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RESUMO 
 
 

Rodrigues Júnior EC. Estudo de propriedades de resinas compostas bulk fill 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2015. 
 

 

Diante da evolução da composição das resinas compostas e do lançamento de 

compósitos do tipo bulk fill, faz-se necessário o estudo do desempenho dessa nova 

classe de materiais. Para isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar 

propriedades como grau de conversão (GC) , dureza Knoop (KHN), resistência à 

flexão (RF) e tenacidade à fratura (KIC) de sete compósitos bulk fill (EverX Posterior, 

EXP; Filtek Bulk Fill Flow, FBFF; Fill-Up!, FU; SonicFill, SF; Surefil SDR, SDR; Tetric 

EvoCeram Bulk Fill, TECBF; Venus Bulk Fill, VBF) e um compósito nanohíbrido 

convencional (Charisma Diamond, CD). De forma complementar, foi realizado 

tratamento térmico a 170 °C por 10 minutos para melhor compreensão do 

comportamento desses materiais quanto ao potencial de conversão e à indução de 

tensões na interface carga/matriz. A avaliação do GC (n=3) foi realizada através de 

espectroscopia FTIR, a leitura da dureza Knoop foi realizada nas superfícies do topo 

e da base (n=3), e os ensaios de RF de três pontos (n=10) e KIC (n=10) em máquina 

de ensaios universais. Os resultados obtidos foram submetidos à analise de 

variância (complementados pelo teste de Tukey) ou teste Kruskal-Wallis, com nível 

de significância de 5%. A análise do GC (%) revelou diferença entre os materiais 

testados, sendo que todas as resinas bulk fill apresentaram valores maiores que a 

resina convencional: SF (75,7) > VBF (66,7) = EXP (66,4) = SDR (62,8), sendo esta 

também semelhante a FU (60,0); FU, TECBF (56,6), FBFF (56,6) e CD (54,5) 

apresentaram conversão semelhante. Os valores de KHN variaram de acordo com o 

material e com a superfície: apenas SF apresentou KHN semelhante (na superfície 

do topo) a CD, entretanto não foi possível realizar a leitura da superfície da base 

deste último material; SF, TECBF e FBFF apresentaram valores de KHN diferentes 

nas superfícies topo e base; EXP, FU, SDR e VBF mantiveram os valores de dureza 

do topo semelhantes à superfície da base. Para a RF (MPa), os resultados variaram 

de acordo com o material: EXP (122,54) = SF (101,09) = CD (99,15), sendo estes 



 
 
 
dois últimos semelhantes a FU (83,86) e TECBF (82,71), os quais não diferiram da 

resina SDR (65,18); esta última também mostrou comportamento semelhante a 

FBFF (60,85) e VBF (59,90). Quanto ao KIC (MPa.mm0,5), EXP (3,35) apresentou o 

maior valor, semelhante a SF (2,42), que por sua vez também foi igual ao compósito 

convencional CD (2,01); CD apresentou KIC semelhante a SDR (1,74); SDR = VBF 

(1,59) = TECBF (1,57); TECBF, FU (1,54) e FBFF (1,37) apresentaram valores 

semelhantes. Na dependência do material, o tratamento térmico aumentou os 

valores dos parâmetros estudados, apontando limitações da reação de 

polimerização dos compósitos estudados. Com base nos resultados obtidos, pode-

se concluir que: resinas bulk fill apresentam elevado GC, superior à resina 

convencional estudada; a nova classe de materiais restauradores é capaz de 

polimerizar em profundidade e alguns materiais apresentam KHN semelhantes no 

topo e na base de espécimes de 4 mm de profundidade; RF e KIC variaram de 

acordo com o material, e o compósito EXP apresentou os maiores valores para 

ambos os testes. 

 

 

Palavras-chave: Resinas compostas bulk fill. Tratamento térmico. Grau de 

conversão. Dureza. Resistência à flexão. Tenacidade à fratura. 



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

Rodrigues Júnior EC. Study of properties of bulk-fill resin composites [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015.  
 
 

Facing the evolution of the resin composites and the release of the bulk-fill composite 

type, it is necessary to study the performance of this new class of materials. For this, 

the present study aimed to evaluate properties such as degree of conversion (DC), 

Knoop hardness (KHN), flexural strength (FS) and fracture toughness (KIC) of seven 

bulk-fill composites (EverX Posterior, EXP; Filtek Bulk Fill Flowable, FBFF; Fill-Up!, 

FU; SonicFill, SF; Surefil SDR, SDR; Tetric EvoCeram Bulk Fill, TECBF; Venus Bulk 

Fill, VBF) and a conventional nanohybrid composite (Charisma Diamond, CD). 

Complementarily, heat treatment was performed at 170 °C for 10 minutes for better 

understanding the behavior of these materials. Evaluation of DC (n=3) was 

performed by FTIR spectroscopy, the evaluation of Knoop hardness was made on 

the top and bottom surfaces (n=3), and three point bending test (n=10) and KIC 

(n=10) were evaluated on a universal testing machine. The results were submitted to 

analysis of variance (complemented by Tukey test) or Kruskal-Wallis test with 5% 

significance level. Analysis of DC (%) revealed differences between tested materials, 

and all bulk-fill resins had higher values than the conventional resin: SF (75.7) > VBF 

(66.7) = EXP (66.4) = SDR (62.8), which was also similar to FU (60.0); FU, TECBF 

(56.6), FBFF (56.6) and CD (54.4) showed similar conversion. KHN values showed 

variations according to the material and the surface: only SF showed a similar KHN 

(on the top surface) to CD, however it was not possible to read the bottom surface of 

this latter material; SF, TECBF and FBFF presented different KHN values on the top 

and bottom surfaces; EXP, FU, SDR and VBF maintained top and bottom similar 

hardness values. For FS (MPa), the results varied according to the material: EXP 

(122.54) = SF (101.09) = CD (99.15), the latter two being similar to FU (83.86) and 

TECBF (82.71), which did not differ from SDR resin (65.18); the latter showed similar 

behavior to FBFF (60.85) and VBF (59.90). As for KIC (MPa.mm0.5), EXP (3.35) had 

the highest value, similar to SF (2.42), which in turn was also equal to the 

conventional composite CD (2.01); CD presented KIC similar to SDR (1.74); SDR = 



 
 
 
VBF (1.59) = TECBF (1.57); TECBF, FU (1.54) and FBFF (1.37) were similar. 

Depending on the material, heat treatment increased the values of the parameters, 

pointing limitations of polymerization reaction of the studied composites. Based on 

these results, it can be concluded that: bulk fill resins have high DC, higher than the 

conventional resin studied; the new class of restorative materials is capable of 

polymerizing in depth and some materials exhibited similar KHN at the top and 

bottom surfaces of 4 mm depth specimens; FS and KIC varied according to the 

material, and the EXP composite showed the highest values for both tests. 

 

 

Keywords: Bulk fill resin composites. Heat treatment. Degree of conversion. Knoop 

hardness. Flexural strength. Fracture toughness. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As resinas compostas têm sido utilizadas em Odontologia há mais de 50 

anos. Inicialmente, a aplicabilidade desse material acabou ficando restrita à 

utilização em dentes anteriores devido à baixa resistência ao desgaste. Com a 

evolução da Odontologia Restauradora, esforços foram despendidos na tentativa de 

melhorar as propriedades mecânicas desses materiais. Dessa forma, a partir dos 

anos 80, novas formulações possibilitaram a utilização de compósitos como 

alternativa restauradora em reabilitações posteriores. Entretanto, ainda hoje alguns 

desfechos relacionados à contração de polimerização, propriedade inerente a esses 

materiais, como sensibilidade pós-operatória, deflexão de cúspides, fratura de 

margens de esmalte, formação de fendas na interface dente/restauração, 

manchamento marginal e cárie secundária são reportados. Ademais, fratura e 

descolamento da restauração, e fratura da estrutura dentária estão associadas a 

propriedades mecânicas deficientes. 

Na tentativa de superar esses inconvenientes, vários produtos e técnicas 

foram desenvolvidos. Em meados da década de 1980, as resinas compostas 

passaram a serem utilizadas com finalidade restauradora indireta, técnica que 

permite melhor adaptação marginal e a utilização de maiores doses de luz, além da 

fotoativação de faces internas da restauração, o que minimiza a tensão de 

polimerização experimentada pela interface adesiva. Além disso, tratamentos 

secundários de cura, como a aplicação de calor, podem aumentar a resistência 

mecânica da restauração. Estudos têm mostrado que o tratamento térmico de peças 

confeccionadas com resina composta de uso direto pode aumentar o grau de 

conversão e propriedades como dureza, resistência à flexão e tenacidade à fratura. 

Da mesma forma, tratamentos por calor podem contornar limitações da reação de 

polimerização por luz, como por exemplo a diminuição da mobilidade de espécies 

reativas devido à viscosidade inicial da massa e à vitrificação do reticulado 

polimérico, além da indução de tensões e da formação de espaços vazios na 

interface carga/matriz, que podem funcionar como possíveis trajetórias para a 

propagação de trincas e defeitos. 

Dentre modificações relacionadas à composição das resinas compostas, a 

mais recente evolução foi o lançamento dos chamados compósitos bulk fill, que 
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possuem como principal vantagem a possibilidade de inserção de incrementos de 

até 5 mm de espessura. A tecnologia empregada na formulação desses materiais 

depende do fabricante, mas alguns mecanismos para assegurar cura suficiente e 

propriedades mecânicas adequadas são: emprego de novos monômeros à base de 

metacrilato, utilização de moduladores químicos da reação de polimerização, novos 

sistemas fotoiniciadores, aumento da translucidez e o reforço da fase inorgânica por 

fibras de vidro. 

Entretanto, apesar do enfoque atual no estudo de compósitos bulk fill, a 

literatura ainda é controversa quanto ao seu desempenho. Devido à restrição de 

patentes dos novos componentes presentes nesses materiais, não há meios diretos 

de avaliá-los de forma individual e pouco ainda se sabe acerca da influência destes 

sobre o potencial de conversão e de indução de tensões na interface carga/matriz.    

Diante disso e da grande publicidade empregada na tentativa de se 

popularizar o uso desses materiais, faz-se necessário o estudo do comportamento 

destes frente a compósitos ditos convencionais na condição fotoativada, simulando a 

condição de cura clínica, e quando submetidos a tratamento térmico, no intuito de se 

estudar o real potencial de conversão, além de validar a utilização destes como 

material restaurador indireto com propriedades mecânicas aumentadas.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

2.1 RESINAS COMPOSTAS EM ODONTOLOGIA 

 

 

2.1.1 Composição das resinas compostas 
 

 

Um dos primeiros relatos do uso de compósitos em Odontologia data do ano 

de 1963, quando Bowen propôs a formulação de um material estético e definitivo 

para ser aplicado diretamente em dentes anteriores, que proporcionasse menor 

solubilidade em relação aos cimentos de silicato e maior estabilidade dimensional 

que resinas à base de metil metacrilato, opções restauradoras estéticas da época. 

Sua proposta estava baseada no princípio do reforço da matriz orgânica por fibras, 

partículas inorgânicas ou a associação destas. Foram utilizadas partículas de vidro 

de aproximadamente 150 µm, tratadas superficialmente com vinilsilano. Além do 

reforço, outra hipótese era a diminuição da contração de polimerização, propriedade 

inerente aos materiais poliméricos. Os dois materiais experimentais (matrizes 

resinosas à base de Bis-GMA e metil metacrilato, ambas reforçadas por partículas 

inorgânicas) apresentaram menor contração de polimerização, coeficiente de 

expansão térmico-linear mais compatível à estrutura dentária e maiores valores de 

resistência à compressão, módulo de elasticidade e dureza em comparação às 

resinas acrílicas ativadas quimicamente comercialmente disponíveis na época. Além 

disso, menores valores de sorção e solubilidade e maior resistência à tração foram 

observados em relação aos cimentos de silicato1. 

Desde então, esses materiais passaram por várias mudanças, desde a 

ativação por luz UV, a adição de monômeros dimetacrilatos de diferentes pesos 

moleculares à matriz de Bis-GMA e a modificação no tamanho, formato e volume 

das partículas de carga, passando pela formulação de composições para uso 

indireto e materiais de diferentes viscosidades até compósitos de baixa tensão de 

polimerização2. Mais recentemente, foram lançados materiais que, por gerarem 

baixa tensão de polimerização e maior profundidade de cura, permitem a 
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fotoativação de incrementos mais volumosos de até 4 a 5 mm de espessura, 

diminuindo o tempo clínico do procedimento restaurador3-7 (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1 - Evolução das resinas compostas restauradoras (adaptado de Ferracane JL, 20112) 
 

 

Resinas compostas são formadas por uma matriz polimérica tipicamente à 

base de monômeros dimetacrilato, partículas inorgânicas de vidro radiopaco, um 

agente de união à base de silano que possibilita a união entre a matriz e a fase 

inorgânica, pigmentos à base de óxidos metálicos, além de iniciadores e inibidores, 

que agem como moduladores da reação de polimerização2,8. 

O monômero dimetacrilato mais comumente utilizado na composição das 

resinas compostas é o Bisfenol A glicidil dimetacrilato (Bis-GMA)9, resultado da 

reação do bisfenol A com o glicidil éster dimetacrilato (GMA)10 (Figura 2.2).  Devido 

ao elevado peso molecular (510,6 g/mol)10 e à alta viscosidade (1200 Pa)11,12, que 

restringem a mobilidade das espécies reativas durante a polimerização, o grau de 

conversão do seu homopolímero após 24 horas é de apenas 34,5%12 e a contração 

de polimerização de aproximadamente 6,4%11. Para alcançar maiores valores de 

conversão, faz-se necessária a adição de monômeros de menores pesos 

moleculares como o trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA) e o uretano 

dimetacrilato (UDMA), o que melhora a reatividade dos componentes12-15 e, 

dependendo da proporção empregada, pode aumentar a conversão monomérica 

para até 60,9% e 57,1%, respectivamente10. 
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Figura 2.2 - Estruturas químicas dos monômeros dimetacrilatos mais comumente utilizados na 

formulação de resinas compostas (adaptado de Sideridou et al10) 
 

 

O TEGDMA é o principal monômero diluente empregado nas resinas 

compostas devido ao seu baixo peso molecular (286,3 g/mol)10 e viscosidade de 

0,011 Pa11,12, o que proporciona maior facilidade deste em reagir em estágios mais 

avançados do processo, como na fase pós-gel, onde a mobilidade das espécies 

reativas é restringida pela formação da uma rede polimérica tridimensional. Misturas 

contendo TEGDMA fornecem melhor manipulação e menor viscosidade, contudo a 

principal desvantagem dessa espécie monomérica reside na contração de 

polimerização de cerca de 11,9%11. Devido ao tamanho reduzido de sua molécula 

em relação a monômeros como Bis-GMA e Bis-EMA, a concentração de ligações 

duplas é maior, portanto, em níveis semelhantes de grau de conversão, esta 

molécula pode levar à formação de uma rede mais densa e reticulada16. O grau de 

conversão final deste monômero pode chegar a 82,5% após 24 horas12.  

Outros monômeros empregados são o bisfenol A etoxilado dimetacrilato 

(Bis-EMA) e o uretano dimetacrilato (UDMA). Apesar de ser análogo do Bis-GMA e 

possuir alto peso molecular (540 g/mol), a ausência de dois grupos hidroxila na 

molécula do Bis-EMA é responsável pela baixa viscosidade de 0,9 Pa10,12 e alta 

conversão  de 75,5% após 24 horas12. O monômero UDMA possui peso molecular 

de 470 g/mol e viscosidade maior (23,0 Pa)12 que o Bis-EMA devido à presença de 
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ligações hidrogênicas -NH- e à quantidade de grupos carbonila (C=O) presentes em 

sua molécula10. Sua conversão após 24 horas pode chegar a 72,4%12. 

Gajewski et al.12 caracterizaram isoladamente os monômeros mais 

comumente empregados em Odontologia. A ausência de fortes interações 

secundárias intermoleculares, como pontes de hidrogênio, além da baixa 

viscosidade e da alta flexibilidade conferem ao TEGDMA os mais altos valores de 

conversão monomérica. O baixo peso molecular dessa molécula facilitou a lixiviação 

e seu caráter altamente hidrofílico implicou na maior sorção de água dentre os 

monômeros estudados. A alta viscosidade e a restrição da mobilidade necessária 

para a formação de uma rede polimérica levou aos menores valores de conversão 

no Bis-GMA, o que se traduziu em baixos valores de resistência à flexão e módulo 

de elasticidade. O Bis-EMA mostrou a menor sorção e solubilidade em água devido 

a sua alta hidrofobicidade e alta conversão, respectivamente. 

A associação de diferentes monômeros pode levar a diferentes valores de 

grau de conversão e propriedades mecânicas. Gonçalves et al.17 estudaram a 

influência da quantidade de TEGDMA diluente em dois monômeros base (Bis-GMA 

e UDMA) em diferentes proporções (Bis-GMA:TEGDMA e UDMA:TEGDMA) sobre 

propriedades como grau de conversão, contração volumétrica, estresse de 

polimerização, módulo de elasticidade e viscosidade. Para ambas as bases, maiores 

quantidades de TEGDMA diminuíram a viscosidade e influenciaram positivamente o 

grau de conversão e o módulo de elasticidade, contudo aumentaram a contração 

volumétrica e o estresse de polimerização. Apesar de ambos os monômeros base 

serem considerados de alta viscosidade, é possível alcançar valores menores de 

tensão de polimerização e alta conversão com baixas quantidades de TEGDMA em 

formulações à base de UDMA, devido à sua alta flexibilidade17. A relação 1/1 Bis-

GMA/TEGDMA aumenta o valor máximo de conversão para 60,9% em comparação 

à relação 7/3 da mesma composição (54,9%)10. Outro estudo evidenciou a 

diminuição da viscosidade da massa através do aumento da proporção TEGDMA 

como monômero diluente em relação a monômeros base como o Bis-GMA e o Bis-

EMA devido à quebra de ligações intermoleculares do sistema16. 

A presença de partículas de carga é um fator determinante no 

comportamento mecânico das restaurações à base de compósitos, melhorando a 

resistência à abrasão18,19, aumentando a resistência mecânica19,20 e reduzindo a 
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contração18,21-23 e o estresse de polimerização22. A presença desses componentes 

também aumenta a viscosidade18, a dureza20 e reduz o creep24. 

Maiores quantidades de carga implicam em menor quantidade de matriz 

orgânica, passível de contração durante a polimerização. Portanto, o conteúdo de 

carga está inversamente relacionado à porcentagem de contração do material e à 

tensão experimentada pela interface adesiva durante a sua polimerização22. Um 

estudo avaliando compósitos nanoparticulados experimentais mostrou que quanto 

maior o tamanho da partícula, maior a rugosidade e a dureza superficial, entretanto 

o material apresentará uma superfície com menos brilho25. O aumento do conteúdo 

de carga aumenta o módulo de elasticidade, pois a deformação elástica da matriz 

orgânica é reduzida pela adesão às partículas de carga e pelo encurtamento das 

cadeias poliméricas22. Exemplos de partículas de carga são o vidro de bário, que 

proporciona radiopacidade, a sílica amorfa, que facilita a manipulação e o itérbio, 

devido as suas propriedades estéticas20. 

Devido às naturezas distintas da matriz orgânica e das partículas de carga, 

faz-se necessária a utilização de um agente de união2 que proporcione uma melhor 

distribuição de tensões entre os componentes do material. A utilização do silano, já 

relatada por Bowen1, permite a formação de ligações covalentes entre as fases 

orgânica e inorgânica26 através da copolimerização entre os grupos metacriloilos do 

agente silano, aderido à superfície das partículas de carga, aos monômeros 

metacrilatos através de uma reação de polimerização iniciada por radicais livres27. 

Isso propicia melhores propriedades mecânicas e a distribuição uniforme de tensões 

ao longo da restauração1. 

O iniciador mais comumente utilizado nas resinas compostas fotoativáveis é 

a canforoquinona, de peso molecular 166 g/mol12, que absorve luz no comprimento 

de onda de 400 a 550 nm, com pico máximo de absorção no comprimento de 470 

nm28 e está presente na concentração de 0,2% em peso9. Outras moléculas 

iniciadoras menos usuais são o óxido monoacilfosfino (MAPO), óxido bisacilfosfino 

(BAPO) e a fenilpropanediona (PPD) com faixa/pico máximo de absorção de 300-

430/381 nm, 300-440/370 nm e 300-480/393, respectivamente28. Moléculas co-

iniciadoras, como o N,N-dimetilaminoetil metacrilato (DMAEMA)9,12,29 podem estar 

presentes na concentração de 0,15% em peso9. 

Outro importante modulador da reação é o hidroxitolueno butilado (BHT)29, 

que está presente na concentração de 0,01% em peso9. A função desse 
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componente é a de doar hidrogênio para retardar a reação de polimerização, 

diminuindo a taxa de polimerização e reduzindo a conversão do monômero em 

polímero em um certo intervalo de tempo. O efeito do inibidor é evitar que a reação 

ocorra dentro de um intervalo de tempo conhecido, chamado de tempo de indução30, 

aumentando a vida útil do material. 

 

 

2.1.2 Reação de polimerização das resinas compostas 
 

 

O processo de polimerização de resinas fotoativáveis à base de 

dimetacrilatos é uma reação desencadeada pela irradiação de luz azul, que 

sensibiliza uma molécula fotoiniciadora, geralmente a canforoquinona, e gera 

radicais livres, que clivam as ligações insaturadas (C=C) dos grupos metacrilato, 

gerando uma reação em cadeia28, que pode levar à formação de longas cadeias 

poliméricas ou ao estabelecimento de ligações cruzadas entre cadeias31. 

Didaticamente, essa reação pode ser classificada em três fases: iniciação, 

propagação e terminação (Figura 2.3). Durante a fase de iniciação, um radical livre 

é gerado a partir de uma amina terciária através da ativação de uma molécula 

fotossensível ou um fotoiniciador por um fóton de comprimento de onda específico. 

O radical recém formado reage rapidamente com um monômero vizinho ao clivar 

sua ligação insaturada C=C28, criando um centro reativo. Cada molécula de 

monômero adicionada a um centro reativo desencadeia a formação de um novo 

centro reativo32. Dessa forma, inicia-se uma reação em cadeia, a propagação, na 

qual o polímero cresce pela clivagem em série de ligações C=C pelo radical livre e a 

adição de um grande número de unidades de monômeros um após o outro. O 

polímero pode, então, crescer linearmente através da adição sucessiva de centenas 

ou milhares de moléculas de monômeros32 (ilustrado pelas reações 1, 2, 3, n), 

deixando ligações duplas não reagidas/pendentes, ou tridimensionalmente, ligando-

se a outra cadeia polimérica, criando ligações cruzadas28,33. A adição de unidades 

suplementares continua até que o crescimento da cadeia polimérica cesse devido à 

desativação de um centro reativo por uma ou mais possíveis reações de 

terminação28,32, caracterizada pelo estabelecimento de uma ligação primária de 

carbono entre duas moléculas previamente sensibilizadas. É importante ressaltar 
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que apesar da classificação em fases, dependendo do estágio da reação, o 

processo é dinâmico e, portanto, as três fases podem acontecer simultaneamente. 

 

 

 
Figura 2.3 - Representação esquemática das fases da reação de polimerização das resinas 

compostas. CQ: canforoquinona; A: amina terciária; ● indica um radical livre. (1), (2), 
(3) e (n) representam os passos teóricos da adição linear de monômeros; n e m: 
grandes quantidades de unidades de monômeros. Um radical aprisionado é ilustrado 
na seção terminação e a mobilidade segmentar é representada por uma seta cinza 
sinuosa. Setas cinzas duplas indicam radicais prontos para reagir entre si (terminação) 
(adaptado de Leprince et al.28) 

 

 

À medida que a reação de polimerização acontece, dois eventos podem ser 

observados. O primeiro deles é a autoaceleração, que corresponde a um aumento 

da taxa de polimerização simultaneamente à diminuição da quantidade de unidades 

monoméricas disponíveis33. Nesse momento, a taxa de polimerização supera a taxa 

de terminação e uma densa e viscosa rede é formada devido ao crescimento de 
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cadeias poliméricas. Ao progredir da reação, a mobilidade dos radicais se torna cada 

vez menor e ambas as taxas de propagação e terminação se igualam34. Contudo, 

devido à mobilidade limitada causada pela vitrificação da massa, propagação e 

terminação se tornam difuso-controladas, caracterizando a autodesaceleração. 

Esse fenômeno diminui drasticamente a taxa de polimerização33. Fatores como 

viscosidade, conteúdo de carga23, protocolo de fotoativação29,35 e componentes 

monoméricos10,16 podem afetar as fases de propagação e terminação. O TEGDMA, 

por exemplo, apresenta uma capacidade de se difundir mais facilmente e um arranjo 

estrutural que além de favorecer a propagação durante a geleificação, também 

facilita a terminação durante a vitrificação. Em contrapartida, o Bis-GMA apresenta 

baixa mobilidade molecular devido a sua alta viscosidade causada pela presença de 

anéis aromáticos na sua cadeia principal (Figura 2.2)16. 

Estudos têm comprovado que, em compósitos fotoativados, a reação de 

polimerização não se restringe apenas ao momento da aplicação de luz, mas pode 

perdurar mais lentamente por dias12,36. Mesmo assim, ao final do processo, ligações 

duplas permanecem como unidades de monômeros não reagidos ou grupos 

metacrilatos nas extremidades de cadeias poliméricas33,37. 

 

 

2.1.3 Contração de polimerização das resinas compostas 
 

 

A reação de polimerização das resinas compostas é acompanhada por uma 

contração volumétrica que pode variar de 1,8% a 3,3%21,38 de acordo com a cinética 

da reação, composição orgânica, fração inogânica e grau de conversão do 

material29. Antes da ativação, os monômeros encontram-se em uma distância de 

equilíbrio entre si, atraídos pela ação de forças de Van der Waals. Durante a reação, 

os monômeros tendem a difundir-se pela massa e estabelecer ligações covalentes7, 

causando a contração da massa igualmente em todas as direções devido ao 

comportamento isotrópico desses materiais39. Dessa forma, o material passa de um 

comportamento viscoelástico puro antes da reação para um comportamento 

dominantemente elástico ao final da cura16. 
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A porcentagem de contração de polimerização é influenciada positivamente 

pela quantidade e conteúdo orgânico da mistura17,23, temperatura da reação34,40 e 

dose de energia35,41, e negativamente pela porcentagem de conteúdo inorgânico22,23. 

Clinicamente, a diminuição do volume da restauração, confinada e aderida 

às paredes cavitárias, leva ao desenvolvimento de tensões de polimerização na 

interface adesiva, que podem levar a eventos como: sensibilidade pós-

operatória39,42, formação de fendas na interface dente/restauração6,43,44, cárie 

secundária39,45,46, manchamento marginal47, deflexão de cúspides48-52, microtrincas e 

fratura de margens de esmalte53,54, descolamento42,55 e até fratura do dente e da 

restauração45,55. A magnitude da tensão de polimerização pode ser influenciada por 

fatores como: cinética da reação56, concentração de inibidores29, grau de 

conversão17,23,29,35, viscosidade17, Tg16, contração de polimerização17,23,57, dose de 

energia35,41, espessura do incremento47,56, Fator C48, temperatura da reação58, 

conteúdo orgânico23, concentração de diluentes16, conteúdo inorgânico22,23, módulo 

de elasticidade56, geometria da cavidade47 e complascência do remanescente 

dentário56. 

 

 

2.2 PROPRIEDADES DAS RESINAS COMPOSTAS 

 

 

2.2.1 Grau de conversão (GC) 
 

 

A extensão da conversão polimérica nas resinas compostas pode ser 

medida quantitativamente pela comparação da quantidade de duplas ligações C=C 

remanescentes em relação à quantidade inicial. Essa relação é expressa em % e 

denominada grau de conversão (GC)28. 

A extensão da polimerização pode ser influenciada pelo tipo de 

compósito59,60, composição monomérica14,23,61,62, fração inorgânica22,23,61, 

viscosidade da massa61, espessura do incremento63, temperatura da reação58,64-67, 

protocolo de fotoativação14,29,35,41,61,68 e por tratamentos secundários de cura13,69-74. 

O aumento da viscosidade diminui o grau de conversão, pois dificulta a 

difusão das espécies reativas na massa durante a reação de polimerização. Mesmo 
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em misturas de baixa viscosidade, o aumento desta, devido à formação de cadeias 

poliméricas durante a polimerização prejudica a difusão do iniciador e sua colisão 

com moléculas de monômero61. 

O grau de conversão das resinas compostas pode variar de 34,7% a 77,1%, 

podendo haver um aumento de até 36% nas primeiras 24 horas36. Ainda assim, 

nenhum material é capaz de converter-se completamente em polímero. Como 

resultado, monômeros não reagidos permanecem na estrutura polimérica, podendo 

levar à alteração de cor da restauração31 quando liberados para o meio33, além da 

diminuição da resistência33,61 e até a reações de hipersensibilidade nos tecidos 

adjacentes à restauração34,75. O TEGDMA é o monômero mais comumente lixiviado 

de restaurações à base de dimetacrilatos76. 

Estudos têm comprovado a relação positiva direta do grau de conversão 

sobre propriedades como biocompatibilidade da restauração77,78, contração de 

polimerização17, dureza59,63,67,79 e resistência ao desgaste68. Entretanto, alguns 

estudos apontam uma baixa correlação entre grau de conversão e resistência à 

flexão19,60. 

 

 

2.2.2 Dureza (KHN) 
 

 

Por definição, dureza é a capacidade de um material de resistir à 

deformação plástica por penetração, calculada como a força do teste pela área 

aparente de indentação sobre a força do teste60,80. Apesar de controverso81, vários 

trabalhos têm mostrado correlação entre grau de conversão e dureza59,63,67,79. Tal 

relação pode ser explicada devido ao fato de que a resistência do material não é 

determinada somente pela fração inorgânica4,57,82, mas também pela criação de uma 

rede polimérica densa e reticulada81. Dessa forma, dureza pode ser considerada um 

bom indicador indireto de conversão em resinas compostas63. 

Sendo a dureza relacionada ao grau de conversão59,63,67,79, e este 

dependente da densidade de energia aplicada35,41, a distância da fonte de luz pode 

exercer influência sobre a dureza. Simulando situações de cavidades de diferentes 

profundidades, Ilie e Stark83 mostraram que a densidade de energia que alcançou a 

superfície do topo da restauração diminuiu de 23,51 para 12,93 J/cm2 quando a 



34 
 

distância entre a ponta da unidade fotoativadora e o topo da restauração aumentou 

de 0 para 7 mm. Ademais, na dependência do material, a densidade de luz que 

alcançou a base da restauração chegou 0 J/cm2 em ambas distâncias (0 e 7 mm)83. 

Outros fatores, como espessura do incremento5,7,63,84-86, temperatura da reação67 e 

tratamentos térmicos secundários à fotopolimerização31,72,87,88 podem influenciar na 

dureza. Da mesma forma que observado no grau de conversão36, os valores de 

dureza aumentam durante as primeiras 24 horas82.  

A utilização de dureza como parâmetro para a medição da profundidade de 

cura é amplamente difundida, contudo o método recomendado pela ISO 4049:2009, 

chamado scrapping, baseia-se na fotoativação de uma porção única de 6 mm de 

profundidade, seguido da remoção do excesso de material não polimerizado da base 

do espécime e posterior medição da profundidade do material polimerizado89. 

Apesar de alguns trabalhos terem utilizado esse método8,39,86,90, os valores obtidos 

podem superestimar a profundidade de cura3. Portanto, vários autores têm utilizado 

espécimes de profundidade equivalente a recomendada pelo fabricante4,5,7,57,60,82,91 e 

sugerido que, idealmente, exista uma relação entre a dureza da base e do topo de 

no mínimo 80%4,7,57,59,60,84. 

 

 

2.2.3 Resistência à flexão (RF) 
 

 

Amplamente empregada em testes laboratoriais de compósitos 

odontológicos19,20,60,80,92-95 a resistência à flexão é um bom parâmetro para avaliar a 

resistência de um material à fratura96. O teste geralmente utiliza espécimes de 

secção retangular posicionados sobre dois apoios, onde uma força constante é 

aplicada verticalmente, gerando tensões de compressão na superfície diretamente 

em contato com a força e tensões de tração na superfície oposta a essa até a 

ruptura do corpo de prova97. Em suma, esse parâmetro representa a tensão 

experimentada por um material no momento da sua ruptura e é expresso em MPa. 

Estudos têm relacionado a resistência à flexão ao conteúdo de 

carga12,20,34,39,84,95, dureza e módulo de elasticidade98, podendo ser influenciada por 

variáveis como conteúdo da matriz resinosa39,99, grau de conversão100, distância do 

material à fonte de luz95, quantidade de monômeros não reagidos71, temperatura da 
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reação42 e tratamentos secundários de cura71,74,88,93,94. Entretanto, um dos fatores 

mais importantes para o aumento na resistência do material parece estar 

relacionado à adesão entre a matriz orgânica e a fase inorgânica e à transferência 

da tensão gerada da matriz polimérica para as partículas de carga39. 

 

 

2.2.4 Tenacidade à fratura (KIC) 
 

 

A tenacidade à fratura é uma propriedade mecânica que descreve a 

resistência à propagação catastrófica de falhas, quando sob a aplicação de uma 

força39,101 e pode ser correlacionada com o lascamento de margens e superfícies da 

restauração102.  

Da mesma forma que na resistência à flexão, um importante fator é a união 

adequada das fases orgânica e inorgânica, o que, durante um esforço mastigatório, 

garante a transferência adequada de tensões da matriz resinosa para as partículas 

de carga39. 

Apesar de um estudo não ter comprovado correlação entre tamanho das 

partículas de carga e tenacidade à fratura103, outro estudo avaliou um material 

híbrido experimental com em média 80% de carga em peso, dos quais diferentes 

porcentagens de micropartículas (0%, 10%, 20%, 25%, 30%, 40% e 50% em peso) 

foram testadas. O material com 10% de micropartículas apresentou maior 

tenacidade em relação às outras porcentagens104. Watanabe et al.101 mostraram que 

materiais híbridos e nanoparticulados apresentam maior tenacidade em relação a 

compósitos microparticulados. Ilie et al.105 avaliaram a tenacidade à fratura de 69 

materiais restauradores comerciais e observaram uma pobre correlação entre esta e 

o conteúdo de carga (em volume e peso), entretanto os valores de KIC aumentaram 

à medida que o volume de carga aumentou até o valor crítico de 57%, a partir daí 

mantendo um platô até os 65% e diminuindo levemente em maiores quantidades. Da 

mesma forma, Kim et al.20 apontam 55% como um valor ideal em volume. Portanto, 

parece claro que a tenacidade à fratura é dependente da quantidade e do tamanho 

das partículas de carga. 

Outros fatores como protocolo de fotoativação106 e tratamentos secundários 

por calor73, 74 podem influenciar na tenacidade à fratura das resinas compostas. 
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2.3 RESINAS BULK FILL 

 

 

A técnica restauradora com resinas convencionais apresenta a limitação da 

fotoativação de incrementos de no máximo 2 mm de espessura4, o que aumenta o 

tempo de procedimento clínico. Visando tornar a técnica mais rápida, foram 

desenvolvidas as resinas bulk fill. Segundo os fabricantes, esses materiais podem 

ser fotoativados em incrementos de até 4 a 5 mm com cura e propriedades 

mecânicas garantidas, além de baixa contração volumétrica e menor tensão de 

polimerização na interface adesiva107-113, produzindo menor deflexão de cúspides50. 

Alguns mecanismos para tanto são: a utilização de novos monômeros5,7,39,44,57,80,110; 

o aumento da translucidez do material, permitindo maior penetração de luz7; a 

ativação dual, que permite a cura química em maiores profundidades109; a utilização 

de moduladores reológicos, que minimizam a tensão de polimerização110,111,114,115; a 

inserção de um material de alta viscosidade auxiliada pela emissão de ondas 

sônicas, o que aumenta a fluidez e melhora a adaptação marginal8,111; a modificação 

da fase inorgânica com a utilização de fibras de reforço, o que confere maior 

resistência à restauração39,107, ou a associação destes. O conteúdo de carga pode 

variar entre 60,7% e 85,3% em peso e o grau de conversão de 43,6% a 76,5%19. A 

contração volumétrica de polimerização desses materiais varia entre 1,76% e 

3,36%44,86. 

Assim como nas resinas convencionais, esses materiais também podem ser 

classificados quanto à sua viscosidade.  Em geral, materiais bulk fill do tipo flow 

apresentam menores dureza superficial e módulo de elasticidade. Por esse motivo, 

sua indicação restringe-se à aplicação como base, havendo necessidade de 

recobrimento oclusal por um material de maior resistência ao desgaste80. Dentre os 

materiais de alta viscosidade, existem aqueles que devem ser recobertos por outro 

material e aqueles que possuem resistência suficiente para suportar cargas 

oclusais7.  

A literatura apresenta dados bastante controversos quanto ao desempenho 

mecânico desses materiais. Entretanto, na dependência da composição, alguns 

trabalhos apontam que a resistência à flexão e a tenacidade à fratura são 

semelhantes8 ou até mesmo maiores39,80 em relação a resinas compostas 

convencionais. Ademais, esses materiais podem apresentar altos valores de dureza 
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em maiores profundidades, o que não é observado em compósitos 

convencionais5,7,44,60,95. 

Uma adequada polimerização por toda a profundidade do espécime é 

importante para a estabilidade das restaurações a longo prazo. Apesar da utilização 

de incrementos maiores, a profundidade de cura da maioria das resinas bulk fill é 

maior do que a declarada pelos fabricantes, podendo chegar a 6,31 mm8. 

Alguns exemplos de materiais da classe bulk fill são: EverX Posterior (GC 

Europe - Leuven, Bélgica), Filtek Bulk Fill Flow (3M ESPE - St Paul, Estados 

Unidos), Fill-Up! (Coltene Whaledent - Altstätten, Suíça), Surefil SDR (Dentsply - 

Konstanz, Alemanha), SonicFill (Kerr - Orange, Estados Unidos), Tetric EvoCeram 

Bulk Fill (Ivoclar Vivadent - Schaan, Liechtenstein) e Venus Bulk Fill (Heraeus 

Kulzer, Alemanha).  

A introdução desses materiais no mercado, em 2009116, foi marcada pelo 

lançamento da resina Surefil SDR (Dentsply)85, que apresenta baixa viscosidade e 

se enquadra na categoria de materiais bulk fill do tipo flow, possui indicação para ser 

utilizada como base e permite a fotoativação de incrementos de até 4 mm de 

espesura6. Mais comumente chamado apenas de SDR, a sigla pode ter dois 

significados: Smart Dentin Replacement e Shrinkage Decreased Resin116. Apesar do 

conteúdo de carga relativamente alto, de aproximadamente 68% em peso57,86, a 

baixa viscosidade se dá devido à presença de TEGDMA como principal monômero 

diluente116, o que se traduz numa contração volumétrica que pode variar entre 

1,50% e 3,57%44,57,86,117. Entretanto, a tensão produzida durante a polimerização é 

de aproximadamente 1,33 MPa57, levando à discreta formação de fendas na 

interface adesiva44,118. Seu grau de conversão varia entre 58,3% e 67,6%19,36,60 e a 

profundidade de cura pode chegar a 5,01 mm86, o que implica em baixa liberação de 

monômeros não reagidos e melhor biocompatibilidade115. Apesar de baixa, a dureza 

desse material pode ser maior do que a encontrada em algumas resinas bulk fill de 

alta viscosidade19, e não parece ser influenciada pelo aumento da espessura do 

incremento5. Além disso, valores semelhantes de dureza nas superfícies do topo e 

da base foram reportados57,82,85.  

A resina composta Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer) é um compósito 

nanohíbrido80 indicado para base de restaurações que permite a fotoativação de 

porções de até 4 mm de espessura7.  Sua matriz resinosa é formada principalmente 

por UDMA e EBPADMA7,24,57. Apesar do conteúdo de carga relativamente alto 
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(61,5% em peso19), a ausência de monômeros de alto peso molecular, como o Bis-

GMA, é responsável pela alta fluidez e contração relativamente alta, que varia de 

3,36%44 a 4,40%86. A alta translucidez7 deste material, disponível apenas na cor 

universal, proporciona maior penetração de luz em maiores profundidades, o que é 

confirmado pela profundidade de cura de 4,19 a 5,57 mm3,4,44,86 e alta conversão em 

torno de 71,2%19. 

Do fabricante 3M ESPE, a resina Filtek Bulk Fill Flow, com matriz composta 

por monômeros Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA e resinas à base de procrilatos118, possui 

64,5% em peso de partículas de carga36,52, conversão de 49,5%36 e profundidade de 

cura de 4,14 mm4. Devido a sua baixa dureza5, este material é indicado como base 

de restaurações e pode ser fotoativado em incrementos de até 4 mm de 

espessura108,118. 

Mais recentemente lançada e ainda indisponível no mercado nacional, a 

resina Fill-Up! (Coltene Whaledent) é um compósito bulk fill de ativação dual. 

Segundo o fabricante, a cura do material deve ser iniciada pela aplicação de luz, 

mas passados 3 minutos da mistura das pastas base e catalisadora pela seringa de 

automistura, a ativação química toma lugar e garante a polimerização de áreas mais 

profundas, onde a luz não penetra109. Ainda não há trabalhos na literatura avaliando 

o desempenho desse material. 

A resina Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent) é uma resina bulk fill 

nanohíbrida80 de alta viscosidade formada por monômeros Bis-GMA, Bis-EMA e 

UDMA52 e que, segundo o fabricante, possui 77-81% de carga em 

peso44,52,80,82,85,118, além de um fotoiniciador específico, responsável pela cura em 

maiores profundidades112. Entretanto, é interessante observar que 17% do volume 

total do material é formado por partículas pré-polimerizadas57,80 e contabilizado 

como fração inorgânica pelo fabricante. Portanto, a quantidade real de volume da 

fração inorgânica gira em torno de 60%. O material pode ser aplicado em 

incrementos de até 4 mm3,5,6,118, não necessitando de recobrimento oclusal com 

resinas convencionais6. Sua contração volumétrica é de 2,03%4 e a profundidade de 

cura varia de 3,8244 a 4,47 mm4. 

O compósito bulk fill nanohíbrido86 de alta viscosidade SonicFill (Kerr) 

apresenta matriz orgânica à base de Bis-GMA, TEGDMA e EBPADMA7,82 e fração 

de carga de aproximadamente 83,5% em peso7,82,86. A resina é comercializada 

somente em cápsulas e aplicada na cavidade com o auxílio de uma peça reta que, 
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quando acionada, emite vibrações sônicas, o que diminui a viscosidade do material. 

Após a interrupção do acionamento, o material torna à viscosidade inicial, 

possibilitando a escultura e adaptação às margens oclusais do preparo111. De fato, a 

ativação sônica gera melhor adaptação118 e menores valores de porosidade8 e 

infiltração marginal118. O material pode ser fotoativado em porções de até 5 mm de 

espessura4,7,118 sem necessidade de recobrimento oclusal7 e sua contração 

volumétrica, relativamente baixa, varia de 1,76%86 a 1,83%44. Há controvérsias na 

literatura quanto a sua profundidade de cura. Apenas um trabalho mostrou 

profundidade acima da prevista pelo fabricante (5,03 mm4), enquanto outros 

encontraram profundidades de 3,4344 e 3,46 mm86, abaixo até mesmo da 

recomendação da ISO 4049:200989. 

Uma estratégia diferente da modificação da matriz inorgânica foi utilizada na 

resina EverX Posterior (GC Europe), que adicionou fibras de vidro de 1,3 a 2 mm de 

comprimento, resultando em propriedades mecânicas melhoradas, como tenacidade 

à fratura de 4,6 MPa m1/2 39. A matriz orgânica é formada por monômeros Bis-GMA, 

TEGDMA e PMMA e apresenta contração linear de aproximadamente 0,15% frente 

a contração de 0,30% a 0,35% de outros materiais39.  O material, que é indicado 

para base de restaurações e pode ser fotoativado em incrementos de até 5 mm111, 

apresenta profundidade de cura de 5,29 mm, conversão superficial de 54,79% e 

resistência à flexão maior que resinas convencionais119. Devido ao recente 

lançamento, a literatura ainda dispõe de poucos dados em relação ao desempenho 

desse material. 

 

 

2.4 TRATAMENTO TÉRMICO EM COMPÓSITOS 

 
 
Além da luz, é sabido que o calor é outro ativador da reação de 

polimerização, podendo ser aplicado antes34,40,58,120-124 ou depois da 

fotoativação13,31,37,69,70-74,78,87,88,93,94,125-127. 

O aquecimento prévio de resinas compostas com finalidade restauradora 

diminui a viscosidade do material34,120, proporcionando melhor adaptação123. A 

elevadas temperaturas, maior grau de conversão40,58,121 e maior profundidade de 

cura40,121,124 são alcançados sem a necessidade de altas doses de luz. Entretanto, a 
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utilização desta técnica se torna clinicamente inviável e de pouca relevância, tendo 

em vista a contração volumétrica aumentada34, a difícil manipulação do material 

aquecido40 e a necessidade imediata de fotoativação após a inserção123. Ademais, a 

temperatura na estrutura dentária aumenta cerca de 1,3 °C quando o compósito é 

aquecido a 68 °C40, sendo importante ainda destacar que essa variação de 

temperatura deve ser somada ao calor gerado durante a exotermia decorrente da 

fotoativação122.  

O tratamento térmico secundário à fotopolimerização tem sido utilizado com 

o intuito de melhorar o desempenho das resinas compostas, pois associa as 

vantagens da técnica indireta, como melhor anatomia e contato proximal69,71, à maior 

conversão proporcionada pelo calor13,69,71-74,126. Nesse caso, a aplicação de calor 

aumenta a mobilidade de espécies reativas69,121,125 e de segmentos poliméricos125, 

gerando energia suficiente para que essas moléculas superem obstáculos como o 

emaranhamento das cadeias e reajam entre si120, diminuindo a quantidade de 

ligações duplas pendentes. 

Bausch et al.31 mostraram que o aumento da temperatura melhorou a dureza 

e a tração diametral de resinas autopolimerizáveis devido à formação de um maior 

número de ligações cruzadas. Um aumento de 10% na resistência à tração diametral 

após tratamento térmico também foi observado em outro estudo125. 

Ferracane e Condon69 estudaram a influência de diferentes protocolos de 

aplicação de calor posteriormente à cura de resinas comerciais e experimentais. O 

tratamento de 15 minutos foi tão efetivo quanto o tratamento de 3 horas, ambos a 

120 °C, no aumento do grau de conversão, positivamente correlacionado ao 

aumento de propriedades como dureza e tenacidade à fratura. O armazenamento 

dos espécimes por 7 dias entre a confeção dos corpos de prova e o tratamento 

térmico mostrou-se mais eficiente para alguns materiais. Os autores atribuem a 

melhora das propriedades à relaxação de tensões formadas durante a 

polimerização, especificamente na interface carga/matriz, que pode levar à melhor 

adesão entre essas duas fases69. Por outro lado, um estudo de Loza-Herrero et al.126 

mostraram que maiores tempos de armazenamento (entre 5 minutos e 120 horas) 

antes do tratamento térmico levaram à diminuição do grau de conversão em relação 

a espécimes tratados imediatamente após a fotoativação. 

Da mesma forma, o aquecimento de espécimes polimerizados como 

mecanismo de aumento da resistência ao desgaste foi comprovado por trabalho de 
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De Gee et al.127, que o justificaram devido à liberação de tensões geradas ao redor 

das partículas de carga durante a polimerização.  

Dado que a aplicação de calor é capaz de aumentar a conversão polimérica, 

Ferracane13 avaliou a liberação de monômeros não reagidos em diferentes meios de 

solução. O tratamento térmico a 120 °C por 10 minutos aumentou em 17% o grau de 

conversão, sendo mais eficaz do que a aplicação dobrada do tempo de luz (de 30 

para 60 segundos), resultando em uma menor liberação de monômeros residuais. 

Outro estudo mostrou que, além de se ligaram à rede polimérica, espécies não 

reagidas podem ser volatilizadas da restauração à medida que a temperatura e a 

duração do tratamento aumentam, o que pode tornar a superfície da restauração 

mais densa e resistente, já que esses componentes podem agir como plastificantes 

na massa37. 

Outro fator que pode infulenciar a conversão de resinas termicamente 

tratadas é a concentração de fotoiniciadores. Dobrar ou quadruplicar a concentração 

usual (0,3% em peso) da canforoquinona aumenta significativamente a conversão, 

segundo estudo de Rueggeberg et al.70. 

Santana88 realizou a caracterização térmica de três resinas comerciais para 

uso direto e uma resina para uso indireto (controle) através de termogravimetria e 

calorimetria exploratória diferencial. Em geral, a perda de voláteis devido ao 

aquecimento se deu a partir dos 180 °C e a temperatura de transição vítrea variou 

entre 156,67 e 162,36 °C. A temperatura eleita para o tratamento foi de 170 °C, 

acima da Tg, mas abaixo da temperatura de início de perda de massa. Os tempos 

avaliados de tratamento foram de 5, 10 e 15 minutos nas condições de embutimento 

ou não em revestimento. O tratamento térmico foi capaz de aumentar a dureza de 

resinas compostas de uso direto, alcançando valores semelhantes à resina controle, 

além de aumentar a resistência à flexão a valores maiores que o observado na 

resina indireta na condição somente fotoativada. 

Em 2010, Miyazaki72 estudou o efeito de dois protocolos de fotoativação 

(contínuo e pulse-delay) nos tempos imediato, 1, 6 e 24 horas após a fotoativação, 

além de duas temperaturas de tratamento térmico (100 e 170 °C) sobre 

propriedades como grau de conversão, resistência à flexão e dureza de 4 

compósitos comerciais. A autora determinou ainda a Tg de 10 materiais comerciais, 

que variou entre 157,1 e 159,5 °C. O tratamento térmico a 170 °C foi mais efetivo no 

aumento dos valores de resistência à flexão e dureza em relação aos diferentes 
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tempos de leitura dos espécimes apenas fotoativados, independentemente do 

protocolo de fotoativação empregado. Além de influenciado pelo tratamento, o grau 

de conversão também variou de acordo com o protocolo de fotoativação empregado. 

Além disso, observou-se que durante o tratamento térmico há um pico de exotermia 

por volta dos 70 °C, o que indica uma reação de cura adicional. 

Silva73 avaliou o efeito do tratamento térmico em compósitos (um 

nanoparticulado, um microhíbrido e um microparticulado) por duas fontes de luz 

(LED e halógena), armazenados em dois períodos de tempo (48 horas e 28 dias) 

após procedimentos de fotoativação e/ou tratamento térmico. Para o grau de 

conversão, maiores valores em relação à condição fotoativada foram observados em 

todos os materiais em ambos períodos após o tratamento térmico, o que também 

levou a menor sorção nos compósitos nanoparticulado e nanohíbrido, entretanto a 

diminuição na solubilidade foi observada apenas no compósito microparticulado. 

Quanto à tenacidade à fratura, apenas os compósitos microhíbrido e 

microparticulado foram beneficiados pelo tratamento. 

Mais recentemente, em 2013, Esteves74 estudou, então, o efeito do 

tratamento térmico a 170 °C por 10 minutos no grau de conversão, tenacidade à 

fratura, resistência à flexão e módulo de elasticidade em compósitos experimentais 

de diferentes formulações à base de Bis-GMA e TEGDMA e volumes de carga. A 

composição orgânica e inorgânica dos materiais influenciou em todas as 

propriedades dos materiais e o tratamento térmico promoveu melhoria em todas as 

variáveis estudadas. 

Tendo em vista que a aplicação de calor é capaz de aumentar propriedades 

como grau de conversão, dureza, resistência à flexão e tenacidade à fratura de 

resinas convencionais, parece claro que a composição exerce influência sobre o 

desempenho desses materiais, limitando o desenvolvimento de propriedades 

aumentadas.  

Dessa forma, diante da grande publicidade em torno de materiais bulk fill, 

que apresentam novas formulações monoméricas e, segundo os fabricantes, 

melhores propriedades, justifica-se o estudo do desempenho dessa nova classe de 

compósitos após tratamento térmico, no intuito de melhor compreender o seu 

comportamento. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

A proposta do presente trabalho foi avaliar o desempenho de sete 

compósitos bulk fill frente a um compósito convencional (Charisma Diamond* - 

Heraeus Kulzer, Alemanha) quanto às seguintes variáveis: grau de conversão, 

dureza, resistência à flexão e tenacidade à fratura. 

Adicionalmente, foi realizado tratamento térmico secundário à fotoativação 

para melhor compreensão do comportamento desses materiais.  

Tendo como base a classificação de compósitos quanto à viscosidade, as 

hipóteses nulas testadas foram as seguintes: 

• Primeira hipótese nula: compósitos bulk fill de alta viscosidade 

apresentam grau de conversão, dureza, resistência à flexão e 

tenacidade à fratura semelhantes entre si e equivalente ao material 

convencional; 

• Segunda hipótese nula: Compósitos bulk fill de baixa viscosidade 

(flow) apresentam grau de conversão, dureza, resistência à flexão e 

tenacidade à fratura semelhantes entre si; 

 

Com base em trabalhos anteriores, onde foi observado que o tratamento 

térmico é capaz de aumentar as propriedades mecânicas de resinas compostas 

convencionais, a seguinte hipótese nula foi testada: 

• Terceira hipótese nula: compósitos bulk fill apresentam grau de 

conversão, dureza, resistência à flexão e tenacidade à fratura 

semelhantes nas condições apenas fotoativada e fotoativada seguida 

de tratamento térmico.   

 

  

*Charisma Diamond consiste na versão nacional da resina Venus Diamond, comercializada fora 
do Brasil. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Os compósitos utilizados no presente trabalho estão descritos no quadro 

4.1. 

 

 

Material, sigla e 
fabricante 

Descrição (espessura 
do incremento/ 
necessidade de 

recobrimento oclusal) 

Composição 

Charisma Diamond 
(CD), Heraeus 

Kulzer 

Resina composta 
convencional 

nanohíbrida (2 mm / - ) 

TCD-DI-HEA, UDMA. 
Vidro de fluoreto de bário e de alumínio (5 

nm-20 µm, média de 0,6 µm): 81% em peso, 
64% em volume. 

EverX Posterior 
(EXP), GC Europe 

Resina composta bulk 
fill reforçada por fibras 
para substituição de 

dentina (4 a 5 mm / sim) 

Bis-GMA, TEGDMA, PMMA, canforoquinona, 
DMAEMA, hidroquinona. 

Vidro de borossilicato (0,1-2,2 µm), E-fibers 
de vidro (1-2 mm de comprimento): 74,2% em 

peso, 53,6% em volume. 

Filtek Bulk Fill Flow 
(FBFF), 3M ESPE 

Resina composta bulk 
fill de baixa viscosidade 
para base (4 mm / sim) 

Bis-GMA, Bis-EMA, EBPADMA, TEGDMA, 
resinas à base de procrilato, canforoquinona, 

EDMAB. 
Zircônia, sílica (0,01-3,5 µm), trifluoreto de 
itérbio (0,1-5,0 µm), cerâmica silanizada: 

64,5% em peso, 42% em volume. 

Fill-Up! (FU), 
Coltene Whaledent 

Resina composta bulk 
fill de baixa viscosidade 
para base de cura dual 

(4 mm / sim) 

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, TMPTMA, óxido 
de zinco, peróxido de benzoíla. 

Vidro dentário, sílica amorfa (0,1 - 5 µm, 
média de 2 µm): 65% em peso, 49% em 

volume. 

SonicFill (SF), Kerr 

Resina composta bulk 
fill nanohíbrida de baixa 

viscosidade (5 mm / 
não) 

Bis-GMA, TEGDMA, EBPADMA. 
SiO2, vidros e óxidos: 83,5% em peso, 67% 

em volume. 
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Surefil SDR (SDR), 
Dentsply 

Resina bulk fill de baixa 
viscosidade para base 

(4 mm / sim) 

UDMA modificado, EBPADMA, TEGDMA, 
canforoquinona, fotoacelerador, BHT, 

estabilizador ultravioleta. 
Vidro de Ba-Al-F-B-Si, vidro de St-Al-F-Si: 

68% em peso, 44% em volume. 

Tetric EvoCeram 
Bulk Fill (TECBF), 
Ivoclar Vivadent 

Resina composta bulk 
fill nanohíbrida (4 mm / 

não) 

Bis-GMA, UDMA, EBPADMA, 
canforoquinona, Ivocerin, TPO. 

Vidro de Ba-Al-Si (0,04-3,0 µm), partículas 
pré-polimerizadas (17% em peso), óxidos 
esféricos: 76-77% em peso, 53-54% em 

volume. 

Venus Bulk Fill 
(VBF), Heraeus 

Kulzer 

Resina composta bulk 
fill de baixa viscosidade 
para base (4 mm / sim) 

UDMA, EBPADMA, TEGDMA. 
Vidro de Ba-Al-F-Si, SiO2: 65% em peso, 38% 

em volume. 

Abreviações: 
BHT: hidroxitolueno butilado; 
Bis-EMA: bisfenol A polietilenoglicol diéter dimetacrilato; 
Bis-GMA: bisfenol A glicidil dimetacrilato; 
DMAEMA: N,N-dimetilaminoetil metacrilato; 
EDMAB: etil 4-dimetil aminobenzoato; 
EBPADMA: bisfenol A dimetacrilato etoxilado; 
PMMA: polimetilmetacrilato; 
TEGDMA: trietileno glicol dimetacrilato; 
UDMA: uretano dimetacrilato; 
TCD-DI-HEA: bis-(acriloiloximetil) triciclo[5.2.1.0.sup.2,6) decano; 
TMPTMA: trimetilolpropano trimetacrilato; 
TPO: 2,4-6 óxido trimetilbenzoil difenilfosfino. 

 

Quadro 4.1 - Materiais utilizados neste estudo (conforme descrição dos fabricantes) 
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4.1 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO 

 

 

4.1.1 Sem tratamento térmico 
 

 

Os espécimes foram fotopolimerizados com o aparelho LED Valo Cordless 

(Ultradent - South Jordan, Estados Unidos), de ponta ativa de 10 mm de diâmetro 

(Figura 4.1). A fotoativação foi realizada durante 20 segundos sob irradiância de 

1.000 mW/cm2, totalizando densidade de energia de 20 J/cm2. 

 

 
 

Figura 4.1 - LED Valo Cordless (Ultradent) com 10 mm de diâmetro da ponta ativa 
 

 

4.1.2 Com tratamento térmico 
 

 

Um hora após a fotoativação, os espécimes foram levados a um forno 

(modelo 3000 - EDG Equipamentos - São Carlos, Brasil) (Figura 4.2) por 10 minutos 

à temperatura de 170 °C.  
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Figura 4.2 - Forno para anel de fundição modelo 3000 (EDG) 
 

 

Todas as variáveis deste estudo foram estudadas para ambas as condições 

de cura. 
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4.2 ANÁLISE DO GRAU DE CONVERSÃO (GC) 

 

 

O grau de conversão (n=3) foi obtido através de espectroscopia no infra-

vermelho próximo com transformada de Fourier (FT-IR Vertex 70, Brüker Optik 

GmbH - Reino Unido). Os parâmetros de leitura utilizados foram: 4 cm-1, 32 

varreduras (scans) na faixa entre 2000 e 100 cm-1 e potência de 100 mW. 

Para isso, foi confeccionada uma lâmina de 1,0 mm de espessura de 

silicone de condensação (Optosil - Heraeus Kulzer) prensada entre duas placas de 

vidro com espaçadores e isoladas com vaselina líquida. Posteriormente, os silicones 

obtidos foram recortados em retângulos de dimensões 3,0 x 2,0 mm e uma 

perfuração de 8,0 mm de diâmetro foi confeccionada no centro do silicone. Por fim, 

cada recorte foi posicionado no centro de lâminas de vidro. 

 

 
 

Figura 4.3 - Materiais e equipamentos utilizados para a análise do grau de conversão. (A) conjunto 
lâmina/silicone/resina não fotoativada/lâmina; (B) fotopolimerização da resina composta; 
(C) espectrômetro Vertex 70 (Brüker Optik GmbH) 

 

 



49 
 

(Equação 1) 

(Equação 2) 

O material foi inserido no molde de silicone e pressionado por outra lâmina 

de vidro. Os conjuntos foram estabilizados por fitas adesivas (Figura 4.3 A) e 

levados ao espectrômetro Vertex 70 (Brüker Optik GmbH) para a obtenção do 

espectro não polimerizado (Figura 4.3 C). A correção da linha base e a normalização 

da curva foram feitas através do programa OPUS (Brüker Optics), aumentando sua 

intensidade e facilitando sua visualização. As alturas dos picos das bandas de 1610 

e 1640 cm-1 foram mensuradas e registradas. 

O conjunto foi removido do equipamento RFS100/S e fotoativado (Figura 4.3 

B), conforme descrito no item 4.1.1. Uma nova leitura foi realizada. Para o cálculo do 

GC após a fotoativação, os valores de alturas dos picos das bandas do material não 

curado e fotopolimerizado foram inseridos na seguinte equação (Equação 1): 

 

 

GCfotopolimerizado = 100 x 1-
alifático

aromático fotopolimerizado

alifático
aromático não curado

 

 

 

O material polimerizado foi então removido do conjunto e imediatamente 

submetido ao tratamento térmico, conforme descrito no tópico 4.1.2. Passados 10 

minutos da remoção do forno, o espécime foi reposicionado no silicone e o conjunto 

foi levado novamente ao espectrômetro para a obtenção das alturas dos picos das 

bandas do material tratado. O GC após o tratamento térmico foi obtido através da 

equação a seguir (Equação 2): 

 

 

GCtratado = 100 x 1-
alifático

aromático tratado

alifático
aromático não curado
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4.3 ANÁLISE DA DUREZA (KHN) 

 

 

Para ambas as condições de cura, foram utilizados espécimes (n=3) de 4,0 

mm de altura, 2,5 mm de largura e 2,5 mm de profundidade, confeccionados com o 

auxílio de uma matriz circular bipartida de latão (Figura 4.4), posicionada sobre uma 

tira de poliéster fixada sobre uma placa de vidro. A resina foi inserida dentro da 

matriz e pressionada com uma tira transparente de poliéster e lâmina de vidro, 

prosseguindo-se a fotoativação do material, conforme item 4.1.1.  

Posteriormente, a face irradiada do espécime foi polida em politriz 

EcoMetTM/AutometTM 300 (Buehler - Lake Bluff, Estados Unidos) sob irrigação 

abundante com lixa de granulação 1.200 durante 2 minutos (força de 20 N; 

velocidade do cabeçote: 30 rpm; velocidade do prato: 70 rpm). Após banho 

ultrassônico, foram realizadas 5 indentações com carga de 200 g por 20 segundos 

em durômetro Shimadzu HMV-2 (Tóquio, Japão) para obtenção dos valores de 

dureza. Da mesma forma, o polimento e a leitura da dureza foram realizados para a 

face não diretamente irradiada. 

 

 
 

Figura 4.4 - Matriz utilizada na análise de dureza. (A) matriz bipartida de latão montada para 
confecção dos espécimes para o teste de dureza. (B)  matriz bipartida de latão 
desmontada, destacando a profundidade de 4  mm 

 

 

Seguido o tratamento térmico conforme descrito no tópico 4.1.2, os 

procedimentos de polimento e leitura da dureza foram realizados nas superfícies do 

topo e da base dos espécimes. 
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4.4 TESTE DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO (RF) 

 

 

Os espécimes utilizados para esse teste (n=10) foram confeccionados em 

matriz de aço bipartida (10 mm de comprimento, 2 mm de largura, 1 mm de 

espessura) apoiada sobre tira transparente em placa de vidro. Após a inserção do 

material, uma tira transparente de poliéster e uma lâmina de vidro foram 

posicionadas sobre a matriz para acomodação do material, seguido de fotoativação, 

conforme descrito no tópico 4.1.1. Após desinclusão do espécime, os excessos 

foram removidos com o auxílio de lâmina de bisturi número 11 (Solidor - Barueri, 

São Paulo) e as dimensões do corpo de prova foram registradas. 

Os ensaios de resistência à flexão foram conduzidos em máquina de 

ensaios universais (modelo 5565, Instrom Corp - Canton, Estados Unidos) com 

célula de carga de 1000 N, velocidade do teste de 0,5 mm/min e ação da força 

incidente à face irradiada (Figura 4.5). A distância entre os apoios foi de 8 mm, 

sempre conferida entre grupos com paquímetro digital. No caso dos corpos de prova 

apenas fotoativados, os ensaios foram conduzidos logo após a confecção. O número 

de espécimes foi de 10 (n=10) para as duas condições, sem e com tratamento 

térmico. 

 

 

 
 

Figura 4.5 - Esquema representativo da montagem do corpo de prova sobre os apoios em máquina 
de ensaios universais para o teste de resistência à flexão 

 

 

 

Os valores de carga de ruptura, em Newtons, foram tabulados juntamente 

com as dimensões dos espécimes para o cálculo da tensão máxima de resistência à 



52 
 

(Equação 3) 

flexão, através da equação a seguir (Equação 3), onde RF é a resistência à flexão 

em MPa, F corresponde à carga medida no momento da fratura (N), d corresponde à 

distância entre os apoios em mm, b (mm) a largura e h (mm) a altura (espessura) do 

espécime: 

 

RF=
3Fd
2bh2 
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4.5 TESTE DE TENACIDADE À FRATURA (KIC) 

 

 

O método utilizado para avaliar a tenacidade à fratura (KIC) dos compósitos 

foi o single-edge notched beam (SENB), que consiste em avaliar o espécime a partir 

da presença de um entalhe (defeito artificial). 

Para a confecção dos corpos de prova (n=10), foi utilizada uma matriz de 

aço bipartida de dimensões de 10 mm de comprimento, 2 mm de largura e 1 mm de 

espessura, conforme descrita por Esteves74, sobre tira de poliéster e placa de vidro. 

Para a criação do entalhe, lâminas de barbear (Gilette - Procter & Gamble - São 

Paulo, Brasil) foram seccionadas nas dimensões de 1,4 cm de comprimento e 1,0 

mm de largura, conforme ilustrado na figura 4.6, inseridas na matriz de aço e fixadas 

com cola líquida multiuso (Superbonder Original - Henkel Ltda. - São Paulo, Brasil). 

A lâmina era trocada a cada 10 confecções de corpos de prova.  

 

 

 
 

Figura 4.6 - Esquema representativo do corte realizado em lâmina de barbear para confecção do 
entalhe nos espécimes utilizados no ensaio de tenacidade à fratura 

 

 

Durante a inserção, o material foi pressionado contra as paredes internas da 

matriz, a fim de se obter o máximo de adaptação à lâmina de barbear. Uma tira 

transparente de poliéster e uma lâmina de vidro foram posicionadas sobre a matriz e 

procedeu-se a fotoativação do espécime, conforme tópico 4.1.1. Feita a remoção do 

espécime, foi realizado acabamento com auxílio de lâmina de bisturi número 11 

(Solidor). 
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Para o teste, foi utilizada uma máquina de ensaios universais (modelo 5565, 

Instrom Corp) com célula de carga de 1000 N e velocidade do teste de 0,5 mm/min. 

O espécime foi posicionado sobre os apoios, 8 mm distantes entre si, com a 

incidência de força sobre a face oposta ao entalhe (Figura 4.7). 

Para os grupos tratados termicamente (n=10), foram realizados os mesmos 

procedimentos, entretanto utilizando protocolo de tratamento descrito no tópico 

4.1.2. 

 

 

 
Figura 4.7 - Teste de tenacidade à fratura realizado em máquina de ensaios universais. No canto 

direito superior, esquema representativo das dimensões do espécime utilizado para o 
teste de tenacidade à fratura 

 

 

Os fragmentos dos espécimes foram levados a um estereomicroscópio com 

uma câmera acoplada (modelo SZ61 - Olympus - Tóquio, Japão) no aumento de 

3,5x. Com o auxílio do software Image J (National Institute of Health - Bethesda, 

Estados Unidos) foram mensuradas a profundidade do entalhe (a), a largura (w) e a 

espessura (b) de cada corpo de prova. Para o cálculo do valor de (a), obteu-se uma 

média aritimética de seis mensurações, sendo três em cada superfície de fratura. 

Para o cálculo do KIC, foram considerados apenas corpos de prova que 

apresentaram razão a/w entre 0,40 e 0,45. Os valores de tenacidade à fratura 

(MPa.mm0,5) foram calculados segundo a equação a seguir (Equação 4), onde P é a 
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(Equação 4) 

(Equação 5) 

carga de ruptura (em newtons) e S é a distância entre os apoios; b e w foram 

convertidos e utilizados em metro: 

 

KIC=
PS

 bw3/2
 𝑓

 a 
 w  

 

𝑓(a/w) foi calculado de acordo com a seguinte equação: 

 

𝑓
a
w = 

a
w

3
1.99- aw 1- aw 2.15-3.93 a

w +2.7 a
w

2

2 1+2 a
w 1- aw

3
2

 

 

 

Em suma, o fluxograma de testes e condições de tratamento estão dispostos 

na figura 4.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8 - Fluxograma de testes realizados no presente estudo 
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4.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Para o tratamento estatístico dos dados, foi utilizado o programa Minitab 

Statistical Software versão 17. 

Os dados obtidos em todos os testes realizados foram submetidos aos 

testes de normalidade e homocedasticidade, em seguida avaliados por análise de 

variância (ANOVA) e complementados pelos testes de Tukey ou avaliados somente 

pelo teste de Kruskal-Wallis, conforme o quadro 4.2. 

 
 

Teste Protocolo de tratamento Análise estatística 

Grau de 
conversão 

Sem tratamento térmico ANOVA + Tukey 

Com tratamento térmico ANOVA + Tukey 

Dureza 
Sem tratamento térmico ANOVA + Tukey 

Com tratamento térmico ANOVA + Tukey 

Resistência à 
flexão 

Sem tratamento térmico Kruskal-Wallis 

Com tratamento térmico ANOVA + Tukey 

Tenacidade à 
fratura 

Sem tratamento térmico Kruskal-Wallis 

Com tratamento térmico Kruskal-Wallis 
 

Quadro 4.2 - Análise estatística aplicada aos grupos, conforme resultados dos testes de normalidade 
e homocedasticidade 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 

Para a análise estatística do grau de conversão, foram consideradas as 

fontes de variação material e condição de cura. 

 

 

5.1.1 Sem tratamento térmico 
 

 

Os resultados para o grau de conversão estão demonstrados na tabela 5.1.  

A figura 5.1 mostra a análise de Tukey para os resultados. 

 

 
Tabela 5.1 - Médias (desvio padrão) do grau de conversão (%) das resinas avaliadas na condição 

apenas fotoativada 
 

CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

54,5 
(1,9) 

66,3 
(0,2) 

56,6 
(1,9) 

60,0 
(4,39) 

62,8 
(0,6) 

75,7 
(0,7) 

56,6 
(2,1) 

66,5 
(0,98) 
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Figura 5.1 - Médias e desvio padrão do grau de conversão (%) das resinas avaliadas na condição 
apenas fotoativada. Letras iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes (p<0,001) 

 

 

5.1.2 Com tratamento térmico 
 

 

Os resultados para o grau de conversão estão demonstrados na tabela 5.2. 

A figura 5.2 mostra a análise de Tukey para os resultados. 

 

 
Tabela 5.2 - Médias (desvio padrão) do grau de conversão (%) das resinas avaliadas na condição 

após tratamento térmico 
 

CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

87,4 
(3,1) 

88,7 
(0,9) 

88,3 
(3,1) 

88,0 
(6,9) 

98,3 
(1,0) 

95,8 
(0,8) 

83,4 
(0,4) 

94,0 
(0,8) 
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Figura 5.2 - Médias e desvio padrão de grau do conversão (%) das resinas avaliadas na condição 
após tratamento térmico. Letras iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes (p<0,001) 

 

 

Levando em consideração o fator condição de cura, a média de conversão 

para o grupo apenas fotoativado foi de 62,38%, havendo um aumento 

estatisticamente significante no grupo tratado termicamente (90,49%) (Figura 5.3). 

 

 

 
 

Figura 5.3 - Médias e desvio padrão do grau de conversão (%) das resinas avaliadas nas condições 
apenas fotoativada e fotoativada seguido de tratamento térmico. Letras diferentes 
indicam presença de diferenças estatisticamente significantes (p<0,001) 
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O teste ANOVA dois fatores indicou interação significante entre as variáveis 

material e condição de cura (p<0,001). A figura 5.4 mostra a análise de Tukey para 

os resultados. 

 
 

 
 

Figura 5.4 - Médias e desvio padrão do grau de conversão (%) das resinas avaliadas  nas condições 
apenas fotoativada e fotoativada seguido de tratamento térmico. Letras iguais indicam 
ausência de diferenças estatisticamente significantes (p<0,001) 
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5.2 DUREZA 

 

 

Para a análise estatística da dureza, foram consideradas as fontes de 

variação material, superfície e condição de cura. 

 

 

5.2.1 Sem tratamento térmico 
 

 

Os resultados para a dureza das superfícies topo e base estão 

demonstrados na tabela 5.3. A figura 5.5 mostra a análise de Tukey para os 

resultados. 

Não foi possível realizar a leitura da dureza da superfície base da resina 

Charisma Diamond devido à polimerização incompleta dos espécimes. 

 

 
Tabela 5.3 - Médias (desvio padrão) de dureza (KHN) nas superfícies topo e base das resinas 

avaliadas na condição apenas fotoativada 
 

Superfície 
Material 

CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

Topo 85,63 
(2,0) 

63,51 
(1,31) 

27,18 
(1,14) 

53,06 
(2,03) 

36,2 
(0,51) 

81,65 
(1,33) 

53,74 
(0,63) 

25,06 
(0,99) 

Base - 59,5 
(0,93) 

18,51 
(1,6) 

51,53 
(0,6) 

35,56 
(0,67) 

53,04 
(0,26) 

36,23 
(3,83) 

26,38 
(1,93) 
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Figura 5.5 - Médias e desvio padrão de dureza (KHN) nas superfícies topo e base das resinas 
avaliadas na condição apenas fotoativada. Letras iguais indicam ausência de diferenças 
estatisticamente significantes (p<0,001). *Não foi possível realizar a leitura deste grupo 
devido à polimerização incompleta dos espécimes 

 

 

5.2.2 Com tratamento térmico 
 

 

Os resultados para a dureza das superfícies topo e base estão 

demonstrados na tabela 5.4. A figura 5.6 mostra a análise de Tukey para os 

resultados. 

Devido à utilização dos mesmos espécimes confeccionados para a condição 

sem tratamento térmico, também não foi possível realizar a leitura da dureza da 

superfície base da resina Charisma Diamond. 

 
 

Tabela 5.4 - Médias (desvio padrão) de dureza (KHN) nas superfícies topo e base das resinas 
avaliadas na condição após tratamento térmico 

 
Superfície 

Material 
CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

Topo 116,47 
(3,06) 

78,09 
(1,58) 

48,52 
(0,82) 

63,27 
(1,76) 

53,5 
(0,91) 

83,08 
(0,91) 

69,95 
(2,07) 

39,27 
(3,99) 

Base - 76,22 
(0,72) 

37,15 
(5,51) 

63,15 
(1,79) 

55,4 
(1,1) 

74,91 
(1,1) 

61,13  
(3,29) 

39,75 
(2,38) 
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Figura 5.6 - Médias e desvio padrão de dureza (KHN) nas superfícies topo e base das resinas 
avaliadas na condição após tratamento térmico. Letras iguais indicam ausência de 
diferenças estatisticamente significantes (p<0,001). *Não foi possível realizar a leitura 
deste grupo devido à polimerização incompleta dos espécimes 

 
 

A análise de variância de 3 fatores indicou interação significante entre os 

fatores material, superfície e condição de cura (p<0,001). As diferenças entre os 

grupos foi evidenciada pelo teste de Tukey (Figura 5.7). 

 

 
 
 

Figura 5.7 - Médias e desvio padrão de dureza (KHN) nas superfícies topo e base das resinas 
avaliadas nas condições apenas fotoativada e fotoativada seguido de tratamento 
térmico. Letras iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente significantes 
(p<0,001). *Não foi possível realizar a leitura deste grupo devido à polimerização 
incompleta dos espécimes 
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5.3 RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

 

 

Para a análise estatística da resistência à flexão, foram consideradas as 

fontes de variação material e condição de cura. 

 

 

5.3.1 Sem tratamento térmico 
 

 

Os resultados do ensaio de resistência à flexão estão demonstrados na 

tabela 5.5. A figura 5.8 mostra o teste de Kruskal-Wallis para os resultados. 

 

 
Tabela 5.5 - Médias (desvio padrão) de resistência à flexão (MPa) das resinas avaliadas na condição 

apenas fotoativada 
 

CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

99,15 
(8,59) 

122,54 
(18,33) 

60,85 
(4,76) 

83,86 
(12,74) 

65,18 
(5,09) 

101,09 
(14,38) 

82,71 
(6,68) 

59,90 
(5,06) 

        
 
 

 
 
Figura 5.8 - Médias e desvio padrão de resistência à flexão (MPa) das resinas avaliadas na condição 

apenas fotoativada. Letras iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes (p<0,001) 
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5.3.2 Com tratamento térmico 
 

 

Os resultados para o ensaio de resistência à flexão estão demonstrados na 

tabela 5.6. A figura 5.9 mostra a análise de Tukey para os resultados. 

 

 
Tabela 5.6 - Médias (desvio padrão) de resistência à flexão (MPa) das resinas avaliadas na condição 

após tratamento térmico  
 

CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

189,85 
(20,22) 

138,29 
(10,04) 

132,96 
(16,41) 

120,95 
(21,31) 

144,47 
(13,92) 

161,10 
(24,77) 

116,22 
(11,24) 

155,17 
(12,54) 

 
 

 
 
Figura 5.9 - Médias e desvio padrão de resistência à flexão (MPa) das resinas avaliadas na condição 

após tratamento térmico. Letras iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente 
significantes (p<0,001) 

 
 

Quando avaliado o fator condição de cura, a média de resistência à flexão 

para o grupo apenas fotoativado foi de 84,41 MPa, havendo um aumento 

estatisticamente significante para grupo tratado termicamente  para 144,88 MPa 

(Figura 5.10). A figura 5.11 mostra a diferença entre grupos, segundo teste de 

Tukey. 
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Figura 5.10 - Médias e desvio padrão de resistência à flexão (MPa) das resinas avaliadas nas 
condições apenas fotoativada e fotoativada seguido de tratamento térmico. Letras 
diferentes indicam presença de diferenças estatisticamente significantes (p<0,001) 

 

 

 
 

Figura 5.11 - Médias e desvio padrão da resistência à flexão (MPa) das resinas avaliadas  nas 
condições apenas fotoativada e fotoativada seguido de tratamento térmico. Letras 
iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente significantes (p<0,001) 
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5.4 TENACIDADE À FRATURA 

 

 

Para a análise estatística dos resultados de tenacidade à fratura, foram 

consideradas as fontes de variação material e condição de cura. 

 

 

5.4.1 Sem tratamento térmico 
 

 

Os resultados para o ensaio de tenacidade à fratura estão demonstrados na 

tabela 5.7. A figura 5.12 mostra o teste de Kruskal-Wallis para os resultados. 

 

 
Tabela 5.7 - Médias (desvio padrão) de tenacidade à fratura (MPa.mm0,5) das resinas avaliadas na 

condição apenas fotoativada 
 

CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

2,01 
(0,14) 

3,35 
(0,52) 

1,37 
(0,09) 

1,54 
(0,09) 

1,74 
(0,04) 

2,42 
(0,14) 

1,57 
(0,07) 

1,59 
(0,06) 

        
 
 

 
 
Figura 5.12 - Médias e desvio padrão de tenacidade à fratura (MPa.mm0,5)  das resinas avaliadas na 

condição apenas fotoativada. Letras iguais indicam ausência de diferenças 
estatisticamente significantes (p<0,001) 
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5.4.2 Com tratamento térmico 
 

 

Os resultados para o ensaio de tenacidade à fratura estão demonstrados na 

tabela 5.8. A figura 5.13 mostra o teste de Kruskal-Wallis para os resultados. 

 

 
Tabela 5.8 - Médias (desvio padrão) de tenacidade à fratura (MPa.mm0,5) das resinas avaliadas na 

condição após tratamento térmico 
 

CD EXP FBFF FU SDR SF TECBF VBF 

2,91 
(0,06) 

3,84 
(0,52) 

2,62 
(0,14) 

1,74 
(0,11) 

2,86 
(0,09) 

2,93 
(0,17) 

2,13 
(0,12) 

2,92 
(0,10) 

 
 

 
 

Figura 5.13 - Médias e desvio padrão de tenacidade à fratura (MPa.mm0,5) das resinas avaliadas na 
condição após tratamento térmico. Letras iguais indicam ausência de diferenças 
estatisticamente significantes (p<0,001) 

 
 

Quando avaliado o fator condição de cura, a média de tenacidade à fratura 

para o grupo apenas fotoativado foi de 1,95 MPa.mm0,5, havendo um aumento 

estatisticamente significante para grupo tratado termicamente  para 2,75 MPa.mm0,5 

(Figura 5.14). A figura 5.15 mostra a diferença entre grupos, segundo teste de 

Kruskal-Wallis. 
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Figura 5.14 - Médias e desvio padrão de tenacidade à fratura (MPa.mm0,5) das resinas avaliadas nas 
condições apenas fotoativada e fotoativada seguido de tratamento térmico. Letras 
diferentes indicam presença de diferenças estatisticamente significantes (p<0,001) 

 

 

 
 

Figura 5.15 - Médias e desvio padrão de tenacidade à fratura (MPa.mm0,5) das resinas avaliadas  nas 
condições apenas fotoativada e fotoativada seguido de tratamento térmico. Letras 
iguais indicam ausência de diferenças estatisticamente significantes (p<0,001) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O presente estudo teve o propósito de avaliar as propriedades de 

compósitos bulk fill submetidos a diferentes condições de cura. 

Trabalhos anteriores que realizaram a caracterização térmica de resinas 

compostas mostraram que entre as temperaturas de 58,6 e 80 °C há um pico 

exotérmico indicativo de cura adicional72, a partir dos 180 °C inicia-se a perda de 

voláteis da massa88,94 e a temperatura de transição vítrea (Tg) dos compósitos 

odontológicos em geral está por volta dos 160 °C93,94. Quando um compósito é 

aquecido a uma temperatura acima da sua Tg, ocorre um aumento da mobilidade 

das cadeias do polímero69, além da maior colisão entre espécies não reagidas121, 

passíveis de se ligarem à rede polimérica. Já foi demonstrado que os efeitos do 

tratamento a 170 °C sobre propriedades mecânicas foram mais significantes em 

relação tratamento a 100 °C72. Ademais, a utilização de maiores tempos exerce 

influência semelhante a tempos mais curtos de tratamento69,93.  

O nível de calor aplicado exerce 12 vezes mais influência do que o tempo de 

tratamento, existindo uma correlação linear entre a temperatura e o grau de 

conversão70. Entretanto, a temperatura inicial de perda de voláteis, acima de 180 

°C88, deve ser respeitada. Dessa forma, para o presente estudo foi estabelecido o 

tratamento térmico a 170 °C por 10 minutos. 

Tendo em vista que o tratamento térmico pode aumentar as propriedades 

das resinas compostas13,37,42,70-74,78,88,93,94,125,126, evidenciando a limitação da reação 

de polimerização convencional por luz, a aplicação de calor também pode ser 

utilizada como ferramenta para melhor compreensão da composição química desses 

materiais quanto à presença de moduladores da reação, que podem limitar o 

desenvolvimento de tensões internas e na interface adesiva. 

A partir disso, no presente estudo, o tratamento térmico foi utilizado como 

instrumento para melhor compreensão do comportamento de materiais bulk fill. A 

discussão de cada parâmetro estudado se iniciará pelos resultados obtidos na 

condição apenas fotoativada, seguido dos resultados após tratamento térmico. 
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6.2 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 
As resinas bulk fill de alta viscosidade SonicFill e EverX Posterior 

apresentaram graus de conversão (GC) estatisticamente diferentes entre si e 

maiores que a resina convencional. Da mesma forma, as resinas bulk fill de baixa 

viscosidade (Venus Bulk Fill, Surefil SDR, Fill-Up! e Filtek Bulk Fill Flow) 

apresentaram GC diferentes entre si. Portanto, a primeira e a segunda hipóteses 

nulas foram rejeitadas. 

Em geral, resinas bulk fill são mais translúcidas à luz azul7,85, já que foram 

desenvolvidas para polimerizar em grandes porções. Entretanto, a resina SonicFill 

(SF) apresenta translucidez comparável a compósitos convencionais, provavelmente 

devido à presença de partículas de carga de formato irregular e de tamanhos 

relativamente maiores85, o que diminui a transmissão de luz128. Estudos têm 

mostrado que a baixa penetração de luz nesse material se traduz em uma baixa 

profundidade de cura8,44, não sendo detectada a transmissão de luz do topo para a 

base de espécimes de 6 mm de espessura, o que não foi observado em outros 

materiais da mesma classe83. Ainda assim, no presente estudo, a resina SF 

apresentou o maior GC (75,7%) dentre todos os materiais testados. Entretanto vale 

ressaltar a existência de correlação linear inversa entre espessura do espécime e 

GC129, tendo em vista a pequena espessura utilizada de material no presente 

estudo, o que permite maior aproveitamento da luz130.  

A translucidez pode ser controlada pelo conteúdo de carga7 e pela diferença 

nos índices de refração de luz entre a matriz orgânica e fração inorgânica131. O alto 

valor deste parâmetro nas resinas Venus Bulk Fill (VBF) e Surefil SDR (SDR) em 

comparação a compósitos bulk fill de alta viscosidade foi previamente comprovado7, 

e tal fato pode ter sido responsável pela conversão de 66,7% e 62,8%, 

respectivamente, nesses materiais. Entretanto, apesar do apelo para o uso de 

grandes volumes de material devido à alta translucidez de compósitos bulk fill, a 

polimerização de um compósito convencional translúcido a 4 mm de profundidade já 

foi reportada132. 

A utilização do Bis-EMA (algumas vezes citado como EBPADMA), associado 

ao UDMA pode ter sido responsável pela alta conversão da resina VBF (66,7%). O 

bisfenol A exotilado dimetacrilato (Bis-EMA) é um análogo relativamente hidrofóbico 
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do Bis-GMA, mais flexível e de menor viscosidade133, que isoladamente pode 

alcançar conversão de 72,4%, frente a 34,5% do Bis-GMA12.  

Apesar da alta viscosidade, a resina reforçada por fibras EverX Posterior107, 

apresentou grau de conversão de 66,4%, equivalente às resinas VBF e SDR. Devido 

ao lançamento recente, poucos trabalhos foram publicados, mas a translucidez 

aparente deste material e a presença de TEGDMA são uma possível explicação 

para o relativo alto grau de conversão. A adição de PMMA à matriz orgânica possui 

a finalidade de formar uma rede polimérica semi-interpenetrante92 capaz de gerar 

conversão imediata de 54,4% e de 66,2% após as primeiras 24 horas134, resultado 

este semelhante ao encontrado no presente estudo. Estudos de formulações 

experimentais que precederam o lançamento comercial deste material indicaram 

conversão maior em relação a uma resina convencional nanoparticulada92. 

Uma outra estratégia utilizada para aumentar o grau de conversão é a 

utilização de monômeros de baixo peso molecular, o que é o caso da resina SDR. A 

presença de TEGDMA e de uma espécie modificada do UDMA permitiram um grau 

de conversão de 62,8%. Além disso, segundo o fabricante, um fotoacelerador foi 

adicionado à composição para auxiliar no processo de polimerização110. Da mesma 

forma que no presente estudo, um estudo anterior não encontrou diferença 

estatística entre o grau de conversão das resinas VBF e SDR36. 

Apesar da presença do peróxido de benzoíla e da matriz orgânica contendo 

TEGDMA e um monômero trimetacrilato (TMPTMA)109,135 (Figura 6.1), capaz de se 

ligar a outras três moléculas de monômeros, a resina de cura dual Fill-Up! (FU) 

apresentou conversão (60,0%) semelhante a outras resinas bulk fill e ao compósito 

convencional. O peróxido de benzoíla, responsável pela polimerização química, 

também é utilizado na formulação de resinas acrílicas9,136 e de fármacos anti-

acne137. Tendo em vista seu potencial irritante137 e que relatos de reações de 

hipersensibilidade a este componente já foram reportados na literatura médica138-140 

e odontológica141,142, além do potencial de liberação deste na cavidade oral136, a 

utilização do compósito FU em cavidades profundas e em pacientes alérgicos ao 

peróxido de benzoíla deve ser evitada. 
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Figura 6.1 - Molécula de TMPTMA (trimetilolpropano trimetacrilato)135. Grupos metacrilato passíveis 
de ligação covalente a outros monômeros destacados em negrito. Disponível em 
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/246840?lang=pt&region=BR 

 

 

Ao avaliar diferentes resinas bulk fill, Par et al.143 relataram um grau de 

conversão de 76,6% para a resina Filtek Bulk Fill Flow (FBFF), o que não foi 

observado em outros estudos36,134. Em conformidade com estes últimos, este 

material apresentou conversão de 56,6%, apesar do uso do TEGDMA como 

monômero diluente da matriz à base de Bis-GMA e UDMA, além da presença do 

EDMAB como coiniciador da reação, que quando associado à canforoquinona na 

proporção 1:1 apresenta pico de absorção máximo de 470 nm e é capaz de alcançar 

alta conversão144. 

Na tentativa de superar a alta viscosidade decorrente da matriz orgânica à 

base de Bis-GMA112 e da baixa translucidez83, um sistema iniciador adicional - 

Ivocerin - foi incorporado à resina Tetric EvoCeram Bulk Fill (TECBF)112. O Ivocerin é 

descrito como um iniciador à base de germânio com faixa de absorção entre 400 e 

450 nm (Figura 6.2). Diferente do sistema convencional amina/canforoquinona, a 

reação de polimerização inicia-se devido à formação de duas espécies reativas 

geradas pela clivagem da molécula de Ivocerin, o dobro do formado por uma 

molécula de canforoquinona, e não há a necessidade de moléculas co-

iniciadoras83,145. Para a fotopolimerização das resinas no presente estudo, foi 

utilizado o LED Valo Cordless (Ultradent), de terceira geração, com faixa de emissão 

de luz entre 395 e 480 nm146, capaz de sensibilizar, além da canforoquinona, a 

molécula de Ivocerin. Segundo o fabricante, a adição do Ivocerin permite a 

polimerização do material em profundidades de até 4 mm145. Entretanto, mesmo 

com uma espessura de 1,0 mm, a resina TECBF apresentou grau de conversão de 

56,6%, semelhante ao compósito convencional, mas estatisticamente menor que as 

outras resinas bulk fill. 
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Figura 6.2 - Molécula do Ivocerin, fotoiniciador adicional presente na composição da resina Tetric 
EvoCeram Bulk Fill145 

 

 

Da mesma forma, uma baixa conversão foi observada na resina 

convencional Charisma Diamond (CD) (54,5%), provavelmente devido a sua 

formulação à base de monômeros de alto peso molecular, como o UDMA e o TCD-

DI-HEA, o que também foi observado em outros estudos36,144,147. O bis-

(acriloiloximetil) triciclo[5.2.1.0.sup.2,6) decano (TCD-DI-HEA) é um monômero 

dimetacrilato de cadeia longa e peso molecular de 478 g/mol (Figura 6.3)148.  

 

 

 
 

Figura 6.3 - Estrutura molecular do monômero TCD-DI-HEA149 
 

 

É sabido que maiores valores de grau de conversão implicam em uma 

menor quantidade de monômeros não reagidos78,115 e que a liberação destes pode 

ser irritante aos tecidos adjacentes à restauração33,75. Apesar de estatisticamente 

diferentes entre si, todas as resinas bulk fill apresentaram GC maior que ou 

semelhante ao compósito convencional. Toh et al.115 avaliaram a biocompatibilidade 

de resinas compostas convencionais e bulk fill na linhagem celular murina de 

fibroblastos L-929. Para isso, corpos de prova de diferentes espessuras foram 

imersos em meios de cultura por 24 horas. Essa solução foi posteriormente 

incubada junto aos fibroblastos para avaliação de citotoxicidade in vitro. Os autores 

observaram que à medida que a espessura aumentou para as resinas 
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convencionais, eventos como diminuição da viabilidade celular e alterações 

morfológicas celulares, como retração e arrendodamento, foram observados. Isso 

sugere que maiores espessuras implicam em uma cura deficiente e maior lixiviação 

de monômeros não reagidos, diminuindo a biocompatibilidade do material. Dessa 

forma, apesar dos diferentes graus de conversão, do ponto de vista biológico, a 

utilização de resinas bulk fill em porções de até 4 mm parece apropriada, já que 

conduzem um pequeno remanescente não reagido. 

No presente estudo, o tratamento térmico foi capaz de aumentar o grau de 

conversão em 45% em relação à condição apenas fotoativada, corroborando com 

estudos anteriores69,72-74,77. Dessa forma, a terceira hipótese nula foi rejeitada. O 

efeito mais pronunciado foi observado na resina CD, que aumentou em 61% seu 

GC, contudo a resina SDR (98,3%) apresentou o maior valor absoluto de conversão, 

provavelmente devido à ausência de Bis-GMA e à presença de TEGDMA e da 

espécie modificada de UDMA. Em estudo realizado por Esteves74, independente do 

conteúdo de carga (30, 50 ou 70%), a relação entre Bis-GMA e TEGDMA de 1:1 foi 

mais sensível ao tratamento térmico em relação à relação 7:3. As resinas VBF e SF 

apresentam monômeros de maiores pesos moleculares, como Bis-GMA, Bis-EMA e 

UDMA, o que explica o grau de conversão discretamente menor em relação a SDR. 
Apesar da diferença nas composições orgânicas, SF (95,8%), VBF (94,0%), 

EXP (88,7%), FBFF (88,3%), FU (88,0%) e CD (87,4%) apresentaram graus de 

conversão estatisticamente semelhantes, indicando uma tendência de 

homogeneização da polimerização devido ao tratamento térmico. Ainda assim, a 

resina TECBF apresentou o menor valor de conversão (83,4%), provavelmente 

devido à ausência de TEGDMA, o que dificulta a formação de ligações cruzadas. 

O tratamento térmico após a fotoativação como forma de aumentar o grau 

de conversão foi objeto de estudo de vários autores13,69,70-74. Além de aumentar a 

mobilidade e a difusão molecular, o aquecimento a temperaturas acima da Tg69,124 

também pode agir como um iniciador da reação31, sensibilizando ligações duplas de 

grupos metacrilato não reagidos69, permitindo que estes se liguem covalentemente a 

cadeias poliméricas ou estabeleçam ligações cruzadas entre estas31,78,124, levando 

adiante a reação de polimerização iniciada pela fotoativação69 através da 

terminação66. Um trabalho mostrou aumento significativo no grau de conversão de 

compósitos bulk fill quando o armazenamento dos espécimes foi realizado em estufa 

a temperatura corporal (37 °C), em relação à temperatura ambiente (20 °C)150.  
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Ao final da reação de polimerização ativada por luz, ligações C=C 

permanecem como grupos metacrilatos pendentes na extremidade de cadeias 

poliméricas, enquanto outras permanecem como monômeros não reagidos, capazes 

de serem lixiviados da restauração33,37 e causar reações de hipersensibilidade34,75. 

Qualquer tratamento térmico pós-cura realizado em compósitos diminui 

consideravelmente a quantidade de monômeros não reagidos quando comparado à 

fotoativação convencional78, seja pela ligação destes à rede polimérica31,78,124, seja 

por evaporação durante o aquecimento da massa70,78. Portanto, pode-se inferir que 

o aumento do grau de conversão observado após tratamento térmico no presente 

estudo resultaria em uma maior biocompatibilidade da restauração. Entretanto, mais 

importante ainda é destacar que o tratamento térmico demonstrou que resinas bulk 

fill possuem um potencial de conversão ainda muito alto após a fotoativação e é 

possível que essa modulação da conversão seja parte de uma solução de 

compromisso dada pelo fabricante, devido ao propósito de sua indicação: têm que 

polimerizar o "suficiente", mas não podem gerar alta tensão na interface. 
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6.3 DUREZA 

 

 

Independente da viscosidade dos materiais, as resinas bulk fill avaliadas 

apresentaram dureza (KHN) no topo estatisticamente diferentes entre si e menores 

que o compósito convencional, exceto pela SonicFill. Na superfície da base, as 

resinas bulk fill apresentaram KHN diferentes entre si e não foi possível realizar a 

leitura desta face no compósito convencional. Portanto, para o teste de dureza, 

ambas as hipóteses nulas foram rejeitadas. 
Segundo os fabricantes, uma das maiores vantagens dos compósitos bulk fill 

é a profundidade de cura aumentada em relação a resinas convencionais. Para 

simular esta situação, foi utilizada uma matriz de 4 mm de profundidade na 

confecção dos espécimes. Após a polimerização por luz, no momento da 

desinclusão dos espécimes, foi observado que todas as resinas, exceto o material 

nanohíbrido Charisma Diamond, apresentavam a superfície da base aparentemente 

polimerizada. Portanto, a leitura da dureza na superfície da base de todos os 

materiais pôde ser realizada, exceto para a resina Charisma Diamond. 

De modo geral, os compósitos de alta viscosidade apresentaram maiores 

valores de dureza em comparação àqueles de consistência flow, provavelmente 

devido ao alto conteúdo de carga. Um estudo comprovou a correlação positiva entre 

viscosidade e dureza151. Durante o teste de dureza, a força aplicada pelo indentador 

faz com que as partículas de carga se compactem na região abaixo da região de 

indentação e a união das partículas de carga à matriz orgânica pelo silano evita que 

esta escoe para longe da área de aplicação de carga152, ambos eventos reforçando 

a correlação positiva entre conteúdo de carga e dureza relatada por alguns 

autores4,20,57,152. Apesar da diferença no tamanho das partículas entre todos os 

materiais, este fator não pareceu influenciar na dureza quando compósitos de 

conteúdos de carga semelhantes, mas de diferentes tamanhos de partículas foram 

estudados153. 

Devido ao alto conteúdo de carga (64% em volume)154,155, apesar do menor 

grau de conversão, a resina CD apresentou o maior valor de dureza (85,63), 

estatisticamente semelhante a SF. Por outro lado, por ser uma resina convencional, 

com indicação da técnica de fotoativação de porções de no máximo 2 mm (CD), a 

não polimerização da base deste material já era esperada44. 
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A resina SonicFill, com 81% de carga em peso, apresentou alta dureza 

relativa no topo (81,65), equivalente ao compósito convencional, seguindo a mesma 

tendência do grau de conversão, correlação esta já demonstrada em outros 

estudos63,67,79. Valores semelhantes de dureza Vickers (77,404, 71,8019) e Knoop 

(72,686) também foram reportados para esse material. Entretanto, sua baixa 

translucidez prejudica a difusão de luz através do espécime, levando a uma 

diminuição da dureza na superfície da base (53,04). Uma possível explicação seria 

uma diferença nos índices de refração entre a matriz e a fração inorgânica4, além da 

alta porcentagem de absorção da luz azul no topo da restauração, não permitindo a 

sensibilização de co-iniciadores em maiores profundidades86. Em estudo realizado 

por Ilie e Stark83 a resina SF foi a única dentre os compósitos bulk fill onde não foi 

detectada a passagem de luz do topo para a base, além de ser necessária uma 

maior dose de energia para que o material polimerizasse a 4 mm de profundidade.  

Um comportamento intermediário foi observado na resina EverX Posterior 

(topo: 63,51; base: 59,50), que diferente dos outros materiais, além das partículas de 

carga convencionais de vidro de borossilicato, possui fibras de vidro como 

componente da fração inorgânica39,107, podendo funcionar como um arcabouço mais 

resistente à penetração durante a aplicação de forças. Vale a observação de que 

durante a leitura da dureza dos espécimes, as medições tiveram de ser realizadas 

por diversas vezes até que a área de indentação se concentrasse apenas na matriz 

orgânica, visto que a área formada quando a indentação era aplicada sobre as fibras 

não apresentava continuidade. Apesar de não haver trabalhos publicados que 

suportem esta afirmativa, a translucidez aparente deste material pode ter facilitado a 

passagem de luz para a base do espécime, que apresentou dureza semelhante ao 

topo. A partir disso, é possível hipotetizar que existe uma semelhança entre o índice 

de refração de luz entre a matriz resinosa e as fibras de vidro e que presença destas 

não afeta a transmissão de luz. Outro fator relacionado à dureza da resina EXP é a 

matriz resinosa à base de Bis-GMA, TEGDMA e PMMA, formando uma matriz 

chamada de rede polimérica semi-interpenetrante (net-poly(metilmetacrilato)-inter-

net-poli(bis-glicidil-A-metacrilato)39.  

Redes poliméricas interpenetrantes (RPIP) são estruturas formadas por 

duas fases distintas de polímeros que não estabelecem ligações entre si. A primeira 

delas deve ser reticulada e a segunda pode ser formada por cadeias lineares ou 

ramificadas. No caso da rede polimérica semi-interpenetrante presente nos 
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compósitos odontológicos, monômeros dimetacrilatos (Bis-GMA e TEGDMA) 

formam a rede reticulada, em contraste à rede linear e/ou ramificada formada pelos 

monômeros metilmetacrilato (MMA) monofuncionais. No processo de fabricação 

desses materiais, o MMA é inicialmente polimerizado e então dissolvido pelos 

monômeros que formarão o sistema reticulado. Na polimerização dos monômeros 

dimetacrilato para formar reticulados, a presença de cadeias de PMMA leva à 

formação da RPIP. Ao final, os dois polímeros distintos formados são entrelaçados. 

Entretanto, apesar da nomenclatura, o polímero formado não é necessariamente 

uma RPIP, mas existem algumas nano ou microestruturas de redes poliméricas 

semi-interpenetrantes no compósito156. Dessa forma, em compósitos odontológicos, 

essas redes são chamadas de redes poliméricas semi-interpenetrantes. 

Durezas intermediárias e estatisticamente semelhantes no topo (53,06) e na 

base (51,53) observadas no compósito Fill-Up! são reflexo da cura uniforme em 

profundidade devido à ativação dual deste material. Apesar de opaco, a provável 

baixa transmissão de luz até a base dos espécimes foi compensada pela ação do 

peróxido de benzoíla, presente na pasta catalisadora.  

Em conformidade com outro trabalho19, a resina Tetric EvoCeram Bulk Fill 

apresentou dureza relativamente baixa no topo (53,74), sendo estatisticamente 

semelhante às superfícies topo e base da resina FU. Os valores observados na base 

(36,23), equivalente até mesmo à dureza de ambas as superfícies na resina SDR, 

podem ser atribuídos à baixa transmissão de luz a regiões mais profundas83. Desta 

forma, é possível inferir que a presença do fotoiniciador adicional Ivocerin não foi 

capaz de compensar a baixa translucidez80. Além disso, a substituição de parte da 

fração inorgânica por partículas pré-polimerizadas reflete em um menor conteúdo de 

carga, levando a uma diminuição da dureza20. Pela mesma razão, Bucuta e Ilie85 

também atribuem um baixo módulo de elasticidade a este material. Apesar da 

indicação para base e superfícies oclusais segundo o fabricante112, o que também é 

indicado por Ilie et al.80, os resultados observados levantam a questão da 

necessidade de recobrimento oclusal por um material de maior dureza visto que esta 

pode ter correlação inversa com a resistência ao desgaste do material157,158. 

Devido à sua alta translucidez85, a resina SDR apresentou durezas 

estatisticamente semelhantes no topo (36,20) e na base (35,56), o que encontra-se 

de acordo com resultados publicados anteriormente57,85. Flury et al.86 constataram 

que, diferente de outros compósitos bulk fill, o aumento da espessura não pareceu 
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exercer influência sobre a dureza no topo e na base deste material5, que pode 

polimerizar em profundidades de até 5,01 mm, apesar do valor relativamente baixo 

de dureza.  

A resina Venus Bulk Fill seguiu a mesma tendência da anterior e também 

apresentou valores semelhantes de dureza no topo (25,06) e na base (26,38). Em 

um trabalho de Bucuta e Ilie85, este material permitiu a maior transmissão de luz, 

independente da espessura, dentre uma série de compósitos convencionais e bulk 

fill. Ademais, valores semelhantes de dureza no topo e em profundidades de 2 e 4 

mm7 e 2, 4 e 6 mm85 já foram reportados. Apesar de baixos, devido ao menor 

conteúdo de carga, os valores semelhantes de dureza nas superfícies do topo e da 

base desse material podem ser explicadas pela sua alta translucidez7. 

O material Filtek Bulk Fill Flow apresentou dureza no topo (27,18) 

estatisticamente semelhante à resina VBF em ambas as superfícies (topo e base). 

Entretanto, uma diminuição considerável foi observada na base dos espécimes de 

FBFF (18,51). Desempenho semelhante foi observado por Bucuta e Ilie85, entretanto 

em um outro trabalho, valores equivalentes de dureza em profundidades de 2, 4 e 6 

mm foram observados após 24 horas5. Apesar do fato de a translucidez nas resinas 

compostas aumentar durante a fotopolimerização85, a presença de monômeros de 

alto peso molecular, como Bis-GMA, Bis-EMA e UDMA, pode ter dificultado a 

mobilidade de espécies reativas em maiores profundidades.  

Devido ao fato de as resinas bulk fill de baixa viscosidade  SDR, VBF e 

FBFF terem apresentado valores de dureza superficial relativamente baixos (de 

25,06 a 36,20), reforça-se a indicação desses materiais como base de restaurações 

e a necessidade de recobrimento oclusal com um material de maior resistência ao 

desgaste80. 

Vários autores têm utilizado os valores de dureza das superfícies topo e 

base como parâmetro para avaliar a profundidade de cura em compósitos bulk 

fill4,5,7,60,85. Desta forma, uma relação base/topo acima de 80% tem sido adotada 

como padrão mínimo aceitável de dureza7. De todos os compósitos bulk fill 

estudados, três deles, FBFF (68%), TECBF (67%) e SF (64%), não alcançaram a 

relação mínima. Os demais, VBF (100%), SDR (98%) e EXP (93%), apresentaram 

alta relação base/topo. Como anteriormente relatado, por não ter sido possível 

realizar a leitura da base de espécimes da resina CD, a relação não pôde ser 

calculada. É importante destacar que a relação base/topo deve ser um instrumento 
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de análise da profundidade de cura individual, que demonstra a capacidade de um 

material em polimerizar uniformemente. A utilização deste parâmetro para comparar 

vários materiais ente si pode subestimar o desempenho destes, visto que um 

material com baixa dureza pode apresentar uma alta relação base/topo, o que foi o 

caso da VBF, enquanto um material com um valor mais alto de dureza nas 

superfícies topo e base, como o SF, pode apresentar uma relação abaixo dos 80%.  

Visto que a aplicação de calor foi capaz de aumentar os valores de dureza 

para ambas as superfícies (topo e base) de todos os materiais, exceto para o topo 

da resina SonicFill, a terceira hipótese nula foi parcialmente aceita. Com base nos 

resultados após o tratamento térmico, é possível inferir que a maior conversão 

observada após a aplicação de calor exerceu influência na resistência à penetração, 

visto que, além do conteúdo de carga, um maior grau de polimerização seria capaz 

permitir menor escoamento da matriz resinosa para áreas contíguas à indentação. É 

importante destacar que grau de conversão e grau de polimerização são 

propriedades distintas. A primeira é uma medida quantitativa e diz respeito à 

porcentagem de duplas ligações (C=C) convertidas em ligações simples (C-C) após 

a cura do material9. A segunda diz respeito à qualidade da rede polimérica formada 

em termos de tamanho das cadeias e pode ser definida pela razão entre o peso 

molecular do polímero formado e o peso molecular de unidades poliméricas 

repetidas. Quanto maior o grau de polimerização, mais resistente será o polímero97.  

O efeito do tratamento térmico no aumento da dureza foi observado por 

outros autores31,72,87,88. Além disso, a aplicação de calor posteriormente à cura por 

luz pode agir como um homogeneizador da reação e, consequentemente, da dureza, 

tendo em vista que a relação base/topo alcançou 100% nos compósitos SDR e VBF 

e que EXP (97%) e FU (99%) tenderam e esse comportamento, além dos valores 

acima do mínimo nos materiais SF (90%) e TECBF (87%), que antes do tratamento 

apresentaram-se abaixo da relação ideal. Apesar de próximo de 80%, o compósito 

FBFF apresentou relação base/topo de 76%. Esses resultados reforçam a limitação 

do desenvolvimento de melhores propriedades mecânicas por moduladores da 

reação, visto que isso exigiriam uma maior conversão e com isso, uma maior tensão 

de polimerização seria gerada 
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6.4 RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

 

 

Os compósitos bulk fill de alta viscosidade apresentaram valores de 

resistência à flexão (RF) diferentes entre si, entretanto apenas um deles alcançou 

resistência maior do que o compósito convencional. Da mesma forma, as resinas 

bulk fill de baixa viscosidade apresentaram RF diferentes entre si. Portanto, a 

primeira e a segunda hipóteses nulas foram rejeitadas. 

Vários autores têm atribuído a resistência à flexão ao conteúdo de 

carga12,20,34,39,84,95, o que também foi também foi observado no presente estudo, 

visto que os maiores valores foram registrados nas resinas de maior conteúdo 

inorgânico: EverX Posterior: 74,2% em peso, Charisma Diamond: 81% em peso e 

SonicFill: 83,5% em peso. 

Alguns estudos têm alterado o conteúdo inorgânico de compósitos através 

da utilização de whiskers159,160 e fibras de carbono46,92,96,161-164 no intuito de 

aumentar as propriedades mecânicas de resinas compostas. Baseado nesses 

trabalhos, a presença de fibras curtas de carbono, que medem de 1 a 2 mm de 

comprimento107, pode ter sido responsável pelo alto valor de resistência à flexão 

observado na resina EverX Posterior (122,54 MPa). Um estudo de Garoushi et al.39 

avaliando o material antecessor a este, chamado Xenius (GC Europe), mostrou valor 

semelhante (124,30 MPa), também maior dentre várias resinas compostas 

comerciais. Outro estudo encontrou valores semelhantes entre as resinas EXP e 

SF119. Uma peculiaridade observada nesse material foi o seu comportamento de 

falha estatística durante o teste. Segundo Craig e Courtney165, existem três padrões 

de fratura: estatística, gradual e instantânea (Figura 6.4).  
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Figura 6.4 - Gráfico tensão versus deformação exemplificando os tipos de falhas em testes de tração 

de compósitos reforçados por fibras. Curva A: falha instantânea. Curva B: falha 
estatística (série de pequenas fraturas, as quais previnem a fratura catastrófica do 
material). Curva C: falha gradual. Adaptado de Craig e Courtney165 e Dyer et al.166 

 

 

O modelo de Craig e Courtney possui a base física de que a falha de uma 

fibra individual em um compósito está associada a uma diminuição na carga de 

tração sob condições específicas do ensaio. Além disso, a ruptura de uma fibra faz 

com que haja um alongamento das fibras circunvizinhas. Isso leva a uma 

distribuição de tensões nessa região que, dependendo da sua concentração, pode 

causar o rompimento de uma ou mais fibras. Se essa distribuição de tensões é 

estreita, a concentração de tensão pode levar a uma falha instantânea. No entanto, 

se a distribuição é ampla, um alongamento do compósito é exigido para que ocorra a 

falha do material, gerando um modo de fratura gradual ou estatístico (Figuras 6.5 e 

6.6)165. 
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Figura 6.5 - Modelo ilustrativo da dinâmica de fratura em compósitos reforçados por fibras. Fibras de 

carbono são representadas por faixas escuras horizontais. A faixa descontínua na região 
B representa a primeira fibra a romper-se durante o teste, adotando-se que a aplicação 
de carga é perpendicular ao plano da imagem. Sob condições experimentais, a falha da 
primeira fibra resulta em uma queda da carga aplicada. Essa diminuição drástica é 
acompanhada por uma contração elástica na região A e por uma extensão na região B, 
além de uma concentração de forças nessa região. Adaptado de Craig e Courtney165 

 

 

 
Figura 6.6 - Fluxograma da dinâmica de fratura de compósitos reforçados por fibras. Adaptado de 

Craig e Courtney165 
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É importante ressaltar que, diferente de todos os outros materiais, que 

apresentam padrão de fratura instantânea, a ruptura dos corpos de prova do 

material EXP não causou o rompimento total dos espécimes. Ou seja, os espécimes 

não se dividiam em duas partes, mas permaneciam unidos devido à presença das 

fibras de reforço, comportamento também reportado por Abouelleil et al.167. 

Entretanto, o simples fato da inclusão de fibras não necessariamente aumenta a 

resistência do material. Petersen168 mostrou que existe um comprimento mínimo 

abaixo do qual a presença de fibras não exerce influência sobre as propriedades 

mecânicas, chamado de comprimento crítico da fibra (LC), que leva em consideração 

a máxima resistência à tração da fibra (f), o seu diâmetro (d) e a resistência de união 

entre as fibras e a matriz (c). Além do fabricante107, outros trabalhos têm reportado 

fibras de comprimento entre 1 e 2 mm39,167 e diâmetro de 16 µm167. Portanto, com 

base nos resultados, pode-se inferir que essas dimensões das fibras são suficientes 

para funcionar como um bom padrão de dissipação das tensões geradas dentro do 

material polimerizado e aumentar as propriedades mecânicas. 

Gonçalves et al.99 avaliaram a influência da concentração de Bis-GMA (33%, 

50% e 66% mol) e de monômeros diluentes (TEGDMA e/ou Bis-EMA) sobre 

propriedades como viscosidade, grau de conversão e resistência à flexão de 

compósitos experimentais, sendo esta última influenciada pelo conteúdo de 

monômeros diluentes: misturas diluídas em Bis-EMA apresentaram baixa 

resistência, seguidas de misturas de Bis-EMA e TEGDMA em partes iguais e, por 

fim, misturas que utilizaram apenas TEGDMA apresentaram os maiores valores de 

resistência à flexão99. Dessa forma, a associação de Bis-EMA e TEGDMA à 

formulação à base de Bis-GMA parece ser o motivo da alta resistência à flexão 

observada no material SF, o que também foi reportado por outros autores39,80. Além 

disso, a baixa porosidade nesse material observada através de microtomografia 

computadorizada por Ibarra et al. 8 pode ter contribuído para a alta resistência.  

A resina CD apresentou resistência à flexão de 99,15 MPa, semelhante à 

resina SF, mas ao mesmo tempo equivalente a TECBF e FU, o que pode ser 

atribuído ao conteúdo de carga relativamente alto (81% em peso). Apesar da 

presença de partículas de vidro que variam entre 5 nm e 20 µm (média de 0,6 µm), o 

tamanho das partículas pode não influenciar na resistência à flexão7. 

A resina Fill-Up! apresentou resistência à flexão de 83,86 MPa, 

estatisticamente semelhante a compósitos de alta viscosidade, como CD, SF e 
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TECBF. É interessante observar que outros materiais de baixa viscosidade com 

conteúdo de carga semelhante (VBF e FBFF) apresentaram desempenho inferior em 

relação a esse material. A partir disso, pode-se inferir que o mecanismo de cura dual 

e/ou o tipo de polímero formado possam ter contribuído para resistência à flexão 

observada na resina FU. 

A resina Tetric EvoCeram Bulk Fill apresentou resistência à flexão 

semelhante a CD e SF, mas também equivalente a FU e SDR, ambas estas de 

baixa viscosidade. Apesar de o fabricante declarar conteúdo de carga de 77% em 

peso pare este material, vale ressaltar que 17% do volume total é formado por 

partículas pré-polimerizadas. Portanto, o valor real da fração inorgânica é de 60%. A 

baixa resistência à flexão deste material8,80, inferior até mesmo a resinas bulk fill de 

baixa viscosidade39, já foi reportada. 

Provavelmente devido ao conteúdo de carga semelhante, as resinas bulk fill 

de baixa viscosidade SDR (65,18 MPa), Filtek Bulk Fill Flow (60,85 MPa) e Venus 

Bulk Fill (59,80 MPa) apresentaram resistência à flexão estatisticamente 

equivalentes. Em outros estudos39,80, a resina SDR apresentou, inclusive, valores 

maiores do que os observados para a TECBF. É interessante notar, entretanto, que 

um alto grau de conversão, como o que foi observado no presente estudo para a 

resina VBF não necessariamente implica em melhores propriedades mecânicas. A 

medida do grau de conversão não traduz a qualidade do reticulado formado, o que, 

de fato, também é responsável pelo aumento da resistência mecânica. 

Com exceção da resina EXP, o tratamento térmico aumentou a resistência à 

flexão de todos os materiais em média 71%. Dessa forma, a terceira hipótese nula 

foi parcialmente aceita. Para este material, a presença de fases poliméricas distintas 

emaranhadas entre si a nível molecular pode ter dificultado a mobilidade de 

espécies reativas.  

Um íntimo contato entre a matriz resinosa e as partículas de carga é 

essencial para melhores propriedades mecânicas169, entretanto durante a contração 

de polimerização, os monômeros são movimentados na direção oposta às partículas 

de carga, criando fendas (espaços vazios) e gerando tensões na interface126,127,169, o 

que enfraquece a interação carga/matriz, comprometendo as propriedades 

mecânicas do material169. O tratamento por calor submete o material a uma espécie 

de "recozimento", que pode levar à relaxação dessas tensões72,127 através do 

movimento aumentado de segmentos moleculares126. Outros autores também 
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observaram um aumento da resistência à flexão após tratamento 

térmico71,72,74,88,93,94. 

É interessante notar que apesar de o compósito convencional CD ter 

alcançado o maior valor absoluto de resistência à flexão (189,85 MPa), os 

compósitos de baixa viscosidade fotoativáveis foram os mais sensíveis ao 

tratamento térmico, sendo possível observar aumentos de aproximadamente 162% 

para VBF, 121% para SDR e 120% para FBFF. Alshali et al.148 realizaram a 

caracterização qualitativa e quantitativa de monômeros presentes em 14 resinas 

compostas não curadas (sendo 8 convencionais e 6 bulk fill) através de 

cromatografia líquida e espectroscopia de massa. Segundo os autores, a 

concentração (em % da área do cromatograma) para FBFF, SDR e VBF foi a 

seguinte:  

 

 
Tabela 6.1 - Quantidades de monômeros detectados em compósitos bulk fill em % da área do 

cromatograma através de cromatografia líquida/espectroscopia de massa. Adaptado de 
Alshali et al148 

 

 
Filtek Bulk Fill 

Flow Surefil SDR Venus Bulk Fill 

Bis-GMA 44,43 Não detectável Não detectável 

Bis-EMA 0,39 16,91 12,35 

UDMA 43,53 35,61 78,07 

TEGDMA 0,37 24,39 1,47 

 

 

Apesar das diferentes quantidades de monômeros nos três materiais, a 

presença de UDMA na resina VBF chama a atenção devido ao fato de que no 

presente estudo, este material apresentou a maior resposta ao tratamento térmico. 

Gajewski et al.12 avaliaram as propriedades mecânicas de homopolímeros à base de 

Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA e TEGDMA e observaram que a maior resistência à 

flexão foi encontrada no polímero à base de UDMA. A partir disso, pode-se inferir 

que a concentração de UDMA pareceu ser um fator importante na eficácia do 

tratamento térmico em aumentar a resistência à flexão nos compósitos flow 

estudados  
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6.5 TENACIDADE À FRATURA 

 

Da mesma forma que observado nos resultados para o teste de resistência à 

flexão, os compósitos bulk fill de alta viscosidade apresentaram valores de 

tenacidade à fratura (KIC) diferentes entre si, e um deles alcançou KIC maior do que o 

compósito convencional. Igualmente, compósitos bulk fill de baixa viscosidade 

apresentaram valores de KIC diferentes entre si. Dessa forma, a primeira e a 

segunda hipóteses nulas foram rejeitadas. 

O compósito EverX Posterior apresentou tenacidade à fratura de 3,35 

MPa.mm0,5, valor semelhante ao reportado por Abouelleil et al.167 de 3,1 MPa.mm0,5, 

entretanto abaixo de 4,6 MPa.mm0,5, observado por Garoushi et al.39. Apesar da 

influência conhecida da matriz orgânica, do conteúdo de carga e da interface entre 

estes, a interação entre a fenda e as partículas do segundo segmento do corpo de 

prova predomina na tenacidade à fratura de um material170. No caso do EXP, as 

cadeias lineares de PMMA na rede polimérica39 e as fibras curtas de carbono podem 

ter funcionado como um mecanismo de contenção do crescimento de trincas39,92,171. 

Além disso, segundo Valittu156, redes poliméricas semi interpenetrantes apresentam 

maior tenacidade em relação a compósitos convencionais. 

As resinas SonicFill (2,42 MPa.mm0,5) e Charisma Diamond (2,01 

MPa.mm0,5) apresentaram KIC semelhantes, sendo a primeira também semelhante a 

EXP. Em estudo de Ibarra et al.8, o material SF também apresentou tenacidade 

semelhante a compósitos convencionais. Os resultados do presente estudo podem 

ser atribuídos também aos conteúdos de carga semelhantes (SF: 67% em volume, 

CD: 64% em volume). 

Com base nos resultados, é interessante observar que a resina SDR, apesar 

de ser classificada como de baixa viscosidade, apresentou KIC intermediário de 1,74 

MPa.mm0,5, semelhante à resina convencional CD, com relativo alto conteúdo de 

carga. 

Apesar do conteúdo de carga (53-54% vol.) próximo do considerado ideal de 

53% a 55% em volume20,105, a resina Tetric EvoCeram Bulk Fill apresentou KIC 

relativamente baixo (1,57 MPa.mm0,5), semelhante a resinas de baixo conteúdo de 

carga, como FBFF, FU, e VBF. Outros compósitos de alta viscosidade com maior 

conteúdo inorgânico em volume, como SF (67%) e CD (64%), apresentaram maior 

KIC. 



89 
 

Os menores valores de KIC foram observados nas resinas Venus Bulk Fill 

(1,59 MPa.mm0,5), Fill-Up! (1,54 MPa.mm0,5) e Filtek Bulk Fill Flow (1,37 MPa.mm0,5) 

devido ao baixo conteúdo de carga de 38%, 49% e 42% em volume, 

respectivamente. Tal resultado já era esperado. Compósitos de baixa viscosidade 

normalmente apresentam menores propriedades mecânicas em relação a 

compósitos convencionais172,173. Um único trabalho avaliando esses materiais 

reportou KIC de 1,7 MPa.mm0,5 para a resina FBFF, menor que compósitos bulk fill 

de alta viscosidade como EXP e SF e de baixa viscosidade como SDR39. 

Avaliando os resultados após o tratamento térmico, é possível perceber que 

os materiais EXP, FU e SF não foram influenciados pela aplicação de calor, 

aceitando-se parcialmente a terceira hipótese nula. Entretanto, ainda assim, o 

material reforçado por fibras apresentou o maior KIC (3,84 MPa.mm0,5). Ademais, da 

mesma forma que observado nos resultados do teste de resistência à flexão, FBFF, 

SDR e VBF foram os materiais mais sensíveis ao tratamento, aumentando em 91%, 

64% e 83%, respectivamente, o KIC. É interessante observar que o tratamento 

térmico foi capaz de aumentar os valores de tenacidade nos materiais SDR e VBF 

de tal forma que estes apresentaram desempenho semelhante a compósitos de alta 

viscosidade, como CD e SF. 

Apesar de o conteúdo de carga ser determinante na tenacidade das resinas 

compostas20,101,104,105, outro fator importante é a adesão entre as partículas de carga 

e a matriz resinosa170, que pode ser prejudicada pelo acúmulo de tensões geradas 

durante a contração de polimerização126,127,169, conforme discutido anteriormente. 

Ademais, sob a aplicação de forças, microfendas podem ser criadas ao redor do 

defeito pré existente, o que juntamente com a tensão acumulada na interface 

matriz/carga pode diminuir a resistência174. Por aumentar a mobilidade dos 

segmentos moleculares126 e diminuir os espaços na interface matriz/carga, o 

tratamento térmico melhorou a distribuição de tensões dentro da matriz polimérica e 

aumentou a resistência do material à propagação de uma trinca pré-existente. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Quanto ao desempenho das resinas bulk fill, é possível concluir que: 

 

• Exceto pelas resinas Filtek Bulk Fill Flow e Tetric EvoCeram Bulk Fill, 

as resinas compostas bulk fill estudadas apresentaram grau de 

conversão maior que a resina convencional; 

• Apenas a resina SonicFill apresentou dureza (topo) semelhante à 

resina convencional, entretanto esta última não foi capaz de 

polimerizar à profundidade de 4 mm. EverX Posterior, Fill-Up!, Surefil 

SDR e Venus Bulk Fill apresentaram durezas semelhantes nas 

superfícies topo e base; 

• Todos os materiais desta nova classe de resinas compostas foram 

capazes de polimerizar a 4 mm de profundidade, entretanto Filtek 

Bulk Fill Flow, Tetric EvoCeram Bulk Fill e SonicFill apresentaram 

relação base/topo de dureza menor que 80%; 

• A resistência à flexão variou entre os materiais estudados. Ainda que 

estatisticamente semelhante, apenas a resina EverX Posterior 

apresentou RF maior que o compósito convencional. As demais 

apresentaram valores semelhantes ou inferiores; 

• Apenas a resina EverX Posterior apresentou KIC superior à resina 

convencional. Os demais compósitos bulk fill apresentaram valores 

semelhantes ou inferiores.  

 

 

Quanto ao tratamento térmico ao qual os materiais foram submetidos, é 

possível concluir que: 

 

• A nova classe de materiais bulk fill reage positivamente ao tratamento 

térmico, com propriedades aumentadas em relação à condição 

somente fotoativada, validando, assim, a utilização desses materiais 

como material restaurador indireto tratado termicamente; 
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• A aplicação de calor após a fotopolimerização pode ser considerada 

como um instrumento para a melhor compreensão do comportamento 

das resinas compostas em geral, evidenciando o real potencial de 

conversão e as limitações da reação de polimerização, como a 

indução de tensões na interface carga/matriz, que diminuem a 

resistência do material. 
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