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Resumo 

O aquecimento prévio das resinas tem sido apresentado 
como capaz de beneficiar diversas propriedades das 
resinas compostas. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar a microdureza e a resistência flexural de 
resinas compostas tipo bulk fill e convencional 
submetidas ou não ao aquecimento prévio a 68ºC. 

Introdução  

Resinas compostas são populares na prática clínica 
devido a sua estética e adequada longevidade. A técnica 
de aumento da temperatura desse material previamente 
à fotoativação vem se tornando frequente.  O 
aquecimento prévio tem sido apresentado como capaz 
de melhorar a adaptação marginal, conversão 
monomérica e diminuir a microinfiltração, trazendo 
benefícios para as propriedades mecânicas das resinas 
(TAUBOCKA et al., 2015). 

Material e Métodos 

As resinas utilizadas foram Resina Opus Bulk Fill/FGM e 

Resina Opallis/FGM. Para a análise de microdureza 

foram confeccionados 32 espécimes (n=8) divididos em 

4 grupos: resina composta convencional com e sem 

aquecimento (espécimes de 4mm de diâmetro por 2mm 

de espessura) e resina bulk fill com e sem aquecimento 

(4x4mm). O teste foi feito em um microdurômetro 

Shimadzu HMV2 (Newage Testing Instruments, Inc., 

Southampton, PA, EUA). Para a resistência flexural 

foram feitos 16 novos espécimes (dimensão de 

22x2x2mm para as resinas convencionais e 22x4x4mm 

para as resinas bulk fill) que, após polimerizados, foram 

armazenados em recipientes plásticos escuros 

individuais por 24h a 37°C em estufa. Estes foram 

posicionados em um dispositivo de ensaio de três pontos 

(Universal EMIC DL-2000). 

Resultados e Discussão 

Os resultados estão apresentados nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Médias e desvio padrão de Microdureza dos espécimes. 

RESINA 
COMPOSTA 

TRATAMENTO 
MICRODUREZA 

TOPO BASE 

CONVENCIONAL NÃO AQUECIDA 57,9±0,9Da 43,6±1,2Db 
 

CONVENCIONAL 
 

AQUECIDA 
 
65,9±0,9Ba 

 
52,0±1,4Cb 

 
BULK 

 
NÃO AQUECIDA 

 
63,9±1,1Ca 

 
55,4±1,5Bb 

 
BULK 

 
AQUECIDA 

 
75,0±1,0Aa 

 
61,2±1,3Ab 

 

 
* Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente 

significantes (p < 0,05) entre linhas e letras maiúsculas entre colunas. 

 
Tabela 2.  Médias e desvio padrão de Resistência flexural em MPa.  

RESINA COMPOSTA TRATAMENTO MÉDIA E DESVIO 
PADRÃO  

CONVENCIONAL NÃO AQUECIDA 142,87 ± 31,0 
CONVENCIONAL AQUECIDA 148,28 ± 17,6 

BULK NÃO AQUECIDA 104,65 ± 12,6 
BULK AQUECIDA 110,78 ± 23,7 

 
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 dentro de cada grupo de resina, assim como o 
aquecimento apresentou maior microdureza em relação 
a mesma resina não aquecida. Isso pode ser explicado 
pelo aumento na mobilidade dos monômeros causado 
pelo aquecimento, levando a uma menor viscosidade, 
maior grau de conversão e consequente aumento na 
microdureza da superfície (LUCEY et al., 2010). 

Resistência flexural – Pode-se observar que as maiores 

médias foram apresentadas pelos grupos de resinas 

submetidos ao aquecimento prévio. Esse resultado pode 

ser devido a maior mobilidade molecular no sistema de 

polímeros (SANJUKTA et al., 2011). 

Conclusão ou Conclusões 

Podemos concluir que o aquecimento prévio das resinas 

compostas a 68ºC resultou em aumento da microdureza 

e da resistência flexural. 
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