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Resumo 

Atualmente, podem ser encontrados no mercado 

aparelhos fotopolimerizadores LED de baixo custo 

(budget) oferecidos por empresas pouco conhecidas 

como uma alternativa aos aparelhos LED de terceira 

geração (polywave). Entretanto na literatura atual, a 

informação sobre a influência de fotopolimerizadores 

LED de baixo custo na formação de fendas (gaps) nas 

interfaces adesivas de preparos cavitários Classe II 

MOD é escassa. O presente estudo avaliou os efeitos de 

um fotopolimerizador LED de baixo custo e de um 

fotopolimerizador LED polywave na formação de gaps 

em restaurações de cavidades classe II (MOD) com 

resina compostas bulk fill. 

Introdução  

Estão disponíveis no mercado, 

fototopolimerizadores LED de terceira geração 

(polywave), que emitem luz com vários comprimentos de 

ondas, dentro da faixa de luz azul e violeta com 

capacidade de ativar diferentes fotoiniciadores, 

fornecendo uma polimerização suficiente e com tempo 

de fotoativação menor (HARLOW et al., 2016). Porém, 

por seu custo ser mais alto, clínicas acabam recorrendo 

à fotopolimerizadores LED de baixo custo (budget), que 

apresentam como principais características emissão de 

feixe de luz não homogêneo e diâmetro de ponteira 

menor do que os fotopolimerizadores tradicionais (GAN 

et al. 2018). 

A longevidade de restaurações está relacionada 

à fotopolimerização  e uma fotopolimerização insuficiente 

é responsável por diminuir as propriedades mecânicas 

(BEOLCHI et al., 2015;). 

O presente estudo tem como objetivo avaliar os 

efeitos de um fotopolimerizador de baixo custo e de um 

fotopolimerizador de terceira geração nas propriedades 

de resinas compostas bulk fill em restaurações de 

cavidades classe II (MOD) em terceiros molares hígidos. 

Material e Métodos 

Foram comparados dois tipos de 

fotopolimerizadores, um polywave e outro de baixo 

custo. Após aprovação pelo Comitê de Ética Local 

(2.896.938/2018), cavidades Classe II (MOD) foram 

confeccionadas em 42 terceiros molares hígidos e 

restauradas de acordo com os seguintes grupos: Tetric 

N-Ceram Bulk Fill (TNC - Ivoclar Vivadent) incremento 

único; Filtek Bulk Fill Flow (FBF - 3M ESPE) coberto com 

resina Z250 (3M ESPE) e SureFill SDR (SDR - Dentsply 

Sirona) coberta por resina TPH Spectrum (Dentsply 

Sirona). Os dentes restaurados tiveram as faces 

proximais moldadas com silicone de adição (Express XT, 

3M) e foram confeccionadas réplicas com resina epóxica 

(Alpha Resiqualy). Estas foram analisadas em 

microscópico eletrônico de varredura e as fendas 

medidas utilizando uma ferramenta de medição do 

software próprio do microscópio (Mira Tc™). 

Para a análise estatística, o teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis foi utilizado. 

Resultados e Discussão 

 Nos grupos onde o fotopolimerizador LED de 

baixo custo e o polywave foi utilizado, apenas uma 

amostra de cada grupo de resina bulk fill obteve 

formação de fenda nas interfaces adesivas, com 

exceção da resina TNC no grupo onde foi utilizado o 

LED polywave. Foram obtidas porcentagens de 1,1%, 

1,5% e 1% de gaps do perímetro total da interface para 

as resinas TNC, FBF e SDR, respectivamente, onde o 

fotopolimerizador LED de baixo custo foi utilizado, e de 

0%, 4,3% e 5,9% para as mesmas resinas quando o 

LED de polywave foi utilizado. 

 O teste paramétrico Kruskal-Wallis não detectou 

diferença na incidência de formação de gaps entre os 

grupos (p=0,994). 

Conclusão 

A utilização dos fotopolimerizadores LED de 

baixo custo e polywave não tiveram influência 

significativa na formação de gaps na interface 

restauradora de resinas bulk fill em cavidades Classe II 

MOD. 
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