 
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A segunda parte deste estudo incluiu a análise por espectroscopia FT-Raman do GC 

produzido na resina Charisma fotoativada por um aparelho de luz halógena, um aparelho de 

LED de alta irradiância (2ª geração) e por um aparelho de LED de baixa irradiância (1ª 

geração) no modo normal e progressivo. Foi estudada também a influência do tipo de ponteira 

do aparelho de fotoativação no GC produzido na resina. Os maiores valores do GC foram 

produzidos pela luz halógena e pelo LED de alta irradiância no modo normal e progressivo 

(p<0,001). 

Estudos anteriores avaliaram a relação entre a intensidade de luz da fonte de 

fotoativação e a contração linear e o GC de uma resina composta. Foi observado que a 

aplicação da luz em duas intensidades diferentes resultou em uma significante redução na 

tensão de contração após a fotoativação sem afetar significantemente o GC (SAKAGUCHI; 

BERGE, 1998).  

Knezevic et al., (2001) comparam o GC e o aumento de temperatura em quatro resinas 

(Tetric Ceram, Pertac II, Valux Plus e Degufil Mineral) ativadas pela luz halógena no modo 

normal (600mW/cm2), no modo progressivo (100mW/cm2, 10s e 700mW/cm2, 30s) e por um 

conjunto de 16 LEDs (12mW/cm2). Observaram um pequeno aumento no GC para a 

fotoativação pela luz halógena comparado com o LED. A luz halógena apresentou valores 

mais altos de temperatura. Uma menor temperatura foi observada nos 10 segundos iniciais da 

fotoativação progressiva pela luz halógena permitindo assim, reações de polimerização mais 

lentas e o escoamento do material durante a primeira fase (fase pré-gel da polimerização). 

Asmussen e Peutzfeldt (2003), estudaram a influência da fotoativação em dois passos 

de um polímero com base em Bis-GMA/TEGDMA no GC e na dureza antes e após um dia de 

armazenagem em etanol. As amostras foram fotoativadas inicialmente com densidades de 

potência de 25, 50, 100, 200 ou 400mW/cm2 por 10, 20 ou 40 segundos. A fotoativação final 

e no grupo controle foi realizada com 750mW/cm2  por 20 segundos. Nas densidades de 
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energia intermediárias de pré-polimerização, o GC foi menor quando comparado com o 

controle. A dureza antes da armazenagem não foi afetada pelo modo de ativação. O modo de 

fotoativação em dois passos resultou em polímeros com menor dureza após a armazenagem 

em etanol comparado com o controle.  

Para uma determinada composição de monômero, o GC das ligações duplas é um co-

determinante das propriedades mecânicas do polímero resultante e está diretamente 

relacionado com a contração de polimerização (SAKAGUCHI; BERGE, 1998; SILIKAS et 

al., 2000). Estudos iniciais mostraram que a fotoativação no modo progressivo de uma resina 

composta pode levar a uma redução da contração de polimerização da restauração devido ao 

alívio do estresse pelo escoamento da resina (DAVIDSON, 1997). Uma das técnicas de 

fotoativação progressiva consiste da polimerização em passos, onde a reduzida intensidade da 

luz é utilizada durante o período inicial da polimerização. Estas técnicas resultaram na 

reduzida formação de fendas sem alteração significativa no GC ou nas propriedades 

mecânicas. Um período inicial de polimerização lenta pode favorecer a formação de um 

polímero relativamente linear (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003). 

Em nosso segundo estudo, a fotoativação por LED de segunda geração no modo 

normal e progressivo foi similar a fotoativação por luz halógena. Entretanto, a fo toativação 

pelo LED de primeira geração produziu valores inferiores do GC na resina nos dois modos de 

fotoativação. Estes valores maiores foram obtidos provavelmente devido ao maior tempo de 

fotoativação utilizado pelo LED de segunda geração que era o tempo disponível pelo 

fabricante. O LED de segunda geração mostrou ser uma alternativa segura para a fotoativação 

de resinas produzindo valores do GC maiores aos produzidos pela ativação por luz halógena.  

A partir destes estudos, observamos que a utilização da luz halógena como fonte de 

fotoativação vem cada vez mais sendo substituída pela ativação por LEDs devido às muitas 

desvantagens da fonte de luz halógena. O desenvolvimento da tecnologia dos LEDs propiciou 
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um grande avanço na Dentística na área da fotoativação de resinas. Os estudos mostram 

então, que apesar da irradiância reduzida, os LEDs promovem uma fotoativação próxima a da 

luz halógena e em alguns casos até superior. Assim, concluímos que quando os LEDs 

apresentam baixa irradiância, o tempo de irradiação deve ser aumentado para garantir uma 

adequada fotoativação. Entretanto, este aumento no tempo de ativação tornam os 

procedimentos clínicos mais demorados. 

 

4.2  Influência das condições de armazenamento e descontaminação dental e da 

irradiação com laser de Er:YAG nos componentes da dentina. 

 
Uma questão pouco abordada e que muitas vezes não recebe atenção no delineamento 

de estudos científicos é o tipo de método de manipulação dental para pesquisas in vitro na 

Odontologia. A escolha de um método de manipulação dental incorreto pode alterar a 

estrutura do elemento dental e comprometer o resultado final das pesquisas. Outro ponto 

importante a ser pesquisado é o tratamento do substrato dental antes do processo de adesão. 

Este é um passo extremamente importante para o sucesso clínico de uma restauração. A 

utilização clínica do laser de Er:YAG vem crescendo nos últimos anos devido aos avanços na 

área de pesquisa para um melhor entendimento dos efeitos da irradiação por este laser na 

dentina e para o desenvolvimento de novos materiais e técnicas restauradoras. 

A terceira parte deste estudo apresentou duas avaliações importantes: o estudo dos 

efeitos de dois métodos de manipulação dental e dos efeitos da irradiação com laser de 

Er:YAG nos componentes da dentina humana através da espectroscopia Raman. Vários 

métodos de descontaminação dental são utilizados nas pesquisas científicas. Dentre estes 

métodos, o processo de tratamento por autoclave (calor úmido e pressão) ainda é utilizado em 

alguns grupos de pesquisa para preparar as amostras (CENCI et al., 2004). Além disso, em 

alguns casos o tratamento para manipulação dental não é mencionado, impossibilitando a 
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reprodução do mesmo estudo (PENEL et al., 1998; TRAMINI et al., 2001; CEBALLOS et al., 

2002; YAMADA et al., 2004). Um dos métodos mais utilizados para a manipulação prévia 

dos dentes é o tratamento com solução aquosa de Timol (HSU et al., 2000; HSU et al., 2001; 

ARNOLD et al., 2001; MACARI et al., 2002; MAHONEY et al., 2004). Em nosso estudo 

avaliamos por espectroscopia Raman, os efeitos do processo de esterilização por autoclave e 

pela descontaminação por solução de Timol nos componentes da dentina em nível molecular. 

Nossos resultados mostram que a esterilização em autoclave alterou significativamente os 

componentes orgânicos e inorgânicos da dentina quando comparado com o tratamento por 

Timol após os tratamentos de superfície. A perda de mineral e alterações na matriz orgânica 

após os diferentes tratamentos de condicionamento da dentina foi maior nos grupos tratados 

previamente em autoclave. A esterilização por autoclave mostrou ser um processamento 

inadequado para as amostras de dentina alterando estruturas que são importantes no processo 

de adesão. 

Estudos anteriores com outros métodos de manipulação dental como a radiação gama 

(SPERANDIO et al., 2001), citam que a resistência de união na dentina não foi alterada por 

este tipo de tratamento. Outros estudos citam que as moléculas de colágeno são alteradas pela 

radiação gama (CHEUNG et al, 1990). White et al. (1994), avaliaram em seu estudo por 

espectroscopia FTIR, os efeitos da radiação gama, do óxido de etileno, da esterilização por 

calor e da esterilização por autoclave, nos componentes da dentina. Os autores observaram 

redução no pico do fosfato para o tratamento com óxido de etileno e autoclave, indicando 

alteração no componente mineral. A intensidade do pico do colágeno também diminuiu no 

tratamento com autoclave. Para a esterilização por calor seco, a intensidade do pico do fosfato 

e do colágeno aumentou após a esterilização, indicando perda de água. Entretanto, a 

esterilização por radiação gama não afetou significativamente os componentes da dentina. 

Alguns estudos não apresentam conclusões definitivas, e citam a necessidade de mais 
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pesquisas (SPERANDIO et al., 2001). Em nosso estudo observamos que as alterações na 

dentina após tratamento em autoclave foram provavelmente causadas por efeito térmico da 

esterilização por calor úmido a 121ºC com pressão de 1,1Kgf/cm2. 

Com relação à realização do condicionamento ácido e do condicionamento pelo laser 

de Er:YAG, as amostras esterilizadas em autoclave e que receberam a irradiação laser 

apresentaram alterações significativas nos componentes orgânicos e inorgânicos da dentina. 

Entretanto, para as amostras tratadas com Timol, o mesmo fato não se repetiu. A avaliação da 

área relativa de cada pico referente ao conteúdo mineral e orgânico permitiu uma análise 

qualitativa e semiquantitativa dos efeitos dos métodos de manipulação dental e da irradiação 

com laser de Er:YAG na dentina.  

Bachmann et al. (2005b), avaliaram por espectroscopia FTIR, as alterações nas bandas 

de colágeno na dentina aquecida e rehidratada. Foi observado que o colágeno da dentina 

desnatura parcialmente em temperaturas = 175ºC e que este reverte para a conformação 

original após a hidratação. Em temperaturas entre 175 e 225ºC ocorre uma reversão parcial e 

em temperaturas maiores do que 225ºC não ocorre a recuperação da área das bandas de 

colágeno. A perda da água por aquecimento reduz a estabilidade da estrutura causando 

alterações conformacionais. A quebra das ligações de hidrogênio é o principal fator 

responsável pela alteração na conformação do colágeno. Em menor quantidade de água, as 

ligações de hidrogênio que determinam a estabilidade da estrutura do colágeno são perdidas. 

Estas ligações podem ser recuperadas após a hidratação.  

Em nosso estudo a alteração no conteúdo orgânico e inorgânico da dentina foi maior 

no grupo de amostras autoclavadas e irradiadas possivelmente devido ao efeito térmico e do 

efeito da pressão durante a esterilização por autoclave somada ao efeito térmico adicional 

causado pela irradiação laser. O aquecimento por autoclave e por laser pode ter produzido 

uma quebra de ligações nas moléculas de colágeno da dentina irradiada com as energias de 
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pulso maiores. Este fato pode ser observado pela maior redução nas áreas relativas das bandas 

analisadas. 

O condicionamento ácido e a irradiação com laser de Er:YAG com 80mJ (10,2 J/cm2) 

foram os tratamentos mais conservadores da superfície da dentina nos dentes tratados 

previamente com timol. As energias de pulso de 120 (15,3 J/cm2) e 180mJ (22,9 J/cm2) 

alteraram significativamente os componentes da dentina. Estes resultados estão de acordo 

com estudos prévios, onde foi verificado que a irradiação com 180mJ e 2Hz vaporizou as 

fibras colágenas da dentina, resultando em baixos valores de adesividade (AOKI et al., 1998; 

CEBALLOS et al., 2002). 

A quarta parte deste estudo apresentou a avaliação por espectroscopia FT-Raman e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos efeitos do condicionamento com laser de 

Er:YAG na dentina. Os resultados da análise por MEV estão de acordo com estudos prévios 

onde a superfície da dentina irradiada apresentou-se com aspecto irregular, túbulos 

dentinários parcialmente abertos e uma superfície rugosa em comparação com a superfície 

plana com túbulos dentinários abertos produzida pelo condicionamento ácido (MARTINEZ-

INSUA et al., 2000; ODA et al., 2001; SCHEIN et al., 2003; SOUZA et al., 2004; DUNN et 

al., 2005; DE SOUZA-GABRIEL et al., 2006; MARRACCINI et al., 2005). Este aspecto da 

dentina irradiada com laser não favorece o procedimento de adesão. As fotomicrografias 

mostraram um aspecto favorável à adesão na dentina condicionada pelo ácido fosfórico 

quando comparada com a superfície irradiada. Na dentina irradiada, a dentina intertubular foi 

removida mais intensamente do que a dentina tubular devido ao maior conteúdo de água em 

sua composição. O aspecto da dentina condicionada por ácido fosfórico e por laser obtidos em 

nosso trabalho está de acordo com outros estudos morfológicos que utilizaram parâmetros de 

irradiação próximos (80 mJ, 2 Hz) (DE SOUZA-GABRIEL et al., 2006; MARRACCINI et 

al., 2006). Para produzir um padrão de condicionamento similar ao produzido pelo ácido 
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fosfórico é necessária a associação do condicionamento químico após o tratamento com laser 

para produzir valores de força de adesão similares ao condicionamento ácido (MARRACCINI 

et al., 2006).  

Neste estudo os resultados obtidos por espectroscopia FT-Raman confirmam os 

resultados obtidos por MEV. Através da espectroscopia FT-Raman, foi observado que o 

conteúdo mineral da dentina foi mais alterado pelas maiores energias de pulso (120 e 180mJ, 

15,3 e 22,9J/cm2). Este fato se deve ao mecanismo do laser o qual promove a ablação dos 

tecidos duros por micro-explosões no interior da estrutura mineral do dente (DUNN et al., 

2005). O conteúdo orgânico da dentina também sofreu maiores alterações no grupo irradiado 

pelo laser de Er:YAG com 180mJ (22,9J/cm2) de energia de pulso, evidenciando uma possível 

desnaturação das proteínas por efeito térmico. Estes resultados estão de acordo com o estudo 

de Bachmann et al. (2005), que estudaram por FTIR os efeitos da irradiação do laser de 

Er:YAG com fluências subablativas e em parte ablativas na composição química e estrutura 

do colágeno da dentina onde observaram uma diminuição na intensidade das bandas da água e 

da matriz orgânica evidenciando perda de água e degradação parcial do colágeno. 

Os espectros Raman mostraram que o condicionamento ácido não alterou 

significativamente o conteúdo inorgânico e orgânico da dentina. Poucos estudos avaliaram os 

efeitos da irradiação com laser de Er:YAG em esmalte e dentina através da espectroscopia 

Raman (CARMELINGO et al., 2004; YAMADA et al., 2004). Carmelingo et al., (2004) 

relataram em seu estudo apenas alterações na intensidade dos espectros causadas por altas 

energias e freqüências do laser utilizadas para preparo cavitário comparando com o 

tratamento tradicional com pontas diamantadas. Yamada et al., (2004) relataram em seu 

estudo apenas alterações na intensidade dos picos e na presença ou não da luminescência após 

a irradiação pelo laser de Er:YAG. Entretanto em nosso estudo, foram realizadas avaliações 

mais completas das alterações provocadas pela irradiação com laser de Er:YAG para 
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condicionamento da dentina. Esta avaliação foi realizada através da análise da área relativa 

dos picos referentes à matéria orgânica e inorgânica da dentina antes e após os tratamentos de 

superfície. Foram utilizadas energias de pulso do laser para condicionamento da dentina e o 

procedimento com ácido fosfórico foi aplicado como tratamento controle. Além do estudo dos 

efeitos do condicionamento da dentina pelo laser, foram estudados também os efeitos de dois 

tratamentos de manipulação dental nos componentes da dentina. Nosso estudo contribui para 

um melhor entendimento dos efeitos da irradiação do laser de Er:YAG na dentina humana e 

fornece informações importantes para o desenvolvimento de uma nova classe de materiais 

restauradores para o tratamento de dentes irradiados por laser. 

Nos estudos realizados em dentina, dois sistemas de espectroscopia Raman diferentes 

foram utilizados. No primeiro, um laser de Ti:Sa (λ=785nm) foi aplicado sobre a dentina 

como fonte de excitação da amostra e no segundo a fonte de excitação foi um laser de 

Nd:YAG (λ=1064nm). Ambos os sistemas foram eficientes na análise dos efeitos do 

condicionamento da dentina com laser e com ácido fosfórico e dos efeitos dos métodos de 

manipulação dental. Entretanto, a principal limitação na utilização de um laser em 

comprimento de onda menor para a excitação da amostra no sistema dispersivo é a 

luminescência. O comprimento de onda maior utilizado no sistema de espectroscopia FT-

Raman reduziu drasticamente os efeitos da luminescência da amostra.  

 

A realização deste conjunto de estudos relacionados à área da Dentística foi motivada 

principalmente pela versatilidade proporcionada pela técnica de espectroscopia Raman. Além 

disso, buscamos evidenciar o tipo de informação que esta técnica fornece, pois na área da 

pesquisa em Odontologia, a espectroscopia Raman ainda é pouco conhecida. Seguindo esta 

motivação, a análise de espectroscopia Raman foi utilizada para realizar estudos na área de 

fotoativação de compósitos e de irradiação de tecidos duros por laser. São áreas que passaram 
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por um grande avanço nas últimas décadas, em que novos materiais e aparelhos são 

desenvolvidos a cada ano. Assim, a espectroscopia Raman auxilia neste desenvolvimento, 

propic iando uma análise em nível molecular e fornecendo informações importantes para o 

desenvolvimento da odontologia. Nosso estudo de fotoativação de resinas compostas mostrou 

a viabilidade da utilização dos LEDs de alta irradiância para fotoativação de restaurações de 

resina, com muitas vantagens sobre as fontes tradicionais de ativação. Os LEDs de segunda 

geração são uma opção segura para a fotoativação de resinas. Observamos que o modo de 

ativação progressivo é seguro para a aplicação clínica quando utilizado um LED de alta 

irradiância, pois promove uma adequada conversão dos monômeros resultando em 

propriedades físicas melhores e maior biocompatibilidade. Na área de preparação de amostras, 

mostramos que especial atenção deve ser dada para o método de descontaminação de 

amostras em estudos científicos, para que não ocorram alterações nos resultados finais. 

Apresentamos uma metodologia de preparação de amostras de dentes humanos que minimiza 

a interferência de variações na composição química e estrutura da dentina utilizando um 

mesmo elemento dental para avaliar diferentes grupos de tratamento. Esta técnica proporciona 

uma diminuição do número de amostras utilizadas em estudos científcos. Este é um aspecto 

importante a se considerar, pois a obtenção de amostras de dentes humanos para pesquisas 

científicas é cada vez mais difícil. A avaliação dos efeitos do condicionamento da dentina por 

laser de Er:YAG mostrou que a energia de pulso de 80mJ (10,2J/cm2) foi o parâmetro que 

produziu menos alterações nos componentes da dentina. Este fato demonstra que sua 

aplicação clínica é segura, sem produzir danos aos componentes da dentina. Deste modo, a 

espectroscopia Raman se consolida como uma importante ferramenta de análise na Dentística, 

com múltiplas aplicações. 
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5. CONCLUSÕES 

Este estudo apresentou a aplicação da técnica de espectroscopia Raman como uma ferramenta 

de análise viável para estudar o grau de conversão de resinas compostas, o efeito da irradiação 

do laser de Er:YAG na dentina e os efeitos de métodos de manipulação dental sobre a dentina. 

Com base nos resultados concluímos que: 

 

1. A fotoativação por LED de baixa irradiância (primeira geração) necessita de um maior 

tempo de irradiação para produzir um GC adequado na resina. 

2. Os maiores valores do GC foram produzidos pela luz halógena e pelo LED de alta 

irradiância (segunda geração) no modo normal e progressivo comparando-se com o 

LED de baixa irradiância (primeira geração). O tipo de ponteira não influenciou no 

GC final produzido na resina. 

3. O conteúdo mineral e orgânico da dentina foi mais alterado nos dentes autoclavados 

do que nos dentes armazenados em Timol. A esterilização em autoclave e as energias 

de pulso de 120 (15,3 J/cm2) e 180mJ (22,9J/cm2) do laser de Er:YAG alteraram o 

conteúdo orgânico e inorgânico da dentina, associado à uma maior redução das áreas 

dos picos Raman em 968, 1077, 1460 e 1670cm-1. 

4. As imagens obtidas por MEV mostraram que a superfície da dentina irradiada 

apresentou um aspecto pouco favorável para difusão dos monômeros. A energia de 

pulso de 180mJ (22,9J/cm2) do laser produziu alterações químicas das proteínas, do 

fosfato e do carbonato presentes na dentina. 
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