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RESUMO 
 

 

Borges MVVF. Análise de propriedades físico-químicas de compósitos resinosos bulk-

fill [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2021. 

 

Compósitos bulk-fill foram introduzidos no mercado odontológico com a 

finalidade de simplificar o processo restaurador e otimizar o tempo clínico. Eles podem 

ser utilizados com incrementos de 4 – 5 mm, sem efeitos adversos referente à 

contração volumétrica de polimerização e à adaptação marginal segundo os 

fabricantes. Alterações na composição desses compósitos que apresentam 

monômeros especiais e maior translucidez, ainda despertam insegurança para o 

dentista clínico. Diante disso, esse estudo teve como objetivo avaliar a contração 

volumétrica de polimerização (CV), a translucidez (TP), a tensão de contração (TC) e 

o grau de conversão (GC) de compósitos bulk-fill comparando-os com um compósito 

resinoso convencional. Três compósitos comercias do tipo bulk-fill foram testados: 

Filtek One Bulk-fill (ONE), Opus Bulk-fill (OPUS), Tetric N-ceram (TEC). Filtek Z250 

XT (Z250) foi utilizado como controle. CV (n=5) foi determinada pelo princípio de 

Arquimedes utilizando uma balança analítica digital (XP 205, METTLER TOLEDO, 

Greifensee, Switzerland). Para determinação da TP foram confeccionados cinco 

espécimes cinlíndricos para cada compósito (8 mm x 2 mm; n=5). As medidas foram 

realizas de acordo com o sistema CIE L * a * b * utilizando um espectrofotômetro 

(modelo CM2600d, Konica Minolta Sensing Inc, Osaka, Japão). TC (n=5) foi 

determinada pela inserção do compósito (h = 2 mm) entre bastões de 

polimetilmetacrilato (Ø = 6 mm) fixadas em uma máquina de ensaio universal (Instron 

5565, Canton, EUA). GC (n = 5) foi avaliado através de espectroscopia infravermelha 

com transformada de Fourier, utilizando a técnica de refletância total atenuada – ATR 

– (Alpha-P/ Platinum ATR Module, Bruker Optics GmbH, Ettlingen, Alemanha). CV, 

TP, TC e GC foram analisados usando ANOVA one-way e o pós teste de Tukey HSD, 

com exceção de TC, onde foi utilizado o LSD. Todas as análises foram realizadas no 

nível de significância α = 0,05. Em relação à CV (p = 0,0391), ONE (4%) e Z250 (2,3%) 

apresentaram diferença estatística. Numericamente, o ONE apresentou a maior CV e 

o Z250 a menor, no entanto, o TEC (2,82%) e o OPUS (2,84%) foram estatisticamente 



 

semelhantes ao ONE quanto ao Z250. Para TP, o resultado foi o seguinte: Z250 (7,31) 

< ONE (8,57) < OPUS (11,48) < TEC (13,37), (p < 0,05%). Com relação à TC (MPa) 

(p <0,05), o compósito ONE e Z250 apresentaram resultados semelhantes 

estatisticamente (1,9 ± 0,4) e (1,9 ± 0,3) respectivamente. O grupo OPUS apresentou 

resultado semelhante a estes dois grupos anteriormente citados e também ao grupo 

TEC que apresentou o maior valor numérico (2,6 ± 0,5). Em relação ao GC, OPUS 

(37,64%) apresentou-se inferior aos demais compósitos, no entanto não houve 

diferença estatística entre eles (p > 0,05%): Z250 (52,68%) = ONE (51, 81%) = TEC 

(50,26%). As resinas bulk-fill apresentaram variações nos resultados, algumas 

demonstraram valores semelhantes à resina controle, podendo ser uma opção para 

os tradicionais procedimentos restauradores diretos. 

 

Palavras-chave: resinas compostas, materiais dentários, propriedades físico-

químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

Borges MVVF. Analysis of physico-chemical properties of bulk-fill resin composites 

[dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2021. 

 

Bulk-fill composites were introduced in the dental market in order to simplify the 

restorative process and optimize the clinical time. They can be used in increments of 

4 - 5 mm, with no adverse effects regarding the polymerization volumetric shrinkage 

and marginal adaptation according to the manufacturers. Changes in the composition 

of these composites, which have special monomers and greater translucency, still 

arouse insecurity for the clinical dentist. Therefore, this study aimed to evaluate the 

volumetric shrinkage (VS), translucency (TP), polymerization stress (PS) and the 

degree of conversion (DC) of bulk-fill composites comparing them with a composite 

conventional resinous. Three commercial bulk-fill composites were tested: Filtek One 

Bulk-fill (ONE), Opus Bulk-fill (OPUS), Tetric N-ceram (TEC). Filtek Z250 XT (Z250) 

was used as a control. VS (n = 5) was determined by the Archimedes principle using 

a digital analytical balance (XP 205, METTLER TOLEDO, Greifensee, Switzerland). 

To determine the TP, five cylindrical specimens were made for each composite (8 mm 

x 2 mm; n = 5). The measurements were performed according to the CIE L * a * b * 

system using a spectrophotometer (model CM2600d, Konica Minolta Sensing Inc, 

Osaka, Japan). PS (n = 5) was determined by inserting the composite (h = 2 mm) 

between polymethylmethacrylate rods (Ø = 6 mm) fixed on a universal testing machine 

(Instron 5565, Canton, USA). DC (n = 5) was evaluated using Fourier transform 

infrared spectroscopy, using the the attenuated total reflection technique - ATR - 

(Alpha-P / Platinum ATR Module, Bruker Optics GmbH, Ettlingen, Germany).  VS, TP, 

PS and DC were analyzed using ANOVA one-way and the Tukey HSD post-test, with 

the exception of PS, where LSD was used. All analyzes were performed at the 

significance level α = 0.05. Regarding VS (p = 0.0391), ONE (4%) and Z250 (2.3%) 

showed a statistical difference. Numerically, ONE had the highest VS and Z250 the 

lowest; however, TEC (2.82%) and OPUS (2.84%) were statistically similar to ONE as 

for Z250. For TP, the result was as follows: Z250 (7.31) <ONE (8.57) <OPUS (11.48) 

<TEC (13.37), (p <0.05%). Regarding PS (MPa) the composite ONE and Z250 showed 



 

statistically similar results (1.9 ± 0.4) and (1.9 ± 0.3) respectively. The OPUS group 

presented results similar to these two groups previously mentioned and also to the 

TEC group that had the highest numerical value (2.6 ± 0.5). Regarding the DC, OPUS 

(37,64%) was inferior to the other composites, however there was no statistical 

difference between them (p> 0.05%): Z250 (52,68%) = ONE (51,81 %) = TEC 

(50,26%). The bulk-fill resins showed variations in the results, some of which showed 

similar values to the control resin, which may be an option for traditional direct 

restorative procedures. 

 

Keywords: composite resins, dental materials, physicochemical properties. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

A busca pelo material restaurador ideal é constante no cenário odontológico. É 

importante e necessário que este material seja capaz de se aderir às estruturas 

dentárias, seja biocompatível, resistente e durável às forças mastigatórias e tenha 

uma estética aceitável. Ademais, de fácil aplicabilidade, preferencialmente de técnica 

direta, que possibilite um tratamento restaurador com intervenção mínima, 

preservando a estrutura dental remanescente.(1, 2) Dentre os tipos de materiais 

restauradores, as resinas compostas fotopolimerizáveis associadas aos sistemas 

adesivos são os materiais que melhor atendem a essas exigências e tornaram-se os 

materiais de escolha para as restaurações diretas.(1, 2, 3) 

Os compósitos resinosos são formados por matriz orgânica (BisGMA - éter de 

bisfenol-A glicidil dimetacrilato, TEGDMA - trietileno glicol dimetacrilato, UDMA - 

uretano dimetacrilato), carga inorgânica, um agente de ligação, fotoiniciadores, 

inibidores e estabilizadores.(4) A composição da mistura e o mecanismo de 

polimerização influenciam fortemente na performance das restaurações.(5) Após a 

reação de polimerização da mistura monomérica, uma rede reticulada tridimensional 

é formada através da aproximação dos monômeros, resultando em uma contração 

volumétrica do material.(4, 6) Com isso, as restaurações produzidas com compósitos 

resinosos ainda possuem algumas limitações, uma vez que a contração volumétrica 

é um fator que gera tensões na interface dente/restauração podendo acarretar em 

desadaptação marginal e formação de fendas, ocasionando sensibilidade pós-

operatória(7), descoloração da margem, infiltração bacteriana e posterior 

desenvolvimento de cárie secundária.(8 - 10) A fim de minimizar estes efeitos deletérios, 

sua aplicação se dá pela técnica incremental, utilizando incrementos de até 2 mm de 

espessura, oblíquos ou horizontais. Tal manobra demanda um maior tempo clínico na 

sua execução, além de poder ocorrer formação de bolhas de ar e/ou contaminantes 

entre os incrementos, prejudicando a longevidade da restauração.(11, 12) 

Nesse contexto, existem tendências focadas em modificações da matriz 

resinosa, principalmente para desenvolver materiais com contração e tensão de 

polimerização reduzidas.(1, 6)  Com isso, surgem os compósitos resinosos do tipo bulk-

fill, com um novo conceito restaurador, materiais para aplicação em incremento único, 
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que simplifica a técnica e reduz o tempo clínico nas restaurações diretas.(7, 13) Essas 

novas formulações de resinas compostas apresentam estratégias que permitem 

aplicação de incrementos de 4 – 5 mm de espessura sem efeito adverso no grau de 

conversão por todo o incremento e diminuição da tensão e contração volumétrica de 

polimerização.(7, 13 - 15) Diferentes mecanismos são utilizados para obtenção destas 

características, tais como o uso de menores concentrações de carga, o que facilita a 

penetração da luz em maiores profundidades(14), modificações nas propriedades 

ópticas do material aumentando a translucidez(7, 14, 16), que permite a transmissão da 

luz por todo o corpo da resina, adição de fotoiniciadores mais reativos(7, 14) e alterações 

nas cadeias dos monômeros para modular a reação de polimerização, diminuindo a 

contração do material.(7, 17, 18)  

Muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas nesta classe de compósitos.(15) 

Diversos produtos são lançados apresentando diferentes tipos de manipulação, 

inserção, polimerização e propriedades diversas.(14) Contudo, alterações na 

composição a fim de permitir uma maior conversão em maiores profundidades podem 

alterar potencialmente as propriedades mecânicas do compósito, a contração 

volumétrica e outras propriedades relacionadas, incluindo o desempenho clínico dos 

materiais(14, 19). Além disso, uma polimerização deficiente pode acarretar na 

degradação da resina, falha prematura e afetar o tecido pulpar.(20)  As resinas bulk-fill 

se apresentam ainda como novidades para o dentista clínico, fazendo necessário 

estudos que avaliem o desempenho desses novos compósitos. Diante disso, o 

objetivo geral desse trabalho foi avaliar sistemas resinosos bulk-fill quanto às suas 

propriedades físico-químicas, e comparar com uma resina composta convencional. A 

hipótese nula foi de que não haveria diferença entre os compósitos resinosos bulk-fill 

e o convencional em relação aos parâmetros avaliados. 
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 
 

 

Esse estudo teve como objetivo avaliar as propriedades físico-químicas, como 

contração volumétrica, translucidez, tensão de contração de polimerização e grau de 

conversão de três compósitos resinosos bulk-fill e para efeito de comparação utilizou-

se uma resina do tipo convencional. A hipótese nula foi de que não haveria diferença 

entre os compósitos resinosos bulk-fill e o convencional em relação aos parâmetros 

avaliados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Quatros compósitos comerciais foram testados: três do tipo bulk-fill (Filtek™ 

One Bulk-Fill, Tetric N®Ceram Bulk-Fill e Opus Bulk-Fill APS) e um compósito do tipo 

convencional (Filtek™ Z250XT - grupo controle). 

 

Tabela 1: Grupos, fabricantes e composições das resinas compostas do presente 

estudo. 
 

GRUPO 
 

PRODUTO 
 

COR 
 

FARICANTE 
 

COMPOSIÇÃO 
 

CARGA/ TAMANHO/ 
PROPORÇÃO 

 
 
 

Z250 

 
 
 

Filtek™ 
Z250XT 

 
 
 

A2 

 
 
 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

 
BIS-GMA; 
BIS-EMA; 

UDMA; 
TEGDMA; 
PEGDMA. 

 
Zircônia (20nm); 

Sílica (0,1 – 10μm); 
 

81% em peso; 
64% em volume. 

 
 
 
 
 

ONE 

 
 
 
 

Filtek™ 
One Bulk-

Fill 

 
 
 
 

A2 

 
 
 
 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

 
 

UDMA; 
AUDMA; 

Água; 
Monômero AFM-1; 

Fotoiniciadores; 
Estabilizadores; 

Corantes. 

 
Partículas aglomeradas 
de Trifluoreto de Itérbio 

(YbF3 / 100nm); 
Sílica não aglomerada 

(20nm); 
Zircônia não aglomerada  

(4 a 11nm); 
 

76,5% em peso; 
58,4% em volume. 

 
 
 
 
 

TEC 

 
 
 
 

Tetric 
N®Ceram 
Bulk-Fill 

 
 
 
 

IVA 

 
 
 
 

Ivoclar 
Vivadent, 
Schaan 

Liechtenstein 

 
Dimetacrilatos; 

BIS-GMA; 
BIS-EMA;  

UDMA; 
Óxidos mistos; 

Aditivos; 
Catalisadores; 

Estabilizadores; 
Pigmentos. 

 

 
 

Vidro de Bário; 
YbF3; 

Copolímeros  
(0,4 – 3 μm); 

 
75 – 76% em peso; 

53 – 55% em volume. 

 
 
 
 

OPUS 

 
 
 
 

Opus Bulk-
Fill APS 

 
 
 
 

A2 

 
 
 
 

FGM 
DENTSCARE 

LTDA, BR 

 
Monômeros uretano 

dimetacrílicos; 
Estabilizadores; 
Fotoiniciadores; 
Co-iniciadores; 

Iniciadores especiais  
(sistema APS); 

Pigmentos. 
 

 
Dióxido de Silício 

silanizado; 
Vidro de Bário 

aluminossilicato; 
10μm, 2μm, 1μm e 

0,7μm; 
 

79% em peso. 
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3.1 CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE POLIMERIZAÇÃO (CV%) 
 

 

A CV% foi determinada por medições de densidade de acordo com o Princípio 

de Arquimedes. As medições foram realizadas por meio da balança analítica digital 

com kit de determinação de densidade (XP 205, METTLER TOLEDO, Greifensee, 

Switzerland). Para obter leituras estabilizadas, as medições foram feitas em uma sala 

com temperatura controlada (T = 25 ± 1°C) e protegidas contra correntes de ar e 

influências eletrostáticas. Cinco corpos de prova esféricos não polimerizados foram 

confeccionados utilizando uma matriz metálica para obtermos espécimes com mesmo 

peso, cada um medindo 0.10 ± 0.03 g. O peso no ar e na água foi previamente 

determinado. Então, a densidade do material não polimerizado foi calculada. Para 

medir a densidade da resina polimerizada, cinco espécimes foram confeccionados 

com uma matriz metálica (6,0 mm x 2,0 mm) e o lado superior foi coberto com uma 

tira de poliéster para evitar uma camada de inibição de oxigênio e então ser 

fotoativado através de fonte de LED (Radii CAL - SDI) por 40 segundos e irradiância 

de 850 mW /cm2. Nesta etapa, os espécimes polimerizados tiveram sua massa aferida 

da mesma forma como relatado na etapa anterior, no ar e na água. Desta forma, a 

densidade do compósito polimerizado foi determinada pelo software do equipamento. 

Ao final do ensaio, as densidades dos materiais analisados não polimerizados e 

polimerizados foram obtidas em g/cm3. A contração volumétrica do material foi 

calculada com as densidades encontradas nos experimentos de acordo com Lee et 

al. em 2005(21), pela seguinte equação: 

 

 
CV% = (1 - Densidade do espécime não polimerizado) x 100 

 
Densidade do espécime polimerizado. 
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3.2 TRANSLUCIDEZ (TP) 
 
 

Para cada compósito foram confeccionados cinco espécimes cilíndricos (8,0 

mm de diâmetro x 2,0 mm de espessura). O compósito foi inserido em incremento 

único em um molde de aço inoxidável, que foi posicionado sobre uma lâmina de vidro. 

Após o molde ter sido coberto com uma tira de poliéster e outra lâmina de vidro, os 

compósitos foram fotoativados dos lados, superior e inferior (40 segundos e irradiância 

de 850 mW /cm2). Após a fotoativação, as superfícies superiores dos espécimes foram 

polidas com papel de SiC de 1200, 2500 e 4000 grânulos a 250 rpm durante 60 

segundos em cada papel (DPU-10, Struers, Copenhagen, Dinamarca). A translucidez 

foi medida de acordo com o sistema CIE L * a * b * utilizando um espectrofotômetro 

(modelo CM2600d, Konica Minolta Sensing Inc, Osaka, Japão). Utilizou-se um 

iluminante D65 com um ângulo de entrada de 45 ° e uma geometria de ângulo de 

observação de 0°. A TP foi aferida através da seguinte equação: 
 

TP = [(LB – LW)2 + (a*B – a*W)2 + (b*B – b*W) 2] 1/2 
 

Onde as letras B e W representam as medidas realizadas no mesmo espécime 

sobre os padrões espectrofotométricos preto e branco, respectivamente. 
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3.3 TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO (TC) 
 

 

Para a avaliação da tensão de contração foram utilizados bastões de 

polimetilmetacrilato (PMMA) com superfícies planas medindo 6 mm de diâmetro e 13 

ou 28 mm de comprimento, que tiveram uma de suas superfícies jateada com óxido 

de alumínio (50µm). O bastão menor teve a superfície oposta polida com lixas de 

carbeto de silício com 600, 1200, 2000 e 4000 grânulos, para permitir a passagem da 

maior irradiância possível durante a fotoativação. As superfícies jateadas receberam 

uma camada de metacrilato de metila (JET Acrílico Autopolimerizável, Artigos 

Clássicos Odontológicos, São Paulo, Brasil), seguido de uma camada do adesivo 

Single Bond Universal® (3MESPE, St.Paul, MN, USA), que foi fotopolimerizado por 

20 s através de uma fonte de luz LED (Radii CAL - SDI). Os bastões foram fixados 

nas garras de uma máquina de ensaios universal (Instron 5565, Canton, EUA - Figura 

1), sendo que aqueles com 13 mm foram acoplados na garra inferior, e os de 28 mm 

na garra superior. O espaço entre eles foi definido em 2 mm. Após a inserção do 

compósito entre as superfícies, foi acoplado aos bastões um extensômetro (modelo 

2630-101, Instron) com o objetivo de monitorar a distância entre eles durante o teste, 

mantendo-a constante. O valor registrado pela célula de carga da máquina de ensaios 

corresponde à força necessária para manter a altura inicial do corpo-de-prova, em 

oposição àquela exercida pela contração de polimerização. A ponta do 

fotopolimerizador foi colocada em contato com a extremidade polida do bastão de 13 

mm e o tempo de fotoativação foi de 40 segundos. O desenvolvimento da força foi 

monitorado durante 10 min, a partir do início da fotoativação e o valor máximo foi 

dividido pela área da secção transversal de cada bastão para calcular a tensão de 

polimerização nominal máxima do compósito. Cinco espécimes foram testados para 

cada compósito. 
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Figura 1: Modelo experimental do teste de tensão de contração de polimerização. 
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3.4 GRAU DE CONVERSÃO (GC%) 
 
 

O grau de conversão monomérica foi avaliado através de espectroscopia 

infravermelha com transformada de Fourier, utilizando a técnica de refletância total 

atenuada – ATR – (Alpha-P/ Platinum ATR Module, Bruker Optics GmbH, Ettlingen, 

Alemanha). Um incremento cilíndrico de 5 mm de diâmetro x 1 mm de altura (n = 5) 

dos compósitos restauradores foi posicionado com o auxílio de uma matriz de teflon 

sobre o cristal de ATR do espectrômetro, sendo obtidos espectros com 40 varreduras 

a uma resolução de 4 cm-1, no intervalo entre 1800 e 1600 cm-1. Posteriormente, os 

compósitos foram fotoativados por 40 segundos, utilizando fotopolimerizador Radii-cal 

e os espectros dos incrementos polimerizados foram obtidos utilizando os mesmos 

parâmetros. O GC% foi calculado a partir da razão entre a área integral das bandas 

de absorção da ligação C = C alifática (1638 cm-1) e da ligação aromática C = C (1608 

cm-1), dos compósitos polimerizados e não polimerizados, de acordo com a seguinte 

equação: 

 
GC% = 100 x R compósito polimerizado 

 
               R compósito não polimerizado 

 

Onde R = área integral da banda em 1638cm-1 / área integral da banda em 1608cm-1. 
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4. RESULTADOS 
 
 
          Os dados obtidos foram analisados no software Statgraphics Centurion XVI 

(STATPOINT Technologies, INC, EUA). Inicialmente, a distribuição normal dos erros 

e a homogeneidade das variações foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk e 

Levene. Com base nessas análises preliminares, cada variável foi analisada 

separadamente. A contração volumétrica (CV%), a translucidez (TP), a tensão de 

contração de polimerização (TC) e o grau de conversão (GC%) foram analisados 

usando ANOVA one-way e o pós teste de Tukey HSD, com exceção de TC, onde foi 

utilizado o LSD. Todas as análises foram realizadas no nível de significância α = 0,05. 
Os resultados para contração volumétrica e tensão de contração de 

polimerização são observados na Tabela 2 abaixo. Em relação à contração 

volumétrica, o ANOVA one-way detectou diferença estatística significante entre os 

compósitos (p = 0,0391). Todos os compósitos bulk-fill foram semelhantes entre si, 

sendo os compósitos OPUS e TEC foram semelhantes ao controle Z250. Com 

relação à tensão de contração de polimerização, foi detectada diferença estatística 

significante entre os compósitos (p = 0,0308). O compósito ONE e Z250 

apresentaram resultados semelhantes estatisticamente (1,9 ± 0,4) e (1,9 ± 0,3) 

respectivamente. O grupo OPUS apresentou resultado semelhante a estes dois 

grupos anteriormente citados e também ao grupo TEC que apresentou o maior valor 

numérico (2,6 ± 0,5). 

 

Tabela 2: Médias (± desvios padrão) para contração volumétrica (CV) e tensão de 

contração de polimerização (TC). Em cada linha, as médias seguidas por diferentes 

letras maiúsculas são estatisticamente diferentes. 

 Z250 ONE TEC OPUS 
CV (%) 2,3 ± 0,52A 4,0 ± 1,23B 2,82 ± 0,93AB 2,84 ± 0,5AB 

TC (MPa) 1,9 ± 0,4A 1,9 ± 0,3A 2,6 ± 0,5B 2,1 ± 0,3AB 

 

 

Em relação à translucidez (gráfico 1), os resultados foram os seguintes: Z250 

(7,31) < ONE (8,57) < OPUS (11,48) < TEC (13,37), (p = 0,0000).  
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Gráfico 1: Representação gráfica para translucidez com média e desvio padrão dos 

grupos analisados. Todos os grupos foram estatisticamente diferentes. 

 
 

 

Em relação ao GC% (gráfico 2), o OPUS apresentou o menor valor (37,64%), 

enquanto não foram encontradas diferenças estatísticas entre os demais 

compósitos (p = 0,0003): Z250 (52,68%) = ONE (51, 81%) = TEC (50,26%). 

 

Gráfico 2: Médias e desvios padrão para GC%. Barras com cores iguais apresentam 

semelhança estatística. O grupo OPUS apresentou o menor grau de conversão 

diferindo estatisticamente dos demais grupos avaliados. 
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5. DISCUSSÃO 
 
 

Diante das metodologias propostas para a análise das propriedades 

investigadas neste estudo, a hipóse nula foi rejeitada para todas às comparações 

feitas entre o grupo controle e os compósitos bulk-fill. 

Estes últimos, apresentam diferenças em relação as características do 

conteúdo orgânico, quanto à carga inorgânica.(22) A formulação desses materiais 

permite a modulação da reação de polimerização pelo uso de monômeros especiais 

de alívio de tensões(23), como por exemplo o monômero uretano dimetacrilato 

aromático de alto peso molecular (AUDMA) que reduz o número de grupos reativos 

na resina, moderando a contração volumétrica e também a rigidez da matriz 

polimérica. Outro monômero é o metacrilato exclusivo que representa uma classe de 

compostos chamado de monômeros de fragmentação adicional (AFM), ele contém um 

terceiro sítio reativo, que se fragmenta durante a polimerização, promovendo um 

mecanismo para o relaxamento da rede em desenvolvimento, para o subsequente 

relaxamento de tensões produzidas.(24) Ambos são encontrados na composição da 

resina Filtek™ One Bulk-Fill. Além disso, o aumento da translucidez, a adição de 

fotoiniciadores mais reativos e diferentes tipos de partículas de carga, como pré-

polímeros capazes de absorver as tensões, e incorporação de fibras de vidro para 

aumentar a resistência mecânica.(23)  
Algumas resinas bulk-fill têm uma consistência mais fluida, enquanto outros 

materiais apresentam uma maior quantidade de carga, gerando um material mais 

rígido,(22) Desta forma, eles podem ser classificados em dois tipos: baixa e alta 

viscosidade. Os compósitos de baixa viscosidade, flow ou compósitos de base 

normalmente se adaptam melhor às paredes da cavidade, no entanto apresentam 

propriedades mecânicas inferiores e existe a necessidade de uma camada de 

cobertura com uma resina convencional. Já os compósitos de alta viscosidade, 

esculpíveis ou regulares possuem um maior conteúdo inorgânico e fornecem uma 

consistência que permite a escultura e a reconstrução de toda a restauração em um 

único incremento de até 5 mm.(25 - 27) Todos os compósitos utilizados nesse estudo 

foram esculpíveis. 

A contração volumétrica é uma característica inevitável ocorrida durante a 
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polimerização e ela ocorre quando os monômeros dimetacrilatos da matriz orgânica 

reagem para estabelecer uma ligação covalente entre eles e, assim a distância 

intermolecular é reduzida, ocorrendo então a diminuição do volume geral, produzindo 

um polímero com moléculas densamente compactadas.(15) Essa aproximação resulta 

na contração volumétrica do material, que varia de 2 a 4% para os materiais a base 

de dimetacrilato.(28) De acordo com a literatura, espera-se que os materiais com maior 

conteúdo inorgânico apresentem uma menor contração de volume.(29) No estudo de 

Yu(30) e colaboradores, onde avaliaram compósitos bulk-fill de alta e baixa 

viscosidade, assim como compósitos convencionais, as resinas com maior quantidade 

de carga apresentaram uma menor contração de volume variando de 1,48 ~ 2,21%. 

Isso corrobora com os nossos achados, onde o compósito Z250 XT (64%/v) 

numericamente apresentou a menor CV (2,3%) dentre os compósitos avaliados, o que 

também pode ser justificado pelo seu alto peso molecular da sua blenda monomérica. 

Segundo Kleverlaan et al.(31) e Moraes et al.(32), quanto maior o peso molecular de 

uma única unidade de monômero, menor será a contração volumétrica observada. A 

maioria dos materiais convencionais contém monômeros de dimetacrilato em sua 

composição, com peso molecular médio que varia aproximadamente de 500 g / mol 

(BisGMA: 512 g / mol; UDMA: 470 g / mol; BisEMA: 540 g / mol) a cerca de 290 g / 

mol (TEGDMA: 286 g / mol)(32). A resina Z250 XT possui em sua composição os 

monômeros BisGMA, UDMA e BisEMA que possuem um alto peso molecular, 

justificando o resultado encontrado. 

Como biomaterial restaurador estético, a translucidez é uma propriedade óptica 

de grande importância para os compósitos resinosos.(29) Ela pode ser determinada 

com o parâmetro de translucidez (TP) e pode ser descrita como uma diferença de cor 

na espessura uniforme de um material sobre um fundo branco e preto.(31) O valor TP 

é zero quando o material é absolutamente opaco. Quanto maior o valor de TP, maior 

a translucidez real de um material.(32)  A translucidez é influenciada pela espessura da 

resina composta, bem como pelos coeficientes de espalhamento e absorção do 

material, partículas de carga, pigmentos e opacificadores. Os compósitos bulk-fill 

apresentam uma maior translucidez quando comparados aos compósitos 

convencionais(28), pois esta característica é fundamental para que permita um grau de 

conversão superior em maiores profundidades, na medida em que a indicação destes 

materiais é para preenchimento total da cavidade dentária em passo único. O presente 
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estudo evidenciou que todos os compósitos bulk-fill apresentaram valores de 

translucidez maiores do que o compósito controle, além do mais Z250 e TEC 

apresentaram a menor e maior TP, respectivamente (p < 0,05%). Segundo Lee et 

al.(33), uma maior transluscência pode ser obtida reduzindo o conteúdo da carga do 

material, confirmando os resultados encontrados nesse estudo, onde a resina que 

possui a maior quantidade de carga apresentou a menor translucidez (64%/v). Embora 

o compósito TEC apresente em sua composição um alto teor de carga, este material 

também possui pré-polímeros, gerando um conteúdo inorgânico significativamente 

mais baixo.(34) Kim et al.(34) avaliaram a translucidez de resinas do tipo bulk-fill e 

convencionais de baixa e alta viscosidade em diferentes profundidades (2mm, 3mm e 

4mm). Dentre os compósitos de alta viscosidade, o TEC também demonstrou a maior 

translucidez (~16 / h=2mm), resultado que corrobora com o nosso trabalho.  

A tensão de contração de polimerização não é considerada uma propriedade 

inerente ao material, portanto seus valores podem variar de acordo com a metodologia 

utilizada. O dispositivo de teste, o substrato de ligação, a geometria e as dimensões 

da amostra, e o sistema adesivo usado para ligar o compósito ao substrato podem 

influenciar significativamente o valor obtido.(35, 36) TC é afetada tanto pelo módulo de 

elasticidade, quanto pela contração volumétrica de polimerização.(37) Neste estudo, o 

compóstito TEC demonstrou a maior TC (2,6 MPa) e semelhante ao OPUS, no entanto 

esse resultado não corrobora com os resultados de Fronza et al. (23) Estes autores 

avaliaram compósitos regulares e flow do tipo bulk-fill e um compósito convencional, 

onde TEC demonstrou a menor TC (2,6 MPa), diferindo estatisticamente das outras 

resinas compostas analisadas (3,3 ~ 4,3 MPa)(23), ainda assim o resultado para TEC 

é semelhante ao nosso achado, com uma baixa tensão de contração. Já no estudo de 

Han et al.(36), um valor diferente foi encontrado para TEC (3,54 MPa). No entanto, 

quando avaliado com uma camada intermediaria de resina flow ou ionômero de vidro 

modificado por resina, sua tensão de contração de polimerização foi de 2,71 MPa.  

TEC é um compósito que apresenta um novo fotoiniciador à base de germânio 

(Ivocerin®) e contém pré-polímeros, com isso, os fabricantes afirmam que conseguem 

adaptar a cinética polimerização e diminuir a tensão e contração volumétrica, 

respectivamente(38). A baixa tensão de contração pode ser explicada pela presença 

de partículas pré-polimerizadas em sua composição, que possui um módulo de 

elasticidade relativamente baixo (~110GPa), fazendo com que ele atue como uma 
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mola microscópica, atenuando as forças de tensão de contração.(39) Além disso, 

resinas compostas com partículas de carga pré-polimerizadas exibem tipicamente 

módulos elásticos relativamente baixos.(40) Um valor moderado para o módulo de 

elasticidade do compósito TEC foi relatado anteriormente.(41) 

O grau de conversão monomérica é fundamental na estabilidade físico-

química(1) e no desempenho clínico e mecânico dos compósitos resinosos.(42) Ele é 

definido pela composição e proporção dos monômeros, conteúdo de carga, tipo e 

concentração de fotoiniciador. O FTIR é o método mais comum para medir o GC na 

maioria dos estudos.(43, 44, 45) A energia luminosa que causa a ativação do fotoiniciador 

é atenuada pela absorção e dispersão do compósito, a profundidade de cura depende 

da capacidade do material de transferir luz para suas profundidades, bem como da 

cinética de polimerização.(23) O tipo de luz, comprimento de onda, tempo de exposição, 

distância de radiação e método de fotoativação afetam o GC(44). No presente estudo 

os compósitos Z250, ONE e TEC apresentaram valores estatisticamente 

semelhantes, entretanto, o compósito OPUS apresentou um valor inferior (37,64%). 

De acordo com a literatura, os compósitos com maior conteúdo de carga mostrariam 

menor GC(46). O compósito OPUS apresenta em sua composição 79% em volume de 

carga inorgânica, sendo o que possui a maior quantidade quando comparado com as 

outras resinas bulk-fill presentes no estudo, o que justifica o resultado obtido. Yu et 

al.(30), avaliaram o grau de conversão de diversas resinas compostas em diferentes 

profundidades. Dentre os compósitos analisados bulk-fill e convencional de alta e 

baixa viscosidade (h=2mm), a resina com o maior volume de carga (Beautifil Bulk 

Restorative - 74,5%), apresentou o menor GC (46,03%), enquanto a que tinha o menor 

volume inorgânico (Smart Dentin Replacement - 45%), apresentou a maior 

percentagem (69,86%). Mais uma vez confirmando a influência da quantidade de 

carga inorgânica no grau de conversão.   

Dentro das limitações deste estudo in vitro, os achados sugerem que a nova 

classe de compósitos bulkfill é uma boa alternativa às resinas compostas tradicionais, 

podendo ser utilizados com segurança pelo dentista clínico. Os ensaios laboratoriais 

mostraram desempenho semelhante em termos de contração volumétrica de 

polimerização, tensão de contração e grau de conversão. 
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6. CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, é possível concluir que:  

• A contração volumétrica de todos os compósitos está de acordo com os 

estudos prévios existentes na literatura apresentando-se em cerca de 3,22%. 

• A translucidez aumenta com a redução da quantidade de carga apresentando 

diferentes para todos os compósitos estudados.  

• A tensão foi maior no compósito TEC e OPUS, sendo apenas o OPUS 

semelhante aos demais grupos. 

• Em relação ao grau de conversão todos os compósitos apresentaram 

resultados semelhantes, exceto o grupo OPUS que apresentou o menor valor 

(37,64%). 

Em geral, os compósitos bulk fill demonstraram uma utilização promissora para 

restaurações em dentes posteriores, com um desempenho mecânico e 

confiabilidade semelhantes às resinas convencionais.  
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