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RESUMO

DENIS, A.B. Avaliação do grau de conversão monomérica, parâmetros de cinética de
polimerização e determinação de monômeros residuais em resinas experimentais. 2012.
115f. Tese (Doutorado) - Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2012
Este estudo teve como objetivo investigar múltiplos aspectos relacionados a polimerização da
resina composta como: o grau de conversão monomérica (GC), parâmetros da cinética de
polimerização e a determinação de monômeros residuais TEGDMA e BisGMA, além de
avaliar o desempenho de aparelhos fotoativadores. As resinas compostas experimentais foram
manipuladas variando-se os fotoiniciadores R1-) canforoquinona/amina, R2-) PPD/amina,
R3-) PPD + canforoquinona/amina) e foram utilizados dois aparelhos para a fotoativação (I-)
lâmpada halógena (Demetron LC/ SDS Kerr-USA) e II-) LED (Poly 600/Kavo-Brasil) ambos
com 600 mW cm-2, por 40 s. O GC após 300 s e os parâmetros de cinética como taxa máxima
de conversão (Rpmáx), tempo em que ocorreu a taxa máxima de polimerização (tmáx) e a
conversão quando ocorreu a Rpmáx, foram determinados por meio de espectroscopia de
absorção no infravermelho em tempo real (RT-FTIR), Os espectros foram coletados dos
espécimes (n=5) no modo cinética, durante 305 s, entre 1680 e 1550 cm-1. As 5 primeiras
varreduras coletadas serviram para fornecer o espectro de absorção da resina não
polimerizada (utilizado no cálculo do GC). Na 6o varredura, o fotoativador foi ligado (por 40
segundos) enquanto o espectro continuava a ser coletado até 300 s após a ativação da luz. A
presença de monômeros residuais (TEGDMA e BisGMA) foi avaliada por meio da
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), sendo que os espécimes (n=6) foram imersos
em acetonitrila (5 mL-24 h) com agitação mecânica, o método desenvolvido utilizou: HPLC,
coluna C18, fase móvel A: água com trietilamina (0,05%) acidificada com ácido acético (pH
4) e B: acetonitrila, modo de eluição com gradiente (40-85%-17 min/ 55oC), fluxo de 1 mL
min-1, detector UV em 210 nm, injeção de 20 µL. Em relação aos resultados de GC após 300 s
os maiores valores foram para a resina R1 tanto fotoativada com LED (65,90% ±1,81) quanto
com a lâmpada halógena (64,40% ±0,83), e os menores valores encontrados foram quando a
resina R2 foi fotoativada pelo LED (35,64% ±1,73) e a única resina que apresentou diferenças
significantes em relação as fontes de luz foi a R2. Os valores da Rpmáx diminuíram nas resinas
que apresentavam o fotoiniciador PPD. O tempo de ocorrência da taxa máxima de conversão
(tmáx) aconteceu mais rapidamente para a resina com CQ. Todas as resinas apresentaram
valores de grau de conversão similares no tmáx. Em relação aos resultados de HPLC, a
quantidade de monômeros extraídos (M/M%) variou de 1,98% ±0,16 à 3,34% ±0,07 para os
monômeros TEGDMA e de 3,57% ±0,30 à 7,57% ±0,40 para os monômeros BisGMA. A
resina R2 apresentou a maior quantidade de monômeros residuais quando fotoativada com
ambas as fontes, principalmente quando fotoativada com o LED. As resinas R1 e R3
obtiveram comportamento parecidos para ambos fotoativadores. Conclui-se que a resina R3
pode ser uma boa opção, pois quando comparada com a resina R1 apresentou vantagens
como: redução na Rpmáx, bem como o momento em que esta ocorreu (tmáx), além de ser
adequadamente fotoativada com aparelhos de LED.

Palavras chave: resina, fotoiniciador, grau de conversão, cinética de polimerização,
monômeros residuais

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

