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RESUMO 

  

Esse trabalho avaliou a da viscosidade e espessura das resinas bulk-fill na resistência a flexão 

característica e módulo de weibull.  Foram avaliados oito grupos (n=15), de acordo com o tipo 

de resina composta: convencional (CON) ou bulk-fill (BF) em duas viscosidades: regular (R) 

ou fluída (F) e em duas espessuras (2 e 4mm). Os grupos foram denominados como CON-R-

2mm; CON-F-2mm; BF-R-2mm; BF-F-2mm; CON-R-4mm; CON-F-4mm; BF-R-4mm; BF-

F-4mm. A resina composta convencional regular (CON-R) foi considerada como grupo 

controle. Confeccionou-se 120 barras de resina, utilizando duas matrizes pré-fabricadas. Após 

24hs, foi realizado um ensaio de flexão de três pontos, onde aplicou-se um indentador o qual 

foi deslocado a uma velocidade de 0.5 mm/min utilizando uma máquina de ensaio universal. 

Os dados referentes à resistência a flexão (MPa) foram plotados utilizando o software 

Weibull++ para cálculo da resistência a flexão característica (MPa) e módulo de Weibull (ß). 

Em relação a viscosidade das resinas bulk-fill, a BF-R-2mm apresentou resistência a flexão e 

módulo de Weibull superior (ß=5.38; n=117.94N,) à BF-F-2mm (ß=5.41; n=90.39N). Entre as 

resinas convencionais, não houve diferença entre os grupos (CON-R-2mm e CON-F-2mm). 

Quando comparado o tipo de resina na mesma viscosidade, a BF-F-2mm (ß=5.41; n=90.39N) 

foi inferior a CON-F (ß=10.01; n=136.87N). Para as resinas de viscosidade regular, não houve 

diferença entre BF-R-2mm (ß=5.38; n=117.94) e CON-R-2mm (ß=9.44; n=133.96N). Em 

relação ao comportamento das resinas, com espessura de 4mm, para a bulk-fill, a viscosidade 

influenciou o comportamento mecânico, onde a BF-R-4mm (ß=9.33 e n=152.08N) foi 

superior à BF-F-4  (ß=6.92 e n=126.78N). Para a viscosidade regular, não houve diferença 

entre os grupos (BF-R-4mm e CON-R-4mm). Quando avaliado o tipo de resina 

individualmente, sem influência da viscosidade, observou-se que entre as resinas viscosidade 

regular, não houve diferença entre BF-R-4mm e CON-R-4mm. Entre as resinas de viscosidade 

fluída, a resina CON-F-4mm apresentou comportamento superior (ß=7.76 e n=155.90N) à BF-

F-4mm (ß=6.92 e n= 126.78N). Conclui-se que a viscosidade influenciou apenas o 

comportamento mecânico das resinas bulk-fill, onde a viscosidade regular foi superior à fluída. 

Entre as resinas de viscosidade fluída, as resinas convencionais foram superiores às resinas 

bulk-fill. O padrão de comportamento entre as resinas foi semelhante entre os incrementos 

com espessura de 2 e 4mm.  

 

Palavras chave: Resinas Bulk-fill; Compósitos resinosos; Resistência a flexão; Grau de 

conversão; Ánalise de Weibull 

  



ABSTRACT 

 

This study has evaluated the influence of the composite type, viscosity and increment-thickness 

on flexural strength and weibull modulus of dental composites. Eight groups (n = 15) were 

obtained according to composite: conventional (CON) or bulk-fill (BF) in two viscosities: 

regular (R) or fluid (F) and two thicknesses (2 and 4mm). The groups were named as CON-R-

2mm; CON-F-2mm; BF-R-2mm; BF-F-2mm; CON-R-4mm; CON-F-4mm; BF-R-4mm; BF-

F-4mm. Conventional composite regular viscosity (CON-R) was considered as control group. 

Then, 120 composite bars were built using two prefabricated steel-matrix.  After 24 hours, a 

three-point bending testing was performed using a indenter displaced at 0.5 mm/min-speed, 

applied using a universal testing machine. The flexural strength data (MPa) was plotted using 

Weibull ++ software to calculate the characteristic flexural strength (n) and Weibull modulus 

(ß). Regarding the viscosity of the bulk-fill composites, the BF-R-2mm shown higher flexural 

strength and Weibull modulus (ß = 5.38; n = 117.94N) than BF-F-2mm (ß = 5.41; n = 90.39N. 

Regarding the conventional composites, there was no difference between CON-R-2mm e CON-

F-2mm. When the same resin type was compared at the same viscosity, BF-F-2mm shown 

lower values than CONV-F, repspectively (ß=5.41; n=90.39N) and (ß=10.01; n=136.87N). 

There was no difference between both regular viscosity, BF-R-2mm (ß=5.38; n=117.94) and 

CON-R-2mm (ß=9.44; n=133.96N). Regarding the 4mm-thickness, the viscosity has influence 

the mechanical behavior of bulk-fill composites, where the  BF-R-4mm was higher (ß = 9.33; 

n =152.08N) than BF-F-4 mm ß=6.92; n=126.78N). For a regular viscosity, BF-R-4mm and 

CON-R-4mm were similar. Regarding resin type, without viscosity effect, BF-R-4mm and 

CON-R-4mm were similar. About fluid viscosity, the CON-F-4mm showed higher mechanical 

behavior (ß = 7.76; n = 155.90N) than BF-F-4mm (ß=6.92 and n =126.78N). It can be concluded 

that, viscosity has influenced only the mechanical behavior of the bulk-fill composites, where 

the regular viscosity was higher than the flow; between flowable composites, conventional-

flowable shown higher mechanical behavior than bulk-fill-flowable. The pattern behavior was 

similar between increments both increment-thickness. 

 

Key words: Bulk-fill resins; Resin composites; Flexural strength; Degree of conversion; 

Weibull analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As resinas compostas fotopolimerizáveis tem sido um desafio nos últimos anos, devido 

a necessidade de melhora em suas propriedades físicas (CRAMER et al 2011). Os monômeros 

encontrados nos compósitos resinosos, após serem fotopolimerizados sofrem um processo de 

conversão em polímeros, gerando um estresse de contração, podendo acarretar falhas 

indesejáveis nas restaurações dentais como, sensibilidade pós-operatória, descoloração 

marginal, cáries secundárias e até fraturas (MARCHESI, 2010). 

As resinas compostas convencionais limitam-se em relação à inserção de incrementos   

com espessura máxima de 2mm de modo a minimizar a contração gerada durante o processo 

de polimerização. Sendo assim, as restaurações de cavidades profundas e extensas pela técnica 

incremental requerem tempo prolongado para execução, além de exigir repetidos ciclos de 

polimerização (KOVARIK; ERGLE, 1993). Adicionalmente, existe maior chance de 

incorporação de bolhas entre os incrementos podendo comprometer a qualidade final da 

restauração (ABBAS et al., 2003; TSUJIMOTO et al., 2017). 

Atualmente, tem-se proposto a utilização de uma resina composta modificada 

denominada bulk-fill, a qual permite a inserção de incrementos único de 4mm a 5mm de 

espessura, diminuindo consideravelmente o número de passos para finalizar a restauração 

(BENETTI et al., 2015; PAR et al., 2015). Além disso, diminui a possibilidade de incorporação 

de bolhas durante as restaurações, melhorando o comportamento mecânico e adesivo. A 

possibilidade de um incremento único tem relação com à presença de monômeros 

dimetacrilatos inovadores, que reduzem a contração de polimerização e proporcionam fluidez 

ao material restaurador, com objetivo de não comprometer as propriedades físicas do material 

(CAMPOS et al., 2014; EL-DAMANHOURY; PLATT, 2014). Embora os resultados clínicos 

pareçam promissores, os estudos ainda se limitam há um reduzido tempo de acompanhamento 

(VAN DIJKEN; PALLESEN, 2014; KARAMAN; OZGUNALTAY, 2014). 

 Comercialmente, as resinas convencionais e bulk-fill estão disponíveis em duas 

viscosidades: regular (packable) ou fluída (flow); a alteração da viscosidade também está 

relacionada com a modificação das propriedades mecânicas e consequentemente desempenho 

clínico (HIRATA et al., 2015).  As resinas fluídas possuem um menor percentual de carga, em 
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torno de 25% menor quando comparadas às resinas de viscosidade regular, possibilitando 

grandes preenchimentos da cavidade com um único incremento de até 5 mm no caso das resinas 

do tipo bulk-fill. Esse tipo de resina apresenta elevado grau de conversão em regiões profundas, 

além de adaptar-se às paredes e irregularidades da cavidade devido à alta fluidez. No entanto, 

por obterem módulo de elasticidade inferior às resinas de viscosidade regular, não poderiam 

ficar expostas à locais submetidos a grandes esforços mastigatórios, sendo necessário assim o 

seu recobrimento utilizando uma resina de viscosidade regular do tipo convencional ou bulk-

fill (LEPRINCE et al., 2014).   

 Por outro lado, as resinas de consistência regular apontam elevada viscosidade e maior 

conteúdo de carga, sendo indicadas para restaurações extensas em dentes posteriores, onde há 

maior requerimento mecânico proveniente da mastigação, podendo também serem utilizadas 

em forramentos de classe I e II (VAN ENDE et al., 2013). Contudo, essas resinas apresentam 

maior rugosidade superficial e difícil adaptação às paredes da cavidade quando comparadas as 

resinas fluídas (VAN DIJKEN;  PALLESEN, 2016).  

Um estudo realizado com 86 pacientes que receberam restaurações classe I e II com 

resinas convencionais ou bulk-fill foram acompanhados por 5 anos. Os autores reportaram 10 

falhas, sendo 6 fraturas dentárias; dessas, 4 fraturas não foram associadas à cárie secundária 

(VAN DIJKEN; PALLESEN, 2016). Esse é um fator importante a ser considerado uma vez que 

essa fratura pode ser decorrente da deflexão das cúspides durante a contração de polimerização 

das resinas, embora não tenha sido observado diferença estatística entre as resinas bulk-fill 

(VAN DIJKEN; PALLESEN, 2016). 

Sabe-se que o conteúdo de carga exerce papel direto na viscosidade da resina e 

consequentemente no comportamento mecânico podendo ser primordiais na determinação do 

sucesso clínico em longo prazo (KOVARIK; ERGLE, 1993; VAN DIJKEN; PALLESEN, 

2016).  Resistência é uma propriedade importante para um material restaurador. Valores de 

resistência são importantes quando nos fornecem informações sobre a população de defeitos 

com potencial de causar a fratura de materiais restauradores, portanto, devem ser interpretados 

dentro de um contexto que envolva a determinação da confiabilidade estrutural (KELLY JR; 

RITTER JE, 1995). 

 

 O módulo de Weibull, descreve a distribuição ou variabilidade dos valores de resistência 

do material, além de manter relação com a distribuição do tamanho dos defeitos presentes em 
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um dado volume de material. Assim, quanto menor o módulo de Weibull, maior a probabilidade 

da presença de um defeito grande, reduzindo a resistência desse material (DICKENS; CHO, 

2005). A resistência característica, também é fornecida pela análise de Weibull e representa o 

estresse requerido para causar a falha de 63,2% das amostras (RODRIGUES JR S. et al., 2007;  

WANG H. et al., 2007) 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a viscosidade (regular ou fluída) e 

espessura (2 e 4 mm) das resinas bulk-fill na resistência a flexão característica e módulo de 

weibull.  As hipóteses nulas testadas foram de que: (I) Não há diferença entre a viscosidade 

regular ou fluída na resistência a flexão característica; (II) O tipo de resina, bulk-fill ou 

convencional, não influenciará a resistência a flexão característica; (III) Não há diferença entre 

a espessura do incremento de 2 ou 4mm na restauração.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 Delineamento experimental 
 

 Para o estudo padronizou-se 120 barras de resina composta. Foram obtidos oito grupos 

(n =15), de acordo com o tipo de resina: convencional (CON) ou bulk-fill (BF) em duas 

viscosidades (regular-R ou fluída- F) (FGM®,Joinvile, SC, BRASIL) e em duas espessuras (2 

ou 4mm). Posteriormente os oito grupos foram separados e denominados: CON-R-2mm; CON-

F-2mm; BF-R-2mm; BF-F-2mm; CON-R-4mm; CON-F-4mm; BF-R-4mm; BF-F-4mm; A 

resina convencional regular (CON-R) foi considerada como grupo controle. A figura 1 

representa esquematicamente o desenho experimental do estudo.  

 

Figura 1. Delineamento experimental do estudo de acordo com a combinação de três variáveis independentes: tipo de resina, 
viscosidade e espessura.  

 

2.2 Confecção das amostras 

 

 Para a confecção das barras, foram utilizadas uma matriz pré-fabricada de aço-inox (25x 

2 x 2mm) e uma de (25x 4 x 2mm) de acordo com a norma ISO 4049 (Standardization, 2009). 

A espessura de 4mm foi selecionada uma vez que se enquadra nas indicações de uso da resina 

bulk-fill de acordo com o fabricante (FGM®). Todas as resinas utilizadas no presente estudo 

apresentavam a mesma cor (A2). O quadro 1 expõe os materiais utilizados e a composição 

química das resinas utilizadas.
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Quadro 1 Composição química e tempo de fotopolimerização dos materiais avaliados no estudo.  

Grupos 
Tempo de 

fotopolimerização 
Composição química 

Resina composta 

convencional viscosidade 

regular (CONTROLE) 

(CON-R) 

40s  

Matriz: Ingredientes ativos: monômeros de Bis-GMA (Bis-Fenol A di-Glicidil Metacrilato), 

BisEMA(BisFenol A di-Glicidil Metacrilato etoxilado), TEGDMA (Trietileno glicol dimetacrilato), 

UDMA (Uretano dimetacrilato), canforquinona, co-iniciador e silano. Ingredientes inativos: vidro de 

bário-alumino silicato silanizado, pigmentos e sílicas. 

Carga: Opallis tem partículas de carga de dimensões entre 40nm a 3,0 microns para as cores de 

dentina, e para cores de esmalte e efeito a faixa dimensional é de 40nm a 2,0 microns. O tamanho 

médio de partículas é de 0,5 microns, o conteúdo total de carga em peso é de 78,5 a 79,8% e volume 

57,0 a 58,0% de carga inorgânica. 

Resina convencional 

viscosidade fluída 

(EXPERIMENTAL) 

(CON-F) 

40s 

Matriz:  Monômeros metacrílicos como Bis (GMA) monomer, Bis (EMA) e TEGDMA, 

canforquinona, co-iniciadores, conservantes, pigmentos. 

Carga:  72% de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e 

dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 - 5,0 microns. 

Resina Bulk-fill viscosidade   

regular(EXPERIMENTAL) 

(BF-R) 

40s  
Matriz:  Monômeros uretanadimetacrílicos, estabilizantes, fotoiniciadores e co-iniciadores. 

Carga: Cargas inorgânica de dióxido de silício (sílica) silanizado, estabilizantes e pigmentos 

Resina Bulk-fill viscosidade  

fluída (EXPERIMENTAL) 

(BF-F) 

 20s 
Matriz:  Monômeros uretanadimetacrílicos, estabilizantes, canforoquinona, e co-iniciador.  

Carga: Cargas inorgânica de dióxido de silício (sílica) silanizado, estabilizantes e pigmentos 
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 As resinas de viscosidade regular foram inseridas na matriz utilizando um instrumento 

condensador para compósitos (Suprafill Duflex, SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), ao passo 

que as resinas fluídas foram dispensadas diretamente da seringa aplicadora para evitar a 

formação de bolhas. A superfície da resina foi recoberta com uma lâmina de vidro, a qual foi 

aplicada uma pressão manual para que a superfície do material fosse padronizada. As resinas 

foram fotopolimerizadas de acordo com as recomendações do fabricante em 4 diferentes regiões 

utilizando um aparelho fotopolimerizador (Bluephase N®, Ivoclair Vivadent do Brasil, 

Tamboré, SP, Brasil). Para a remoção dos excessos foi utilizado um recortador com lâmina 

(Platinum, Odeme, Luzerma, SC, Brasil). Os espécimes foram mantidos em água destilada e 

estufa (37°C ± 2°C) por 24 horas previamente a realização do ensaio mecânico.  

 2.3 Ensaio mecânico: flexão de três pontos 
 

Para isso, utilizou-se uma máquina de ensaios universal (EZ-S SHIMADZU, Tamboré, 

SP, Brasil) acoplada a uma célula de carga (500N), para mensurar a resistência a flexão do 

material. A barra foi posicionada sobre um suporte específico para o teste, mantendo 20mm 

suspenso entre dois suportes. Um indentador triangular foi posicionado no centro da barra o 

qual, iniciou-se o deslocamento vertical, a uma velocidade de 0,5mm/min até a fratura da barra 

(figura 2). 

 

Figura 2 ilustra a metodologia de flexão de três pontos; A: Dimensões das barras com 2mm de espessura; B: Dimensões das 

barras com 4mm de espessura; C: Aplicação de carga, a mesma padronização de teste foi repetida para as espessuras de 2 e 

4mm, as quais foram apoiadas sobre duas extremidades; D: Flexão ocorrendo no centro da barra; E: O teste foi conduzido 

até a fratura da amostra. 

   O software realizou o monitoramento da carga vs. deslocamento e utilizou os dados 

para cálculo da resistência a flexão de acordo com a equação: 
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Sendo assim, P=pico máximo de carga; I= distância entre os dois suportes da barra (20 

mm); B= largura (2mm) e H=altura da barra (2 ou 4mm).  

   

2.4 Análise dos dados 
 

 Os resultados obtidos foram utilizados para análise utilizando o software Reliasoft 

(Weibull 7++, Reliasoft, Tucson, Arizona, EUA). A avaliação da resistência característica foi 

automaticamente calculadas pelo software, o qual forneceu o cálculo da resistência a flexão 

característica (carga máxima o qual 63,2% das amostras podem falhar), bem como o módulo 

de Weibull (confiabilidade estrutural do material).  A diferença estatística foi observada pela 

não sobreposição dos intervalos de confiança no gráfico de contorno. 
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      3 RESULTADOS 

 

       3.1 Espessura de 2mm   

 

 Em relação a influência da viscosidade para o tipo de resina avaliados de forma isolada, os dados estão expostos na figura 3. Os resultados demonstraram 

que a viscosidade influenciou o comportamento das resinas bulk-fill (figura 3A), onde a resina BF-F-2mm demonstrou menor resistência a flexão característica 

e módulo de weibull (ß= 5.41 e n= 90.39N) comparada à BF-R-2mm (ß=5.38 e n=117.94N). A viscosidade não influenciou as resinas convencionais (figura 

3B). 

Figura 3. Resistência a flexão característica versus módulo de Weibull. (A)- Resina bulk-fill regular vs. bulk-fill fluída; (B)- Resina convencional regular vs. convencional fluída ambas com 

2mm de espessura. 
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 Quando foi avaliado o tipo de resina individualmente, sem influência da viscosidade, observou-se que, entre as resinas de viscosidade 

regulares, não houve diferença entre os grupos BF-R-2mm e CON-R-2mm (figura 4A) e entre as resinas de viscosidade fluída, a resina CON 

apresentou comportamento superior (ß=10.01 e n=136.87N) à BF (ß=5.41 e n= 90.39N) (figura 4B). 

Figura 4. Resistência a flexão característica versus módulo de Weibull. (A)- Resina bulk-fill regular vs. convencional regular; (B)- Resina bulk-fill fluída vs.convencional fluída ambas com 2mm de espessura. 
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3.2  Espessura de 4mm 
 

 Os incrementos de 4mm de espessura apresentaram valores de resistência a flexão característica superiores aos incrementos de 2mm. No 

entanto, o padrão de comportamento entre as resinas foi semelhante. Em relação a influência da viscosidade para o tipo de resina avaliados de 

forma isolada, expostos na figura 5. Para as resinas do tipo bulk-fill, a viscosidade influenciou o comportamento mecânico, onde a resina de 

viscosidade regular (ß=9.33 e n=152.08N) foi superior à resina de viscosidade fluída (ß=6.92 e n=126.78N) (Figura 5A). Para as convencionais, 

não houve diferença entre os grupos (CON-F-4mm e CON-R-4mm) (figura 5B). 

Figura 5. Resistência a flexão característica versus módulo de Weibull. (A)- Resina bulk-fill  fluída vs bulk-fill  regular; (B)- Resina convencional fluída  vs.convencional regular  ambas com 4mm de 

espessura. 
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 Quando avaliado o tipo de resina individualmente, sem influência da viscosidade, observou-se que entre as resinas de viscosidade regular, 

não houve diferença entre os grupos BF-R-4mm e CON-R-4mm (figura 6A). Entre as resinas de viscosidade fluída, a resina CON apresentou 

comportamento superior (ß=7.76 e n=155.90N) à BF (ß=6.92 e n= 126.78N) (figura 6B).  

 

Figura 6. Resistência a flexão característica versus módulo de Weibull. (A)- Resina bulk-fill regular vs convencional regular  (B)- Resina bulk-fill fluída vs. convencional fluída  ambas com 4mm de espessura. 
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4 DISCUSSÃO 
 

Devido a busca por procedimentos clínicos mais rápidos e com menor número de etapas, 

as resinas bulk-fill tem se tornado populares. A utilização desse material possibilita a redução 

do tempo de trabalho ao diminuir o número de incrementos inseridos na cavidade a ser 

restaurada (LEPRINCE et al., 2014). O presente estudo avaliou a viscosidade e espessura das 

resinas bulk-fill na resistência a flexão característica e módulo de Weibull. 

A hipótese testada de que (I) não há diferença entre a viscosidade regular ou fluída na 

resistência a flexão foi rejeitada, uma vez que apenas para as resinas do tipo bulk-fill, 

viscosidade fluída apresentou comportamento mecânico inferior às resinas regulares. Os 

valores de módulo de Weibull indicam que o grupo BF-F-2mm apresenta uma maior 

variabilidade de resultados e consequentemente apresentando-se como uma menor 

confiabilidade estrutural quando comparado à BF-R-2mm. Adicionalmente, a resistência a 

flexão característica demonstrou que a resina BF-F tende a falhar com menor carga que BF-R. 

Nesse contexto, a viscosidade e o tipo do material é influenciada diretamente pela sua 

composição química. Para a obtenção de uma resina que possa ser utilizada em incrementos 

superiores à 2mm com contração volumétrica controlada, alguns fabricantes modificam a 

composição utilizando um modulador de polimerização de alto peso molecular (LEPRINCE et 

al., 2014).  Assim, essa estrutura molecular contribui para o atraso do ponto gel, representando 

o aumento da viscosidade por meio da formação de cadeia, permitindo maior tempo para 

compensar o encolhimento que contribui para a redução da contração.  Relatam-se que o tipo 

de monômero resinoso utilizado exerce maior influência do que o conteúdo de carga, 

responsável pela resistência mecânica (TSUJIMOTO et al., 2017). 

Sobre a hipótese (II) que o tipo de resina, bulk-fill ou convencional, não influenciará a 

resistência a flexão característica, foi parcialmente aceita, pois quando foi avaliado o tipo de 

resina individualmente, sem influência da viscosidade, observou-se que entre as resinas de 

consistência fluída, a resina CON apresentou comportamento superior (ß=10.01 e n=136.87N) 

à BF (ß=5.41 e n= 90.39N). Entre as resinas de consistência regular, não houve diferença. Os 

resultados do presente estudo podem ser atribuídos ao maior conteúdo de carga inorgânica 

presente nas resinas convencionais quando comparadas às resinas bulk-fill, proporcionando 

melhor resistência mecânica (SOUSA-LIMA et al., 2017). Fronza et al., 2017 observaram que 

as resinas bulk-fill fluidas apresentam em sua composição partículas de carga que variam entre 
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0.5 a 20 nm, essas resinas também apresentaram menor resistência a flexão quando comparadas 

às resinas convencionais regulares. Além disso, com o intuito de melhorar a translucidez do 

material e facilitar a passagem de luz, fator importante para a completa polimerização em 

incrementos com espessura de 4mm, alguns fabricantes diminuem a quantidade e aumentam o 

tamanho das partículas adicionalmente ao uso de fotoiniciadores como o ivocerin. (BUCUTA; 

LLIE., 2014). Microscopicamente, o tamanho das partículas de resinas bulk-fill podem variar 

de 0,1 μm a 1 μm (FRONZA et al., 2017). 

O resultado da hipótese (III) postulada de que não há diferença entre a espessura do 

incremento de 2 ou 4mm na restauração, foram aceitos, pois com relação a resistência a flexão,  

não houve diferença em relação ao padrão de comportamento entre os grupos. No entanto, El-

Damanhoury, H; Platt, J. (2014) relatam que resinas do tipo bulk-fill inseridas em cavidades de 

incrementos de 4mm de espessura, apresentaram menor grau de conversão, consequentemente, 

a presença de monômeros residuais podem causar irritação pulpar e sensibilidade pós-

operatória (PONGPRUEKSA et al, 2015). A polimerização completa é de suma importância 

para a maximização do comportamento mecânico das resinas. Nesse contexto, alguns 

fabricantes têm incorporado à formulação das resinas bulk-fill um co-iniciador denominado 

Ivocerin, o qual permite uma rápida polimerização e uma alta conversão monomérica 

(MOSZNER et al., 2008).  O presente trabalho focou em um estudo in vitro o qual foi 

considerado valores de resistência a flexão característica e módulo de Weibull. Estudos 

adicionais que envolvam características como dureza, manchamento, resistência de união e 

desgaste são desejáveis para melhor entendimento do comportamento das resinas em diferentes 

cenários.  
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5 CONCLUSÃO 

     

Baseado nos resultados do presente estudo concluiu-se que: (I) a viscosidade influenciou 

apenas o comportamento mecânico das resinas bulk-fill, onde a viscosidade regular foi superior 

à fluída. (II) Entre as viscosidades fluídas, as resinas convencionais foram superiores às resinas 

bulk-fill. (III) O padrão de comportamento entre as resinas foi semelhante comparando-se 

incrementos de espessura de 2 e 4mm.  
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