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RESUMO 
 

 

Pardo Díaz CA. Análise comparativa e caracterização das bolhas de ar em dois 
modelos de técnicas restauradoras: incremental e bulk fill [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

 

 

Os materiais restauradores estão evoluindo rapidamente e novas técnicas de inserção 

do compósito na cavidade restauradora estão sendo propostos. Dependendo da 

técnica, poderá ocorrer maior ou menor formação de bolhas na restauração final. A 

incorporação de bolhas entre as camadas do material restaurador pode gerar uma 

maior degradação da restauração em virtude da menor obtenção de propriedades 

físico-mecânicas do material. Assim, a necessidade de estudos sobre a prevalência 

de bolhas em restaurações confeccionadas com diferentes técnicas de inserção se 

faz necessária para a melhor compreensão do uso e do manuseio dos materiais. O 

objetivo desse trabalho foi analisar a ocorrência de bolhas e o volume de espaços 

presentes no interior de restaurações com resina composta, inserida na cavidade 

dental através das técnicas restauradoras: incremental e bulk fill. Quarenta e oito 

dentes molares humanos (n=24, duas restaurações por dente) foram selecionados e, 

nestes, foram confeccionados dois preparos por dente, um em cada região proximal, 

com profundidade de 4mm, largura de 4mm e distância axio-proximal de 2mm. 

Posteriormente, foram restaurados de acordo com os grupos: FiltekTM One Bulk Fill 

Restorative (FOB; 3M Oral Care); FiltekTM Z350 XT (FXT; 3M Oral care); FiltekTM Bulk 

Fill Flowable Restorative (FBF+FXT; 3M Oral care) e FiltekTM Z350 XT Flow (FF+FXT; 

3M Oral care) . As resinas fluidas foram cobertas com a resina FiltekTM Z350 XT (3M 

Oral Care). Após 24 horas, os dentes restaurados  foram submetidos à ciclagem 

térmica (5.000 ciclos) e posteriormente foi realizada a Tomografia de Coerência Ótica 

(OCT). Através da análise das imagens obtidas pelo OCT foram medidos os valores 

de quantidade de bolhas e porcentagem de espaços presentes nas restaurações. Os 

dados da presença de bolhas foram analisados estatisticamente com o teste Qui-

Quadrado, os dados de número de bolhas e porcentagem de espaços obtidos foram 

analisados com o teste de Kruskall Wallis e a comparação entre os grupos foi feita 

pelo método de Dunn , com  nível de significância de 5%. FF+FXT, apresentou bolhas 

em todas as restaurações e foi significativamente maior quando comparado a FXT 



 
 
(p=0,015). FF+FXT apresentou quantidade significativamente maior de bolhas 

(p<0,05) quando comparada com os outros três grupos. FBF+FXT apresentou a maior 

porcentagem de porosidade, devido ao maior tamanho de bolhas, porém esta 

porcentagem foi significantemente maior apenas quando comparada com FXT 

(p<0,05). Todos os grupos apresentaram bolhas. As técnicas restauradoras que 

apresentaram o pior desempenho, considerando o número de bolhas e a porcentagem 

de porosidade, foram aquelas realizadas com resina composta fluída. Não houve 

diferença estatisticamente significante quanto ao número de bolhas e à porcentagem 

de espaços entre as restaurações confeccionadas somente com resinas de alta 

viscosidade para as diferentes técnicas utilizadas neste estudo. 

 

 

Palavras-chave: Resina composta. Bolhas. Porosidade. Técnica incremental. OCT: 

Técnica bulk fill. 



ABSTRACT 
 

 

Pardo Díaz CA. Comparative analysis of voids quantity in two restorative techniques: 
incremental and bulk fill [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

 

 

Dental restorative materials are quickly evolving, and new techniques are being 

proposed to change the way of filling dental cavities. Depending on the technique, a 

different number of voids could be generated inside the restauration. The appearance 

of these voids between layers of resin composite can significate a greater degradation 

of the material determined by low mechanical and physical properties. Therefore, to 

investigate voids prevalence at different restorative techniques is needed, in order to 

get a better understanding of the resin composites and their best handling. The 

objective of this project was to analyze the voids frequency inside and between the 

layers of the resin composite, filling class II cavities using incremental technique and 

bulk fill technique. Forty eight human teeth (n=24, two restorations per tooth) were 

selected and two cavities per tooth were made, one per each proximal area, 4mm of 

depth, 4mm height and 2mm of axio-proximal distance. After, they were divided in four 

groups and restored using FiltekTM One Bulk Fill Restorative (FOB; 3M Oral Care); 

FiltekTM Z350 XT (FXT; 3M Oral care); FiltekTM Bulk Fill Flowable Restorative 

(FBF+FXT; 3M Oral care) e FiltekTM Z350 XT Flow (FF+F; 3M Oral care), handled 

according to manufacturer instructions. Flowable resin composite was  covered with 

FiltekTM Z350 (3M Oral Care). 24 hours later, thermocycling was conducted (5,000 

cycles) and later Optical Coherence Tomography was performed. By analyzing the 

OCT images, number of voids and percentage of void volume were calculated. 

Presence of voids were analyzed by Chi-squared test, number of voids and percentage 

of void volume were analyzed by Kruskall Wallis test, and comparisons were performed 

by Dunn Method, at significance level of 5%.. FF+FXT had voids in all the restorations 

of the group, and it was significantly greater when compared with FXT (p=0.015). 

FF+FXT had statistically significant more number of voids (p<0.05) when compared 

with the others 3 groups. FBF+FXT had the highest percentage of voids volume, 

because the size of its voids, but this percentage was significantly different only when 

compared with FXT (p<0,05). All groups had voids. Restorative techniques that 



 
 
presented worst performance, considering number of voids and percentage of voids 

volume, were the ones made with flowable resin composite. Non statistical differences 

referred to a number of voids, neither percentage of voids volume among restorations 

made using only high viscosity resin. 

 

 

Keywords: Resin Composite. Bulk Fill Technique. Incremental Technique. Voids 

Porosity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

As resinas compostas são cada vez mais utilizadas como o material restaurador 

de preferência ao redor do mundo.(1) O seu contínuo desenvolvimento e melhorias 

nas suas propriedades estéticas e mecânicas, bem como a vantagem determinada 

pela ausência de preparo ou de conformação retentiva, facilitam a prática de uma 

odontologia minimamente invasiva.(2) Evitando o desgaste de estruturas dentárias 

sadias como parte do tratamento, o dente restaurado apresenta mais resistência às 

cargas quando em função, além de um melhor prognóstico.(3) Porém, as resinas 

compostas precisam de habilidades clínicas e técnicas operatórias especiais para 

controlar os fenômenos causados pela contração de polimerização. O estresse 

produzido pela contração de polimerização pode causar falha adesiva, resultando em 

sensibilidade pós-operatória, manchamento marginal e lesão de cárie recorrente.(4) 

Uma técnica operatória de restauração e a técnica de restauração incremental, 

que consiste em inserir incrementos de compósito de até 2mm de espessura. Assim,  

visa-se assegurar uma polimerização adequada, reduzindo a citotoxicidade, 

melhorando as propriedades físicas do material(5) e aumentando sua adaptação 

marginal. Além disso, a utilização de incrementos sem unir paredes opostas para a 

confecção da restauração diminui a contração de polimerização total e  reduz o Fator 

de Configuração Cavitária (Fator-C) do preparo. (6) O Fator-C,  corresponde à relação 

entre a superfície  unida à resina e superfície livre (7)  e também pode ser controlado 

pelo posicionamento oblíquo das camadas de resina, unindo apenas duas paredes 

por vez.(4) Embora a utilização da técnica de restauração incremental ajude a 

controlar as desvantagens das resinas compostas mencionadas anteriormente, ela 

também pode apresentar problemas. Estes estão relacionados com a formação de 

bolhas ou com a ausência de união entre as camadas, além das dificuldades  

encontradas ao restaurar cavidades amplas, profundas e de difícil acesso, as quais 

podem deixar o procedimento restaurador demorado.(8) Além disso, a presença de 

porosidades causadas por aprisionamento de ar no corpo da restauração afetam 

negativamente as caraterísticas estéticas e mecânicas das restaurações.(9) 
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Com o objetivo de facilitar o procedimento restaurador, controlando as 

desvantagens das resinas compostas e diminuindo o tempo operatório, foi 

desenvolvida uma nova geração destes materiais, as resinas bulk fill, elas propõem a 

vantagem de restauração de cavidades de tamanho médio a profundo em dentes 

posteriores com um só incremento de até 4-5 mm de profundidade.(10) Autores e 

fabricantes afirmam haver menor presença de bolhas de ar quando a técnica 

restauradora de incremento único (bulk fill) é utilizada, devido à menor quantidade de 

porções durante o procedimento restaurador.(11) Assim, é preconizado um menor 

manuseio do material restaurador, reduzindo a quantidade de bolhas de ar 

incorporadas pelo operador durante o procedimento operatório(12), especialmente em 

cavidades mais profundas.(12, 13) Em contraste, tem sido descrita a maior presença 

de porosidade em uma maior espessura do material restaurador (14) e maior 

incidência de espaços vazios em restaurações com uma maior quantidade de 

camadas.(13) 

Por tanto, sabendo que a presença de porosidades dentro da restauração afeta 

negativamente a resistência flexural do material e determina uma menor resistência à 

fadiga e ao desgaste.(15, 16), torna-se necessário investigar se a prevalência de 

bolhas nas restaurações utilizando a técnica bulk fill é menor em comparação às 

restaurações  em que a  técnica incremental é utilizada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 RESINAS COMPOSTAS 

 

 

As resinas compostas têm sido utilizadas há mais de 40 anos como material 

restaurador direto para reabilitar os dentes posteriores. Inicialmente, foram 

apresentadas como um material experimental  e comparadas com as já consolidadas 

restaurações de amálgama, apresentando resultados promissores.(17) O material foi 

adquirindo uma maior aceitação, principalmente pelas caraterísticas estéticas que 

oferece. Porém, também foram identificados certos desafios na sua utilização clínica, 

necessitando incorporar algumas melhorias, tanto no material, quanto na técnica 

restauradora, com o objetivo de aumentar a longevidade das restaurações. (9) 

Dentre as desvantagens das resinas compostas, encontra-se a contração de 

polimerização, que corresponde à diminuição volumétrica do material causada pela 

polimerização (18). Essa contração é dependente da quantidade de carga da resina, 

do tamanho dos monômeros que apresenta e da extensão da reação de 

polimerização.(19) Como consequência da contração de polimerização é gerado 

estresse de contração, que afeta a união entre dente e restauração, podendo provocar 

defeitos na camada adesiva e microinfiltração. Estas alterações são capazes de gerar 

sensibilidade pós-operatória ou lesão de cárie recorrente, bem como alterar a 

estrutura dentária subjacente, causando deformações do substrato dentário e, 

eventualmente, levando à fratura.(20) O estresse de contração é uma resposta 

complexa ao tamanho do preparo cavitário, à técnica restauradora, à técnica de 

polimerização e aos materiais utilizados.(21) 

De acordo com a sua consistência, as resinas compostas podem ser 

classificadas em três tipos: universais, flow (ou fluídas) e condensáveis.(22) As 

resinas universais possuem alta viscosidade, permitindo a sua aplicação com um 

instrumento manual. Não obstante, apresentam diferentes consistências e tamanhos 

de partículas de carga dependendo do fabricante, determinando a resistência, a 

capacidade de polimento e a estética da restauração. As resinas flow, apresentadas 

comercialmente em seringas de ponta fina, possuem uma baixa viscosidade devido à 



30 
 
menor incorporação de partículas de carga, correspondente a 25% da quantidade 

incorporada em resinas compostas universais. Esta caraterística diminui suas 

propriedades mecânicas, limitando sua utilização ao preenchimento de cavidades 

reduzidas, ao forramento de preparos profundos (23) ou ao selamento de cicatrículas 

e  fissuras.(24) Por último, as resinas condensáveis, já não mais utilizadas, foram 

desenvolvidas para oferecer maior resistência aos instrumentos que, mediante 

pressão, posicionam o material, visando obter contatos interproximais de maior 

intensidade.(22) Essa resistência aos instrumentos é obtida pela modificação no 

formato das partículas de carga ou por alterações dos monômeros da matriz que 

compõem o material.(25) 

Para facilitar a restauração com resinas compostas, especialmente em 

cavidades amplas e profundas, uma nova geração de resinas foi desenvolvida, as 

resinas Bulk fill. Os fabricantes têm incorporado uma maior quantidade de  partículas 

de carga em sua fabricação com formato diferente das convencionais,(26) para 

permitir a passagem da luz sem reduzir suas propriedades mecânicas, além de 

monômeros que  modulam a reação de polimerização, diminuindo a contração de 

polimerização.(27) As resinas Bulk Fill podem apresentar dois tipos de consistência: 

alta viscosidade e baixa viscosidade (flow). As resinas Bulk Fill flow podem facilitar e 

acelerar o procedimento restaurador de cavidades estreitas e profundas, porém 

precisam ser cobertas por uma camada final de 2 milímetros de resina convencional 

de alta viscosidade. (10, 28) Além das resinas de alta viscosidade, inseridas na 

cavidade restauradora mediante a utilização de espátulas, bem com das resinas flow, 

inseridas com ponteiras em forma de seringa, também foram desenvolvidas as resinas 

bulk fill ativadas com energia ultrassônica, a qual utiliza vibração para diminuir a 

viscosidade do compósito à temperatura ambiente, melhorando a adaptação à parede 

da cavidade.  

 

 

2.2 TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO COM RESINAS COMPOSTAS 

 

 

2.2.1 Técnica Incremental 
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Como citado anteriormente, as resinas compostas geram estresse à estrutura 

dentária devido à contração de polimerização. Para controlar essa desvantagem e 

diminuir seus efeitos negativos, é recomendado que o material restaurador resinoso 

convencional seja utilizado por meio da técnica restauradora incremental.(29, 30) A 

referida técnica restauradora consiste em aplicar o material resinoso em finas porções 

de não mais de 2 milímetros de espessura.(6) Desta forma se procura promover uma 

adequada polimerização da resina composta no fundo do preparo, assim como nas 

regiões proximais das restaurações,(31) visto que o maior grau de conversão da 

resina beneficia as propriedades físicas da restauração e diminui a citotoxicidade do 

material (32). Embora a longevidade da restauração seja favorecida pela técnica 

incremental, a execução deste tratamento envolve um tempo clínico maior, 

aproximadamente o dobro, quando comparado à restauração de amálgama (33). 

 
 
2.2.2 Técnica Bulk Fill ou De Porção Única 

 

 

Corresponde á técnica restauradora recomendada para a utilização das resinas 

Bulk Fill,  se baseia na inserção do material restaurador ao preparo, mediante uma 

porção única de até 4 ou 5 milímetros (34). A utilização de incrementos de maior 

espessura em comparação à técnica incremental, é possível graças à maior 

translucidez do material desenvolvido para a técnica, bem como pela presença de 

fotoiniciadores mais reativos, permitindo, respectivamente, uma maior penetração da 

luz e um aumento da profundidade de polimerização (35). Além disso, a técnica 

restauradora  Bulk Fill promete uma menor incorporação de bolhas à restauração, bem 

como a geração de um menor estresse após sua polimerização, preservando as 

propriedades mecânicas da restauração e da estrutura dentária. Contudo, ainda não 

existe uma concordância entre os resultados das pesquisas publicadas que corrobore 

o impacto destas propriedades, sendo necessária a realização de mais estudos. (36, 

37) 

 

2.2.3 Técnica de inserção Sônica 
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Este mecanismo de ativação aumenta a fluidez do compósito de ativação 

sónica, facilitando a inserção do material, sem precisar de forramento, nem uma 

camada final de resina de alta viscosidade. Desenvolvidas para serem inseridas em 

incremento único, as resinas de ativação sónica são levadas em posição numa peça 

de mão especialmente desenvolvida para a técnica e, uma vez em posição, 

recuperam sua viscosidade, viabilizando a escultura anatômica da restauração final. 

São indicadas para preencher preparos cavitários de até 5 mm de profundidade com 

a promessa de gerar uma menor quantidade de porosidade na restauração final.(38) 

 

 

2.3 BOLHAS DE AR NAS RESTAURAÇÕES 

 

 

Espaços, causados pelo aprisionamento de ar, podem ser incorporados na 

resina composta durante a sua fabricação ou durante a fase restauradora realizada 

pelo cirurgião-dentista. Esses espaços, também denominados porosidades, podem 

estar localizados na superfície do material; entre os incrementos da restauração ou 

na interface entre dente e resina composta. Quando as porosidades estão presentes 

no corpo da restauração, as propriedades mecânicas do material são prejudicadas 

devido à inibição da polimerização gerada pela presença de ar. As mesmas, quando 

localizadas na superfície da restauração, permitem uma maior retenção de resíduos 

orgânicos, causando um escurecimento semelhante ao manchamento marginal.(9) O 

manchamento marginal, consequente da formação de espaços na margem da 

restauração, é originado pela ruptura da interface adesiva devido à contração de 

polimerização.(39) Quando as porosidades apresentam formato esferoidal são 

chamadas bolhas de ar. Estudos indicam a presença de bolhas como um fator 

prejudicial para a longevidade da restauração,(40) com a redução da resistência à 

fadiga e o favorecimento da propagação de fraturas.(12)  

Existem diferentes técnicas para a avaliação in vitro da presença de bolhas: tanto 

estudos destrutivos, que, por meio da análise por microscopia, avaliam fragmentos de 

corpos de prova seccionados;(41, 42) quanto estudos não destrutivos, indo desde a 



33 
 
avaliação visual de radiografias digitais(11) até as análises  tomográficas utilizando 

Tomografia por Coerência Óptica(43, 44) e Microtomografia 3D.(14, 36) 

 

 

2.4 TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA ÓPTICA (OCT) 

 

 

A Tomografia, como conceito, corresponde ao método de obtenção de imagens 

de secções das estruturas estudadas. Seguindo essa definição,  a Tomografia por 

Coerência Óptica é uma técnica não destrutiva que permite obter imagens 

bidimensionais e tridimensionais de cortes transversais das estruturas avaliadas(45). 

A imagem tomográfica é obtida medindo a luz refletida pelos tecidos em função do 

tempo, permitindo obter uma imagem análoga às imagens obtidas utilizando os 

aparelhos de ultrassom(46).  

O núcleo do sistema geralmente está constituído por um interferômetro de 

Michelson, principalmente composto por: uma fonte luminosa, um sistema de leitura e 

um detector de luz. A luz emitida é dividida em duas: uma dirigida em direção à 

amostra e a outra em direção a um espelho de referência (Figura 2.1). Posteriormente 

são combinadas a luz refletida pelo espelho e a luz retrodispersada pela amostra, 

originando um padrão de interferência que será lido pelo detector.(47) O detector 

recebe a informação e a mesma é transformada numa imagem bidimensional 

correspondente a uma fatia da amostra, denominada “secção óptica”, a qual poderá 

ser observada em escala de cinza ou ser colorida artificialmente. A resolução lateral 

da imagem é limitada pelo aparelho, especificamente pelo diâmetro do feixe que é 

dirigido para a amostra. Devido ao fato de a luz viajar mais lentamente no tecido do 

que no ar, para calcular as medidas no eixo Y deve ser feita uma correção. Por tanto, 

para obter a medida de profundidade real da imagem é necessário conhecer o índice 

de refração do tecido ou do material de estudo.(48, 49) Desse modo, é possível obter 

a distância vertical corrigida, dividindo a distância da imagem pelo índice de refração.   
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Figura 2.1 – OCT. A figura corresponde a uma representação esquemática de como é obtida uma 

imagem por OCT. A partir da fonte luminosa, a luz emitida é dividida em dois feixes, dirigidos 
à amostra e ao espelho de referência. A luz refletida por ambos gera o padrão de 
interferência que originará a imagem transversal da amostra. Dependendo da posição do 
espelho de referência, é determinada a profundidade a ser avaliada, dentro das limitações 
de penetração do aparelho (50) 

 

 

 
Ballet de Cara, 2012 

 

Desenvolvido inicialmente para auxiliar no diagnóstico oftalmológico,(48, 49) o 

OCT foi posteriormente ampliando sua utilização para diversas especialidades da 

medicina. (49) Desde o início da sua utilização em odontologia em 1998, foram 

desenvolvidas novas pesquisas propondo sua utilização em estudos de laboratório, 

bem como na prática clínica – para visualização não invasiva de lesões de cáries 

dentárias, de fraturas dentárias e de defeitos na interfase entre dente e 

restauração.(51) O OCT é reconhecido como uma potente ferramenta para a 

determinação in vitro de bolhas nas restaurações de resina composta.(43, 44)  

Ademais, a partir da sua utilização, também é possível observar tecidos moles 

orais sem necessidade de biópsia, nem procedimentos histológicos, apresentando-se 

como uma nova ferramenta para o diagnóstico de doenças, sendo uma importante 

vantagem no auxilio da detecção precoce de tumores na cavidade oral.  
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Embora existam algumas limitações na sua utilização, como a baixa 

profundidade de penetração nos tecidos - a qual, dependendo do aparelho, 

corresponde apenas a poucos milímetros  - graças às suas caraterísticas não 

invasivas e não destrutivas,  a Tomografia por Coerência Óptica poderia ser 

considerada o método diagnóstico de eleição do futuro. (46) 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo deste estudo in vitro foi caracterizar e avaliar a ocorrência de bolhas 

em restaurações confeccionadas com resina composta, comparando a utilização das 

técnicas de inserção incremental e porção única (bulk fill), confeccionadas com 4 

diferentes materiais (FiltekTM Z350 XT (3M Oral Care), FiltekTM One Bulk Fill 

Restorative (3M Oral Care), FiltekTM Z350 XT Flowable Restorative (3M Oral Care) e 

FiltekTM Bulk Fill Flowable Restorative (3M Oral Care), por meio da Tomografia por 

Coerência Óptica (OCT). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CAAE: 

81332517.9.0000.0075 e Número de Parecer: 2.485.308) para uso de dentes 

humanos (ANEXO A). 

 

 

4.1 MATERIAIS RESINOSOS ESTUDADOS 

 

 

Os materiais comparados no estudo foram: a resina composta convencional de 

alta viscosidade FiltekTM Z350 XT A2B (FXT; 3M Oral Care, St. Paul, MN, EUA), a 

resina composta bulk fill de alta viscosidade FiltekTM One Bulk Fill A2 (FOB; 3M Oral 

Care, St. Paul, MN, EUA), a resina convencional fluida FiltekTM Z350 XT A2 Flow (FF; 

3M Oral Care, St. Paul, MN, EUA) e a resina bulk fill fluida FiltekTM Bulk Fill Flow A2 

(FBF;3M Oral Care, St. Paul, MN, EUA); (Figura 4.1 e Quadro 4.1). 

 

 
Figura 4.1 - Materiais resinosos utilizados nas diferentes técnicas avaliadas 
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Quadro 4.1 - Composição dos materiais restauradores. Carga por peso e volume 

 

Nome Composição 

FiltekTM  Z350 XT: FXT (3M 

Oral Care, St. Paul, MN, EUA) 

Bis-GMA; Bis-EMA ; UDMA e TEGDMA 

Sílice não aglomerado (20nm); zircônia não 

aglomerado (4-11nm) e  agregado de zircônia-

sílice: (0,6-10µm). 

Partículas de carga: por volume 63,3%; por 

peso 78,5%.1 

 

FiltekTM One Bulk Fill 
Restorative: FOB (3M Oral 

Care, St. Paul, MN, EUA) 

DDMA; AUDMA, UDMA, AFM  

Partículas de sílica não aglomeradas (~20nm), 

zircônia não aglomeradas (4-11nm) e fluoreto 

de Itérbio (~ 100nm)2 

Partículas de carga: por volume 58,5%; por 

peso 76,5%2.  

FiltekTM Z350 XT Flow: FF 
(3M Oral Care, St. Paul, MN, 

EUA) 

Bis-GMA; TEGDMA; Bis-EMA 

Sílica não aglomerado (75nm), zircônia não 

aglomerado (5-10nm) zircônia-silice  

aglomerado (aglomerado: 5-20nm, partículas: 

0,5-1,4µm  

Partículas de carga por volume 55%, por peso 

65%1. 

FiltekTM Bulk Fill Flow: FBF 
(3M Oral Care, St. Paul, MN, 

EUA) 

Bis-GMA ; Bis-EMA e UDMA   

Partículas de zircônia e sílica (0,01 – 3,5 µm) 

e fluoreto de Itérbio (0,1-5 microns)2 

Partículas de carga: por volume 42,5%; por 

peso 64,5%1. 
1 Perfil técnico do fabricante (3M Oral Care), 2 (52) 
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4.2 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

 

4.2.1 Seleção dos dentes e fase prévia aos preparos 
 

 

Para a confecção dos corpos de prova (c.p.) foram utilizados 48 dentes 

terceiros molares humanos hígidos, cedidos pelo banco de dentes da FOUSP. Cálculo 

dental e remanescentes de tecido mole bucal foram retirados com auxílio de curetas 

Gracey. Posteriormente, foi realizada uma profilaxia com escovas de Robinson e 

Pedra Pomes com água. 

Cada face proximal (mesial e distal) do elemento dentário foi preparada 

utilizando lixas abrasivas de granulação 800 e 1200 na Politriz ECOMET 023-011263 

(Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), com fixação digital, durante 15 segundos cada, com o 

objetivo de obter uma superfície regular em esmalte.  

Antes da realização de qualquer preparo nos dentes já regularizados, um molde 

de silicone de adição de alta densidade (Express XT – 3M Oral Care, St. Paul, MN, 

EUA) foi fabricado para servir como matriz, auxiliando na inserção do material no 

interior das cavidades durante a fase restauradora. Para confecção dos moldes, foram 

utilizadas matrizes plásticas cilíndricas, que foram preenchidas com silicone utilizando 

pressão digital. Então, os dentes foram introduzidos no centro das matrizes, qté que 

as suas faces proximais estivessem cobertas com silicone. Uma vez polimerizado o 

silicone, cada molde cilíndrico foi retirado da matriz plástica e marcado com caneta 

permanente, identificando o número do grupo e o número do c.p. correspondente 

(Figura 4.2, (a), (b) e (c)). Para remoção dos dentes da matriz, devido à divergência 

de muitas das raízes, foi necessário fazer um corte com lâmina de bisturi no terço 

inferior do cilindro de silicone (Figura 4.2, (c)). 
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Figura 4.2 - Confecção das matrizes de silicone (a), identificação (b) e recorte com lâmina de bisturi 

para liberar os dentes (c) 
 
 

 
 
 

4.2.2 Preparos dos espécimes 
 

 

Depois da confecção dos moldes individuais, dois preparos do tipo slot vertical 

foram realizados, um em cada face proximal, utilizando caneta de alta rotação e ponta 

diamantada cilíndrica de extremo plano (1092) sob refrigeração com ar e água. A 

região proximal a ser preparada foi demarcada previamente com ajuda de um lápis e 

um paquímetro digital. Os preparos, um para cada face proximal, possuíam 

profundidade de 4mm, largura de 4mm, com uma distância áxio-proximal de 2mm 

(Figura 4.3). Para regularização das paredes do preparo foi utilizada uma broca 

carbide cilíndrica de extremo plano (CA57).  
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Figura 4.3 – Preparos dos Dentes. Terceiro Molar Humano (a), ponta diamantada 1092 e broca de 

carbide CA 57 utilizadas nos preparos (b) e preparos finalizados (c) 
 
 
 

 
 

Após regularização do preparo, suas medidas foram conferidas com 

paquímetro digital. Com os dentes reposicionados nas matrizes, primeiramente, foram 

realizados os procedimentos adesivos utilizando ClearfillTM SE Bond (Kuraray, Tokyo, 

Japan), seguindo as recomendações do fabricante. Começando pelo 

condicionamento do esmalte da margem dos preparos utilizando ácido ortofosfórico a 

37% (Attaque gel Biodinâmica®, Ibiporã, Brasil) durante 10 segundos, posteriormente 

foram lavados por 10 segundos e finalmente secados com suave jato de ar. Utilizando 

um microbrush foi aplicado o primer sobre toda a superfície do preparo e, depois de 

aguardar 30 segundos, os componentes voláteis foram evaporados com um suave 

jato de ar. Finalmente, foi aplicado o bond sobre toda a superfície do preparo, 

deixando uma camada uniforme, e depois de 30 segundos foi fotopolimerizado 

durante 10 segundos com o Fotopolimerizador Radii-cal SDI (emissão radiante: 

1200mW/cm2, SDI, Victoria, Australia). 

 Em seguida os dentes foram restaurados variando a técnica de inserção e os 

materiais restauradores, com auxilio de espátulas e sonda periodontal para padronizar 

as medidas, de acordo com os grupos especificados do Quadro 4.2. Cada camada de 

material foi fotoativado por 20 segundos com o equipamento  Fotopolimerizador Radii-

cal SDI (emissão radiante: 1200mW/cm2, SDI, Victoria, Australia).Uma vez 

preenchidos ambos preparos, o dente foi retirado da matriz de silicone. Logo após, foi 
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posicionada uma matriz de poliéster na superfície oclusal e proximal das restaurações 

e foram fotopolimerizadas por 20 segundos cada superfície oclusal, mesial e distal. 

 

 
Quadro 4.2 - Grupos, material utilizado, técnica restauradora utilizada e esquema da(s) camada(s)       

de material restaurador inseridas nos preparos 
 
 

 
Grupo 

 
Material 

 
Posição das 
camadas de material 

 
Nome Comercial 

G1: FOB 
 

Resina Composta 
bulk fill de alta 
viscosidade 

 

Filtek ™ One Bulk 
Fill (3M Oral Care) 

G2: FXT 
 

Resina Composta 
Convencional 

 

Filtek™  Z350 XT  
(3M Oral Care) 

G3: FBF+FXT Resina composta 
de baixa 
viscosidade bulk 
fill + Resina 
Composta 
Convencional 

 

Filtek™  Bulk Fill 
Flow  
(3M Oral Care) 

+ 
Filtek™  Z350 XT  
(3M Oral Care) 

G4: FF+FXT Resina composta 
de baixa 
viscosidade 
convencional + 
Resina Composta 
Convencional 

 

Filtek™  Z350 XT 
Flow (3M Oral 
Care) 

+ 
Filtek™  Z350 XT  
(3M Oral Care) 

 

 

Após a confecção dos c.p. cada dente foi separadamente imerso em água 

destilada e mantida à temperatura constante de 37ºC . 



45 
 
4.3 CICLAGEM TÉRMICA 
 
 

Depois de 48 horas, os c.p. foram submetidos à ciclagem térmica comcicladora 

térmica Nova Etica 521/4D por 5000 ciclos, (53, 54) onde um ciclo térmico 

corresponde a 5ºC por 30 segundos e 55ºC por 30 segundos, com uma variação de 

+/- 3 graus, simulando as alterações térmicas que ocorrem dentro da cavidade bucal 

por um período de aproximadamente 6 meses (55) (Figura 4.4). 

 
 

Figura 4.4 - Cicladora Térmica Nova Ética 521/D 

 

 

 

 

4.4 OBTENÇÃO DAS IMAGENS E DADOS 

 

 

Depois de completa a ciclagem térmica, foi realizada a Tomografia por 

Coerência Óptica (OCT), com o OCT930 SR (Thorlabs Inc., New Jersey, EUA, Figura 

4.5) no laboratório de Tomografia Óptica do Centro de Lasers e Aplicações (CLA) do 

IPEN-CENEN/USP. O equipamento possui uma fonte luminosa que emite uma luz em 
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um comprimento de onda da fonte luminosa de 930 nm e  potência de 2 mW com 

profundidade de imagem máxima de 0,7 mm. Obtendo imagens de 512 x 2000 píxels. 

 
Figura 4.5 - OCT930 SR, Thorlabs Inc 

 
 

 
 

 

Os corpos de prova, foram secos com gaze, fixados em cera 7 e analisados 

considerando-se a superfície proximal como o topo da restauração, para assim ser 

possível avaliar todo o material (Figura 4.6). Foram utilizados os parâmetros de 2000 

cortes (Columns) para uma largura de 2,5 mm (Range), no programa SR Scan. Para 

padronizar a avaliação, os corpos de prova foram sempre avaliados duas vezes, 

fazendo uma varredura da restauração com o micrótomo do aparelho, posicionando a 

amostra para avaliar primeiro a porção mais cervical da restauração, e depois, para 

avaliar a porção mais coronal da mesma, sem considerar a interface dente 

restauração nem a camada adesiva. Dessa forma, quando uma bolha era detectada 

visualmente, era realizada uma varredura ao redor dela para definir o maior diâmetro 

visível. Posteriormente, a imagem era congelada e salva num arquivo de imagem 

(.bmp e .raw) gerado pelo mesmo programa,  junto aos parâmetros utilizados num 

arquivo de texto (.txt). Antes de adicionar os dados na tabela de resultados, foram 

conferidas visualmente as imagens no computador, para confirmar se elas 

correspondiam às imagens de bolhas. Foram consideradas como imagem de bolha 

as manchas escuras, de bordas arredondadas, com uma margem luminosa ao redor 

e os defeitos superficiais de base arredondada, correspondentes a bolhas entre a 
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matriz de silicone e o material restaurador (Figura 4.7), de diâmetro maior ou igual a 

15 µm, no eixo horizontal, e 10 µm, no eixo vertical. 

 

 
Figura 4.6 - Posição do c.p. na avaliação com OCT 
 

 
 

 
Figura 4.7 - (a) imagem considerada como bolha localizada no interior da restauração; (b) imagem 

considerada como bolha localizada na superfície da restauração 
 
 

 

 



48 
 
 

Além da contagem de ocorrência de bolhas, foi calculado o volume  de cada 

uma delas estabelecendo um modelo, no qual se assume que podemos observar dois 

tipos de bolhas: aquelas com  a altura e largura semelhantes, próximas ao formato 

esférico e as que apresentavam uma  das duas  dimensões de maior tamanho ( altura 

ou largura), correspondentes ao formato elipsoidal. Portanto, o volume das bolhas 

esféricas foi calculado utilizando a fórmula para obter o volume da esfera (4/3πr3) e o 

volume das bolhas elipsoidais com a fórmula para obter o volume do elipsoide 

(4/3πa2b), seguindo as coordenadas da Figura 4.7. 

 
Figura 4.8 – Cálculo do volume das bolhas 
  

 
 

Finalmente, foi calculado o volume total das bolhas por restauração, fazendo 

uma somatória de todos os volumes das bolhas detectadas, e foi determinada a 

porcentagem de espaços total da restauração, considerando como volume total da 

restauração 11.2 mm3, correspondentes à multiplicação da largura do preparo (4mm) 

pela altura do preparo (4mm) pela profundidade de penetração do OCT (0,7mm). As 

medições para obter os valores das dimensões para calcular o volume foram 

realizadas no programa ImageJ. Começando pela calibração da imagem, já que ela é 

salva num arquivo padrão, a mesma foi formatada mantendo a distância de píxels 

original. Para calcular as medidas no eixo X (horizontais) a medição foi realizada 
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diretamente sobre imagem formatada. No eixo Y, além da calibração da distância de 

pixels, foi considerada a distorção da imagem nesse eixo pelo de índice de refração. 

Assim, considerando que o índice de refração da resina composta é semelhante ao 

do esmalte dentário que corresponde a 1,6, (56, 57) o valor foi corrigido dividindo-o 

pelo índice de refração. 

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  
 
Primeiramente foi realizada a análise descritiva de presença, formato e 

localização de bolhas por grupo.  

Os dados de presença de bolhas para cada grupo foram analisados pelo teste 

de Qui-Quadrado, para verificar se existiam diferenças entre as técnicas 

restauradoras, com nível de significância de 5%. O número de bolhas e a porcentagem 

de espaços presentes por restauração e por grupo foi organizado em tabelas e 

analisado com o teste de Normalidade de Lilifors. Diante da não normalidade de dados 

(Anexos B e C), o teste escolhido para a análise final foi o Kruskall Wallis e as 

comparações entre os grupos foram realizadas utilizando o método de Dunn. Todos 

os testes foram aplicados com um nível de significância de 5%. 

 

4.5 AMOSTRAS DAS SERINGAS E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

RESINOSOS ESTUDADOS 

 
 

 Uma amostra de cada material resinoso utilizado para a confecção das 

restaurações utilizando as diferentes técnicas restauradoras foi obtida diretamente da 

seringa, evitando o manuseio. Os materiais resinosos de alta viscosidade foram 

removidos da seringa utilizando uma lâmina de bisturi Nº10 (Solidor, Lamedid, 

Suzhou, China) e os materiais fluidos foram depositados numa placa de vidro. 

Posteriormente, as amostras das resinas foram polimerizadas, durante 20 segundos 

com o equipamento  Fotopolimerizador Radii-cal SDI (emissão radiante: 

1200mW/cm2, SDI, Victoria, Australia) e avaliadas no OCT. Este procedimento foi 
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realizado para observar a presença de defeitos no material quando extraído 

diretamente desde a seringa, sem maior manuseio. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 PRESENÇA DE BOLHAS DE AR NAS RESTAURAÇÕES 

 

 

De um total de 96 restaurações realizadas, 24 por grupo, foram detectadas 

bolhas em 84,4% do total. A porcentagem de restaurações com uma ou mais bolhas 

e a média do total de bolhas detectadas em cada grupo estão apresentadas na tabela 

5.1. 

 

 
Tabela 5.1 - Porcentagem de restaurações que apresentaram bolhas, considerando cada grupo 

individualmente 
 
 

Grupo Materiais Resinosos Restaurações 
com bolha(s) 

(%) 

Média de bolhas por 
restauração 

1 FOB 83,3 1,8 
 

2 FXT 75 1,1 

3 FBF+FXT 79,2 2,2 

4 FF+FXT 100 7,3 

 

 

Todos os grupos apresentaram bolhas. A quantidade de bolhas detectadas em 

cada grupo se encontra representada na tabela 5.2.  
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Tabela 5.2 – Número de bolhas detectadas em cada grupo 
 

Grupo Materiais Resinosos Número de 
bolhas 

1 FOB 44 

2 FXT 26 

3 FBF+FXT 53 

4 FF+FXT 176 

 

 

5.2 FORMATO DAS BOLHAS 

 

 

As bolhas presentes nas restaurações foram caracterizadas em dois formatos: 

as esféricas, com diâmetros verticais e horizontais semelhantes, e as elipsoidais, que 

possuíam um diâmetro maior em algum dos dois eixos, apresentando um formato 

alongado. A quantidade de bolhas por grupo, encontra-se apresentada no gráfico 5.1. 

 

 
Gráfico 5.1 – Quantidade de bolhas considerando o formato, esféricas e elipsoidais 
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5.3 LOCALIZAÇÃO DAS BOLHAS 

 
 

Seguindo a localização, a maioria das bolhas se encontravam na região interna 

da restauração (Gráfico 5.2). 

 
 

Gráfico 5.2 – Posição e número de bolhas em cada grupo 
 
 

 
 
 
5.4 TAMANHO DAS BOLHAS 

 

 
Quadro 5.1 – Medidas máximas e mínimas das bolhas detectadas 

 

 Eixo Horizontal Eixo Vertical 

Grupo 
Diâmetro 
Máximo 

(µm) 

Diâmetro 
Mínimo 

(µm) 

Diâmetro 
Máximo 

(µm) 

Diâmetro 
Mínimo 

(µm) 
FOB 525 30 99,8 21,9 
FXT 607,5 35 73,1 18,1 

FBF+FXT 1.065 15 293 10,9 
FF+FXT 460 17,5 120,6 11,3 

TOTAL (µm) 1.065 15 293 10,9 
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5.5 PORCENTAGEM DE ESPAÇOS  

 

 

O volume total da restauração, avaliado pelo OCT, junto ao volume total das 

bolhas de ar detectadas em cada restauração, foram utilizados para calcular a 

porcentagem de espaços detectados nas restaurações. No quadro 5.2 podemos 

observar os volumes máximos e mínimos das bolhas detectadas.   

 

 
Quadro 5.2 – Volumes máximos e mínimos das bolhas detectadas 

 
 
 

Grupo 
Volume 
Máximo 
(mm3) 

Volume 
Mínimo 
(mm3) 

FOB 7,6 x 10-2 1,1 x 10-5 
FXT 5,9 x 10-2 9,5 x 10 -6 
FBF+FXT 3,2 x 10-1 1,8 x 10-6 
FF+FXT 2,5 x 10-2 1,8 3 10-6 
 3,2 x 10-1 1,8 x 10-6 

 
 

5.6 RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO DAS BOLHAS POR GRUPO 

 

 
Quadro 5.3 – Caracterização das bolhas por grupo, considerando: Número, Média de Tamanho e 

Percentagem de Espaços 
 
 
Grupo 

 
Número total 

de Bolhas 

 
Média de 

Bolhas por 
grupo 

 
Média de 

tamanho de 
bolhas por grupo  

(mm3) 

 
Percentagem de 

espaços* 
(%) 

FOB 44 1,8 0,003 0,001 - 0,7 
FXT 26 1,1 0,003 0,001 - 0,5 
FBF+FXT 53 2,2 0,01 0,003 - 2,9 
FF+FXT 176 7,3 0,0005 0,002 - 0,236 

*Faixa Percentual. 
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Para a análise estatística referente ao número de bolhas, foi utilizado o teste 

de Kruskall Wallis (Tabelas 5.3 e 5.4), com este demostrando haver diferença 

estatisticamente significante (p= < 0,001). Na comparação entre os grupos com o 

método de Dunn, detectou-se que só o G4 (FF+FXT), quando comparado com os 

outros grupos (G1, G2 e G3), apresentava uma maior quantidade de bolhas (Tabela 

5.5) 

 
 

Tabela 5.3 - Comparação Número de bolhas G1xG2xG3xG4 – Resultados Teste Kruskal-Wallis 
 

H 52.5381 

Graus de liberdade 3 

(p) Kruskall-Wallis < 0.0001 

 
 

Tabela 5.4 – Resultados Teste de Kruskal-Wallis 
 
 

Grupo Materiais Resinosos Resultados Posto Médio 

1 FOB 957.5000 39.8958 (a) 

2 FXT 679.5000 28.3125 (a) 

3 FBF+FXT 1039.5000 43.3125 (a) 

4 FF+FXT 1979.5000 82.4792 (b) 
Postos médios com letras iguais não apresentam diferencias significativas entre eles. 

 
 

Tabela 5.5 – Comparação pelo Método de Dunn 
 

Comparações 
postos Médios 

Diferença de 
Postos 

Z calculado Z crítico p 

G1xG2 11.5833 1.4404 2.635 ns* 

G1xG3 3.4167 0.4249 2.635 ns* 

G1xG4 42.5833 5,2954 2.635 < 0.05 

G2xG3 15.0000 1.8653 2.635 ns* 

G2xG4 54.1667 6.7358 2.635 < 0.05 

G3xG4 39.1667 4.8705 2.635 < 0.05 
*ns: não significante 
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Para a análise estatística referente à porcentagem de espaços também foi 

utilizado o teste de Kruskall Wallis (Tabelas 5.6 e 5.7) e este demostrou haver 

diferença estatisticamente significante (p= 0.0158). Não obstante, com a comparação 

com o método de Dunn, detectou-se que só o G3 (FBFF + FC), quando comparado 

com o G2 (FC), apresentava uma maior percentagem de espaços (Tabela 5.8). 

 

 
Tabela 5.6 - Comparação quanto a porcentagem de espaços 

 
 

H 10.8266 

Graus de liberdade 3 

(p) Kruskall-Wallis 0.0158 

 
 

Tabela 5.7 – Resultados Teste de Kruskal-Wallis 
 
 

Grupo Resultados Posto Médio 

FOB 1031.5000 42.9792 (ab) 

FXT 864.5000 36.0000 (a) 

FBF+FXT 1391.5000 57.9792 (b) 

FF+FXT 1369.0000 57.0417 (ab) 

 

 
Tabela 5.8 – Comparação pelo Método de Dunn 

 
 

Comparações 
postos Médios 

Diferencia de 
Postos 

Z calculado Z crítico p 

G1xG2 6.9792 0.8679 2.635 ns* 

G1xG3 15.0000 1.8653 2.635 ns* 

G2xG4 14.0625 1.7487 2.635 ns* 

G2xG3 21.9792 2.7332 2.635 < 0.05 

G2xG4 21.0417 2.6166 2.635 ns* 

G3-G4 0.9375 0.1166 2.635 ns* 

*ns: não significante 
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A análise estatística da presença de bolhas nas restaurações avaliadas foi 

realizada com o teste Qui-Quadrado (Tabela 5.10). Os grupos G2 e G4 apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes, G2 apresentou o número menor de 

restaurações com presença de bolhas e o G4 teve o maior número de restaurações 

com bolhas, sendo detectadas bolhas em todas as restaurações do grupo (Tabela 

5.9). 

 

 
Tabela 5.9 – Análise da presença de bolhas 

 
 

 

 
Tabela 5.10 – Teste Qui- Quadrado 

 
 

Geral, Tabela: 6,5580, GL: 3, p= 0,0874 

 

 

 

5.7 RESULTADO DA CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS EXTRAÍDAS 

DIRETAMENTE DAS SERINGAS DOS MATERIAIS RESTAURADORES 

UTILIZADOS 
 

 

 As imagens dos materiais restauradores utilizados ( Fig. 5.1 ),  avaliadas com 

o OCT, mostraram que as amostras das seringas dos materiais resinosos de alta 

viscosidade   FOB e FXT eram homogêneos e livres de bolhas. Em contraste,  as 

amostras das seringas dos materiais  restauradores fluidos FBF e FF aparecem com 

defeitos na sua estrutura.  Na imagem de FBF, é possível observar na região interna 

 G1 G2 G3 G4 

Com bolha 20 ab 18 a 19 ab 24 b 

Sem bolha 4 6 5 0 

Partição Lin : Col Qui -Quadrado GL (p) 

1 2 : 2 0.6321 1 0.4266 

2 2 : 3 0.0 1 1 

3 2 : 4 5.9259 1 0,0149 
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do material um defeito de grande tamanho. Além disso, existem  vários pequenos 

defeitos na estrutura do FF, presentando imagens caraterísticas de bolhas  no seu 

interior. 

 

 
Figura 5.1 - Imagens de amostras dos materiais utilizando o OCT 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Neste estudo in vitro foi avaliada a presença de bolhas nas restaurações 

elaboradas com diferentes técnicas e materiais resinosos. Uma vez confeccionados 

os preparos em dentes humanos extraídos, os mesmos foram restaurados seguindo 

a técnica operatória correspondente a cada material, cumprindo com as 

recomendações do fabricante e visando replicar ao máximo possível a situação 

clínica. Consequentemente, neste estudo, a superfície oclusal das restaurações 

confeccionadas com resinas fluídas foi sempre coberta com uma resina de alta 

viscosidade. Para tanto, as restaurações confeccionadas com as resinas FiltekTM Bulk 

Fill Flow e FiltekTM Z350 XT Flow, foram finalizadas com uma porção da resina 

composta convencional Filtek Z350 XT. Além disso, considerando que as 

propriedades de uma restauração são dependente de quem a executa (16), todos os 

corpos de prova foram confeccionados pelo mesmo operador, evitando a influencia 

desse fator sobre os resultados dos grupos individualmente. 

A detecção das bolhas presentes nas restaurações foi realizada com 

Tomografia por Coêrencia Óptica. A primeira publicação, que descreve sua utilização 

para os mesmos fins, foi registrada por Nazari et al. (42) no ano 2013, onde foram 

caracterizadas as bolhas de ar em restaurações confeccionadas com resina fluida. 

Essa técnica foi apresentada como um método válido para a avaliação de porosidades 

com resultados comparáveis aos obtidos através da  Micro Tomografia (Micro CT), 

técnica reconhecida para a avaliação de bolhas de ar nas restaurações (58). Desta 

maneira, o OCT continua sendo utilizado em pesquisas para a caracterização de 

materiais resinosos, visando a detecção de trincas e defeitos em restaurações (51) e 

a avaliação dos  defeitos internos e marginais em selantes de fissuras (44). 

Devido ao fato de o tomógrafo utilizado neste estudo (OCT930, Thorlabs Inc.) 

possuir uma penetração menor do que a profundidade das restaurações realizadas, o 

dente foi angulado para a leitura de tal forma que a superfície proximal se posicionou 

como topo da restauração, permitindo a avalição do material resinoso até a região 

mais profunda  da restauração no sentido ocluso cervical, e a caracterização de 

porções de todos os materiais resinosos utilizados pelas diferentes técnicas de 
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restauração. Porém com a limitação de que somente parte da restauração foi avaliada 

(35%). 

Neste estudo, todos os grupos apresentaram bolhas na avaliação utilizando o 

OCT. Para o grupo FF+FC foram detectadas bolhas em todas as restaurações 

(100%), porém a presença de bolhas foi significativamente maior só quando 

comparada com FC (p=0,02). Mesmo assim, a porcentagem de restaurações com 

porosidades foi alta. Se avaliarmos os grupos individualmente, houve presença de 

bolhas em pelo menos 75% das restaurações (Tabela 5.1) e, considerando a 

totalidade das restaurações avaliadas, foram detectadas bolhas em 84,4%. Este 

resultado foi consistente com outras publicações (13).  

Avaliando o formato das bolhas, foi registrada uma quantidade semelhante de 

bolhas esféricas (T:152) e elipsoidais (T:147). Embora alguns estudos associem o  

formato elipsoidal com as bolhas presentes entre os incrementos da restauração e as 

esféricas com aquelas localizadas dentro de uma porção do material (13), neste 

estudo não foi possível verificar esta caracterização, já que também foram observadas 

bolhas de formato elipsoidal em restaurações que possuíam uma porção única de 

resina composta (FBF). Além disso, as bolhas encontravam-se em maior proporção 

na região interna da restauração (Gráficos 5.1 e 5.2).  

Além da caracterização numérica das bolhas, foi calculado o volume individual 

de cada uma delas. O volume máximo individual avaliado dentre as bolhas de ar 

caracterizadas foi de 3,2 x 10-1mm3 e o mínimo de 1,8 x 10-6mm3 (Quadro 5.2). Desta 

maneira, considerando o volume total das bolhas registradas por restauração e a 

região da restauração avaliada, foi calculada a porcentagem de espaços vazios 

presentes em cada restauração. A porcentagem de espaços determinados foi desde 

0,001% até um máximo de 2,9% do total da restauração. Estes valores são similares 

aos de um estudo previamente publicado, no qual foram determinados valores desde 

0,1 até 2% (43).  

O resultado obtido a partir da análise do número de bolhas mostra que uma 

maior quantidade de bolhas não é responsável pela maior porcentagem de espaços 

vazios nas restaurações. Porém, a discrepância de resultados destas análises pode 

ser explicada comparando a diferença de tamanho das bolhas detectadas em cada 

grupo, visto que o grupo de FBFF+FC apresentou bolhas com tamanho médio de 0,01 
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mm3, muito maiores que as do grupo de FF+FC, as quais possuíam um tamanho 

médio de 0,0005 mm3 (Quadro 5.3). Esta discrepância demostra a importância de 

avaliar a porosidade das restaurações, determinando o volume destas, e não somente 

a quantidade de bolhas, dado que grandes discrepâncias de tamanhos poderiam levar 

à interpretação errada dos resultados. De qualquer forma, os grupos que 

apresentaram os maiores valores, seja em quantidade de bolhas ou em volume de 

espaços, foram os grupos de FF+FC e FBF+FC.  

A presença de bolhas ou espaços vazios em restaurações pode estar 

relacionada com a técnica operatória, com a habilidade do operador e com a 

consistência do material.(40, 59) Porém, visto que, neste estudo, todas as 

restaurações foram realizadas pelo mesmo operador, a possibilidade de incorporá-las 

mediante a habilidade do técnico foi a mesma para cada grupo, eliminando este fator 

como uma possível explicação para as diferenças encontradas entre os grupos. No 

entanto, quanto ao fator técnica operatória, foi observado que os grupos que 

apresentaram as maiores porosidades, tanto em quantidade de bolhas quanto em 

volume de espaços, pertenciam a técnicas diferentes: técnica incremental com resina 

flow convencional (FF+FC) e técnica bulk fill com resina bulk fil flow (FBF+FC). 

Embora as técnicas sejam distintas, ambas foram confeccionadas com a mesma 

quantidade e tamanho de incrementos, devido à profundidade do preparo cavitário 

não permitir uma espessura maior de resina bulk fill flow, além da necessidade de 

cobrir esta com duas camadas oblíquas de resina convencional de alta viscosidade 

(38). De acordo com a análise estatística, a técnica incremental, utilizando resina 

fluída convencional (FF+FC), foi a que apresentou a maior quantidade de bolhas. 

Entretanto, conforme a análise de porcentagem de espaços, a técnica bulk fill, 

utilizando resina flow (FBF+FC) apresentou maior porcentagem de espaços vazios 

que a técnica incremental com resina de alta viscosidade (FC), não havendo 

diferenças entre a técnica incremental (FC) e a técnica bulk fill (FBF), ambas com 

resina de alta viscosidade.  

Os resultados encontrados são conflitantes com a premissa de que a técnica 

bulk fill permite obter uma menor porosidade nas restaurações, característica 

supostamente atribuída à possibilidade de inserção mediante porção única. Não 

obstante, concordam com resultados de alguns estudos onde foram detectadas 

porcentagem de espaços similares, quando avaliadas as técnicas incremental e bulk 
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fill (60). Embora continuem sendo desenvolvidas novas técnicas de inserção para as 

resinas bulk fill, a fim de garantir uma porosidade reduzida, - como a inserção sônica 

do material -,  estas apresentaram uma maior formação de bolhas quando 

comparadas à técnica convencional. (36) Corroborando este achado, foi identificado 

na literatura nenhum estudo concluindo que resinas bulk fill garantem uma técnica que 

resulte na redução significativa da  incorporação de bolhas nas restaurações quando 

comparada com uma técnica incremental. 

Por último, se considerarmos a viscosidade dos materiais utilizados neste 

estudo, podemos observar que as restaurações realizadas com resinas de menor 

viscosidade apresentaram os piores resultados, com uma maior quantidade de bolhas 

e uma maior porcentagem de espaços (FF+FC e FBF+FC). Porém, sabe-se que 

resinas fluidas são recomendadas por alguns estudos como material forrador 

justamente com o intuito de diminuir a incidência de bolhas,(41) visto  que foi 

observada uma menor incidência de bolhas em preparos ultraconservadores 

restaurados com resina flow (14). Os resultados deste estudo não são condizentes 

com estas informações. Pelo contrário, os resultados obtidos referem uma maior 

porosidade dos materiais de natureza fluida, assim como outros autores (61), os quais 

verificaram uma maior incidência de bolhas e porcentagem de espaços, atribuídos à 

porosidade intrínseca das resinas fluídas, que não pode ser controlada nem 

modificada pelo operador, que é limitado a seguir os protocolos restauradores 

estipulados. 

Apesar de não ser possível estabelecer conclusões com a análise de uma só 

amostra de material, as imagens das amostras obtidas diretamente das seringas 

sugerem uma correlação com os resultados obtidos neste estudo. Visto que o grupo 

de FF+FC apresentou o maior número de bolhas e o grupo FBF+FC o pior 

comportamento quando analisada a porcentagem de porosidade, pode-se supor, a 

partir das porosidades detectadas pelo OCT, que para os materiais de baixa 

viscosidade, o fator material é mais determinante para a presença de bolhas do que o 

fator técnica restauradora (62). A explicação para tal suposição pode ser atribuída à 

fabricação destas resinas, gerando porosidades intrínsecas ao material. 

As desvantagens da presença de bolhas em uma restauração são a menor 

resistência à fadiga, a diminuição da resistência flexural e a irregularidade 
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superficial;(15, 33) a presença de porosidades torna-se ainda mais crítica no caso dos 

materiais fluidos da geração bulk fill, visto que eles são recomendados para utilização 

em espessuras maiores do que para as resinas convencionais - até 4-5mm - uma vez 

que as restaurações com estes materiais apresentaram uma grande quantidade de 

porosidades. 

Os materiais de alta viscosidade se apresentaram homogêneos nas amostras, 

sugerindo, neste caso, que a técnica, incremental ou bulk fill, poderia ser a 

responsável pela aparição de porosidades na restauração. Não obstante, não foi 

atribuído um maior potencial de geração de bolhas ou porcentagem de espaços para 

uma técnica em particular neste estudo.  

Novos estudos precisam ser desenvolvidos para determinar a porosidade 

intrínseca dos materiais resinosos. Os materiais resinosos devem ser utilizados 

seguindo rigorosamente a técnica recomendada pelos fabricantes, evitando falhas na 

técnica restauradora, com especial precaução na utilização das resinas flow, visto seu 

potencial de apresentar maior porosidade inicial. Ainda, é necessária especial atenção 

às resinas compostas bulk fill flow, uma vez que são indicadas para utilização em 

grandes incrementos. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Com base nos resultados obtidos e na metodologia utilizada, é possível concluir 

que: 

 

 

• Todas as técnicas de inserção do material restaurador e todos os materiais 

restauradores avaliados apresentaram restaurações com presença de 

bolhas; 

• As técnicas restauradoras que apresentaram o pior desempenho, 

considerando o número de bolhas e a porcentagem de porosidade, foram 

aquelas que utilizaram resina composta fluida;  

• Quando os materiais de alta viscosidade foram utilizados, a detecção e 

número de bolhas e a porcentagem de espaços vazios foi independente da 

técnica restauradora;  

• Os clínicos deveriam ser advertidos de que a ocorrência de bolhas nas 

restaurações não é somente provocada pelo manuseio do material, e que 

pode se apresentar numa maior proporção quando são utilizados materiais 

resinosos fluídos, devido a sua incorporação durante a fabricação do 

material. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Número de Bolhas 
 

 

Gráfico de Box-plot apresentando a distribuição dos dados em quartis 

referentes à número de bolhas detectadas nas restaurações avaliadas. 
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ANEXO C – Porcentagem de Espaços 
 

 

Gráfico de Box-plot apresentando a distribuição dos dados em quartis 

referentes à porcentagem de espaços presentes nas restaurações avaliadas. 
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