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                               Resumo 

Avaliou-se a microdureza e resistência flexural de 
resinas compostas do tipo bulk fill em comparação com 
resinas compostas convencionais, ambas de viscosidade 
fluidas, submetidas ou não ao aquecimento prévio.  

Introdução  

O aumento da temperatura das resinas previamente à 
fotoativação vem se tornando frequente na prática 
clínica, sendo uma maneira de melhorar o assentamento 
do material durante a inserção no preparo cavitário, visto 
que há uma melhora na adaptação marginal e 
consequente redução da microinfiltração (Wagner et al., 
2008; Tauböcka et al., 2015).  

Material e Métodos 

Foram confeccionados 32 espécimes divididos em 
quatro grupos (n=8). Grupo resina composta 
convencional flow sem aquecimento, Grupo resina 
composta convencional flow com aquecimento prévio, 
Grupo resina composta Bulk Fill flow sem aquecimento e 
Grupo resina composta Bulk Fill flow com aquecimento 
prévio.  Os espécimes cilíndricos das resinas bulk fill 
com dimensões de 4mm de diâmetro por 4mm de 
espessura, já os de resina convencional com dimensões 
de 4mm de diâmetro por 2mm de espessura. O 
equipamento utilizado para aquecimento prévio das 
resinas compostas foi o Calset device (AdDent Inc., 
Danbury, CT,USA). As matrizes foram posicionadas 
sobrema placa de vidro, a resina foi inserida no interior 
da matriz e posicionada uma lâmina de vidro sobre a 
matriz. A resina foi fotoativada por 40 segundos com um 
aparelho fotopolimerizador com luz emitida por diodo 
(Radii Plus, SDI Limited, Victoria, Austrália), com uma 
intensidade de luz de 1200 mW/cm2. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos dos espécimes estão 
apresentados nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Média e desvio padrão de Microdureza do topo e base. 

* letras minúscula diferentes indicam diferenças 
estatisticamente significantes (p < 0,05) entre linhas e 
letras maiúsculas entres colunas. 
 
Tabela 2. Média e desvio padrão de resistência flexural em Mpa. 
RESINA COMPOSTA TRATAMENTO MÉDIA E DESVIO 

PADRÃO  

CONVENCIONAL NÃO AQUECIDA 160,6 ± 26,2 
CONVENCIONAL AQUECIDA 147,9 ± 38,1 

BULK NÃO AQUECIDA 71,3 ± 13,8 
BULK AQUECIDA 105,6 ± 14,0 

 

Microdureza- Os dados obtidos foram submetidos ao 
teste ANOVA e estão descritos na Tabela 1. Como pode 
ser observado, o topo obteve maiores valores em 
relação à base independente do grupo experimental. O 
aquecimento da resina composta convencional flow e 
bulk fill flow apresentou um aumento da dureza em 
relação as mesmas resinas não aquecidas. Segundo 
Daronch et al 2005, isso acontece devido ao aumento do 
grau de conversão causado pelo aquecimento, que 
diminui a viscosidade, e leva a uma melhora nas 
propriedades mecânicas. 
Resistência flexural- os resultados mostram que as 
maiores médias foram apresentadas pelas resinas de 
aquecimento prévio. O mesmo pode ser explicado 
devido a melhora nas propriedades mecânicas e 
consequente aumento da resistência ao desgaste 
(Daronch et al., 2005). 

                           Conclusão  

Conclui-se que o aquecimento prévio das resinas 

compostas a 68° aumentou a resistência flexural e a 

microdureza das resinas compostas.  
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