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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a resistência de união à microtração de reparos realizados em resinas 

compostas bulk fill e convencional submetidas a envelhecimento, após diferentes protocolos de 

adesão. Materiais e métodos: Foram confeccionados 42 corpos de prova (8x8x4 mm3) de cada 

um dos seguintes materiais, na cor A1: uma resina composta micro-híbrida (Filtek Z250 XT – 

3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) e uma do tipo bulk fill de consistência regular (Filtek Bulk Fill 

– 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA). Estes corpos de prova foram envelhecidos por 

armazenamento em saliva artificial a 37°C por 30 dias, após os quais receberam um tratamento 

mecânico de superfície por meio da abrasão com ponta diamantada tronco-cônica de granulação 

fina 4138F e, então, foram divididos em seis grupos, de acordo com o protocolo de adesão 

empregado: FSA – condicionamento com ácido fosfórico a 35% + silano + adesivo 

convencional de dois passos (Adper Single Bond 2 - 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA); SA – 

silano + adesivo convencional; FA – condicionamento com ácido fosfórico a 35% + adesivo 

convencional; A – adesivo convencional; FU – ácido fosfórico a 35% + adesivo universal 

(Single Bond Universal - 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA); U – adesivo universal. Todos os 

corpos de prova foram reparados com a resina Z250 XT, na cor B3, para diferenciar dos 

materiais de base. Os blocos de resinas reparadas foram cortados em palitos (8x1x1 mm3) e 

submetidos ao teste de microtração. Os espécimes fraturados foram avaliados por 

macrofotografia para determinação do tipo de fratura (adesiva ou coesiva). Para analisar as 

diferenças entre os protocolos de adesão e entre os tipos de resina composta foi utilizado o teste 

estatístico ANOVA dois fatores, com nível de significância de 5%. Resultados: Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes nos valores de resistência de união entre 

os protocolos de adesão e entre as resinas compostas reparadas, assim como não se verificou 

interação entre estas variáveis. Conclusão: Para o padrão de envelhecimento adotado neste 

estudo, a resistência de união de reparos em uma resina do tipo bulk fill foi similar à encontrada 

em uma resina micro-híbrida convencional, não havendo distinção entre diversos protocolos de 

adesão. 

Palavras-chave: Reparação de restauração dentária; resinas compostas; adesividade.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the microtensile bond strength of repairs performed on bulk fill and 

conventional composite resins subjected to aging, after different adhesion protocols. Materials 

and methods: 42 specimens (8x8x4 mm3) of each of the following materials were prepared in 

shade A1: a microhybrid composite (Filtek Z250 XT-3M ESPE, St. Paul, MN, USA) and a 

high-viscosity bulk fill composite (Filtek Bulk Fill - 3M ESPE, St. Paul, MN, USA). These 

specimens were aged by storage in artificial saliva at 37 ° C for 30 days. After, they received a 

mechanical surface treatment by means of abrasion with a diamond bur 4138F, followed by the 

division in six groups, according to the adhesion protocol employed: FSA - etching with 35% 

phosphoric acid + silane + etch-and-rinse adhesive (Adper Single Bond 2 - 3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA); SA - silane + etch-and-rinse adhesive; FA - etching with 35% phosphoric acid + 

etch-and-rinse adhesive; A - etch-and-rinse adhesive; FU - 35% phosphoric acid + universal 

adhesive (Universal Bond Single - 3M ESPE, St. Paul, MN, USA); U - universal adhesive. The 

repairs were performed with Z250 XT composite, in shade B3, to differentiate them from the 

base materials. The repaired resin blocks were cut into sticks (8x1x1 mm3) and submitted to 

microtensile test. Fractured specimens were evaluated by macrophotography to determine the 

type of fracture (adhesive or cohesive). In order to analyze the differences among the adhesion 

protocols and composite types, two-way ANOVA statistical test was used, with a significance 

level of 5%. Results: No statistically significant differences were found in bond strength values 

among the adhesion protocols and among the composite resins repaired, as well as no 

interaction between these variables. Conclusion: For the aging pattern adopted in this study, 

repair bond strength of a bulk fill composite was similar to that found in a conventional 

microhybrid composite, with no distinction among several adhesion protocols. 

 Key words: Dental restoration repair; composite resins; adhesiveness. 
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1  INTRODUÇÃO 

As restaurações com resinas compostas são procedimentos rotineiramente executados 

na prática clínica odontológica, devido às boas propriedades que os materiais resinosos 

apresentam, especialmente relacionadas à estética favorável e à evolução dos sistemas adesivos, 

que permitem a realização de preparos minimamente invasivos (LOOMANS et al., 2011; 

NASSOOHI et al., 2015). Além disso, a durabilidade destes materiais têm melhorado nos 

últimos anos com os avanços tecnológicos das partículas de carga, matrizes monoméricas, 

sistemas adesivos e aparelhos fotopolimerizadores (ÖZCAN; PEKKAN, 2013; VAN 

MEERBEEK et al., 2011). 

Recentemente, foram desenvolvidas e inseridas no mercado as resinas compostas do 

tipo bulk fill. Segundo os fabricantes, essas resinas possuem baixo grau de contração de 

polimerização, podendo ser fotoativadas em incrementos de 4 a 5 mm de profundidade. Essa 

característica ameniza o problema do fator C, agilizando e tornando menos crítica a técnica 

restauradora ao reduzir a necessidade da técnica incremental que, além de demandar  mais 

tempo, aumenta o risco de incorporação de bolhas e contaminação entre camadas 

(CANEPPELE; BRESCIANI, 2016; FRONZA et al., 2015).  

As tecnologias empregadas para que as resinas compostas bulk fill possam ser 

empregadas em incrementos maiores variam de acordo com o fabricante e consistem em 

mudanças na composição química desses materiais, como a adoção de novos tipos de 

monômeros, fotoiniciadores mais reativos, partículas de carga modificadas ou a adoção de 

partículas maiores e em menor quantidade, resultando em aumento da translucidez 

(CANEPPELE; BRESCIANI, 2016; LIMA et al., 2018).  

Apesar das boas características das resinas compostas, estes materiais possuem 

limitações, de forma que ainda é comum a ocorrência de falhas, tendo sido descrita uma 

incidência de 5% a 45% dessas falhas em um período de observação de cinco anos (ÖZCAN; 

PEKKAN, 2013). Em razão disso, os cirurgiões-dentistas se deparam diariamente com a 

necessidade de substituir ou reparar restaurações, devido a problemas como pigmentação, 

infiltração marginal, cárie secundária e fratura dos materiais (AHMADIZENOUZ et al., 2016; 

ELTAHLAH et al., 2018).  
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A substituição total de restaurações é um procedimento que enfraquece a estrutura 

dentária remanescente, aumenta o risco de fratura e afeta a vitalidade pulpar (BLUM; LYNCH; 

WILSON, 2014; HICKEL; BRÜSHAVER; ILIE, 2013; KIOMARSI et al., 2017b). Além disso, 

foi demonstrado que restaurações com defeitos localizados e que foram reparadas, 

apresentaram, após dez anos, o mesmo comportamento de restaurações que foram totalmente 

substituídas no que diz respeito a adaptação marginal, cáries secundárias, anatomia e cor 

(FERNÁNDEZ et al., 2015). Assim, reparos de restaurações de resina podem ser considerados 

o tratamento de escolha para pequenas lesões de cárie recorrentes ao longo da margem, 

manchamentos parciais e fraturas (HAMANO et al., 2011; TAVAREZ et al., 2017). 

Durante a confecção de uma restauração em resina composta, a adesão entre os 

incrementos é facilitada pela presença de uma camada de resina não-polimerizada por causa da 

inibição pelo oxigênio, a qual permite que uma ligação covalente seja estabelecida entre a 

superfície não polimerizada e o material recém aplicado. Entretanto, as restaurações antigas 

deixam de apresentar essa camada superficial não polimerizada, dificultando o procedimento 

de reparo (HAMANO et al., 2011; KIOMARSI et al., 2017b). Além disso, outras mudanças 

podem ocorrer nas restaurações no decorrer do tempo, como absorção de água, degradação 

química e lixiviação de alguns componentes (AHMADIZENOUZ et al., 2016; NASSOOHI et 

al., 2015; SHAFIEI et al., 2015; SOUZA et al., 2017). 

Para contornar essa situação e melhorar a união entre a restauração remanescente e o 

novo material restaurador é preconizada a realização de algum tratamento mecânico e/ou 

químico da superfície a ser reparada. Diversos desses tratamentos têm sido propostos na 

literatura, como abrasão por pontas diamantadas, jateamento com óxido de alumínio revestido 

ou não por sílica, condicionamento com ácido fosfórico ou ácido fluorídrico e aplicação de 

silano e sistemas adesivos. Esses tratamentos tem o objetivo de aumentar a energia livre de 

superfície do material a ser reparado e possibilitar um melhor molhamento por parte dos agentes 

adesivos (AHMADIZENOUZ et al., 2016; HEMADRI et al., 2014; NASSOOHI et al., 2015; 

SHAFIEI et al., 2015; SOUZA et al., 2017). Entretanto, como existe uma grande variação de 

composição entre diferentes marcas de resina composta, os materiais respondem de forma 

diversa às técnicas de reparo, não havendo ainda uma técnica que seja universalmente aplicável 

(LOOMANS et al., 2011). 



14 
 

 

Avaliação da resistência de união de reparos em resinas bulk fill após diferentes protocolos de adesão    
 

Estudos mostraram que a aplicação do agente silano previamente ao sistema adesivo 

proporciona maior resistência de união em reparos de resinas compostas (SOUZA et al., 2017; 

STAXRUD; DAHL, 2015). O silano possui dois grupos funcionais principais: o silanol, que se 

une a partículas de sílica de um compósito e o grupo organofuncional, que se une ao metacrilato 

do agente de união. Além disso, o silano favorece a infiltração do adesivo pelo aumento da 

molhabilidade da superfície (AHMADIZENOUZ et al., 2016).  

Adesivos autocondicionantes mais modernos, denominados universais, apresentam 

silano em sua composição e foram desenvolvidos para aderir a diferentes superfícies sem a 

necessidade da aplicação adicional de primers. Dessa forma, a utilização desses adesivos pode 

agilizar a execução de procedimentos de reparo em restaurações defeituosas, que normalmente 

exigem o tratamento prévio de diferentes substratos, como dentina, esmalte e margens de resina 

composta (ALTINCI; MUTLUAY; TEZVERGIL-MUTLUAY, 2018; VAN MEERBEEK et 

al., 2011). 

Diante do exposto, justifica-se a realização deste trabalho para avaliar a resistência de 

união de reparos em resinas bulk fill, por meio de diferentes tratamentos de adesão, tendo em 

vista que, por se tratar de um material recentemente lançado e com crescente incorporação à 

prática clínica, são escassos na literatura trabalhos que tratam dessa problemática.  

As hipóteses nulas testadas foram de que não existem diferenças entre os valores de 

resistência de união de reparos realizados em resinas compostas dos tipos micro-híbrida 

convencional e bulk fill e que o tipo de tratamento adesivo aplicado não tem influência sobre a 

resistência de união desses reparos. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Teixeira et al. (2005)  analisaram a efetividade de sistemas adesivos autocondicionantes 

no reparo de diferentes resinas compostas (AeliteFil – Bisco, Schaumburg, IL, EUA;  Prodigy 

- SDS Kerr - Orange, CA, EUA; TPH - Dentsply Caulk - Milford, DE, EUA e Z100 - 3M ESPE 

- St Paul, MN, EUA) envelhecidas por seis anos em solução salina. Os espécimes foram 

asperizados com uma lixa abrasiva e divididos em grupos de acordo com o tipo  de tratamento 

de superfície e resina de reparo recebidos: Adper Prompt L-Pop/Z100 (3M ESPE); Tyrian One-

Step Plus/AeliteFil (Bisco); OptiBond Solo Plus SE/Prodigy (SDS Kerr); Xeno III/TPH 

(Dentsply Caulk) e controle com o adesivo de condicionamento total Prime&Bond NT/TPH 

(Dentsply Caulk). Após 48 h em solução salina a 23°C foi realizado o teste de cisalhamento, do 

qual se verificou que o Prime&Bond NT produziu resultados significantemente melhores do 

que os adesivos autocondicionantes, exceto o Optibond Solo Plus SE. Com relação ao substrato, 

a resistência de união à resina Z100 foi significantemente menor do que aos outros materiais. 

Dall’Oca et al. (2008) avaliaram a resistência de união à microtração de reparos 

realizados em uma resina nano-híbrida para restaurações indiretas (Gradia Forte – GC Corp, 

Tóquio, Japão). Após a confecção, os espécimes foram mantidos por 24 h em solução salina e 

depois submetidos a três tipos de tratamento de superfície: jateamento com óxido de alumínio 

+ condicionamento com ácido fosfórico a 37%; abrasão com ponta diamantada + 

condicionamento com ácido fosfórico a 37% ou apenas condicionamento com ácido fosfórico 

a 37%. Para o reparo, foi feita a aplicação de um sistema adesivo seguido da aposição de uma 

resina direta (Gradia Direct – GC Corp) ou de um de dois tipos de resinas indiretas, utilizadas 

de forma direta (Gradia e Gradia Forte – GC Corp). Os blocos reparados foram mantidos em 

solução salina por 24 h. Após o ensaio de microtração, verificou-se que o grupo tratado apenas 

com ácido fosfórico exibiu valores significantemente superiores aos outros grupos. Os reparos 

realizados com as resinas Gradia e Gradia Direct tiveram valores de resistências de união 

similares e significantemente superiores aos obtidos com o reparo realizado com o mesmo 

material do substrato (Gradia Forte), independentemente do tratamento de superfície. 

Rodrigues Júnior, Ferracane e Bona (2009) avaliaram a resistência de união à 

microtração de reparos feitos em resinas compostas micro-híbridas (Filtek Z250 – 3M ESPE) e 

nanoparticuladas (Filtek Supreme – 3M ESPE), envelhecidas em água destilada por nove dias 

e reparadas com o mesmo material do substrato. Foram utilizados como tratamentos mecânicos 

de superfície: condicionamento com ácido fluorídrico; abrasão com ponta diamantada; 
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jateamento com óxido de alumínio e jateamento com sílica. Após esses tratamentos foram 

avaliados como agentes de união: um sistema adesivo (Adper Single Bond Plus – 3M ESPE), 

silano ou a combinação de ambos. Os jateamentos com óxido de alumínio ou sílica produziram 

os melhores valores de resistência de união e o condicionamento com ácido fluorídrico, os 

menores, não sendo observadas diferenças estatisticamente significantes quanto ao protocolo 

adesivo utilizado. No que se refere à estrutura das resinas compostas, os valores médios de 

resistência de união foram maiores nos reparos das resinas micro-híbridas do que nas 

nanoparticuladas. 

Sartori et al. (2010) analisaram a influência de tratamentos mecânicos e químicos na 

resistência de união à microtração de reparos em resinas compostas. Espécimes da resina Filtek 

Supreme foram armazenadas em água destilada a 37°C por 24h e expostas a termociclagem 

(5.000 ciclos). Foram comparados diferentes tratamentos de superfície (ácido fosfórico; 

asperização com ponta diamantada + ácido fosfórico e jateamento com óxido de alumínio + 

ácido fosfórico) e sistemas adesivos (Adper Scotchbond Multi Uso e Adper Single Bond 2 – 

3M ESPE). Os reparos foram feitos com Filtek Supreme e testados após 24 horas em água 

destilada. Não foram verificadas diferenças entre os adesivos, porém houve diferenças entre os 

tratamentos de superfície. Nos grupos restaurados com o adesivo Adper Single Bond 2, o sub-

grupo tratado apenas com ácido fosfórico (controle) foi significativamente inferior aos demais, 

que não diferiram entre si. Já nos grupos restaurados com o adesivo do sistema Adper 

Scotchbond Multi Uso, o sub-grupo jateado com óxido de alumínio mostrou resultados 

estatisticamente superiores ao controle e similares ao tratado com ponta diamantada, que, por 

sua vez não diferiu significativamente do controle. 

Costa et al. (2010) tiveram como objetivo avaliar a influência de tratamentos de 

superfície e da hidrofilia de agentes de união sobre a durabilidade de reparos em resinas 

compostas. Para isso, foram realizadas análises de resistência à microtração, nanoinfiltração e 

rugosidade. Corpos de prova da resina composta Opallis (FGM, Joinville, SC, Brasil) foram 

confeccionados e mantidos por sete dias em solução salina a 37 °C antes dos tratamentos de 

superfície estudados (nenhum tratamento, abrasão com ponta diamantada ou jateamento com 

óxido de alumínio). Após limpeza com ácido fosfórico a 37% cada grupo foi subdividido em 

dois, de acordo com o sistema adesivo utilizado: Scotchbond Multi-Purpose (hidrófobo) e 

Adper Single Bond 2 (hidrófilo). Os reparos foram feitos com resina Opallis e os blocos mais 

uma vez subdivididos de acordo com o envelhecimento (imediato ou seis meses de imersão em 

água sob tensão). Como resultados, observou-se que o jateamento com óxido de alumínio gerou 
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maior resistência de união e rugosidade superficial. Já a infiltração foi mais presente nos blocos 

envelhecidos tratados com Adper Single Bond 2.  

Hamano et al. (2011) avaliaram a resistência de união de reparos em resinas nano-

híbridas (Ceram-X, Dentsply). Foi realizado o teste de microtração nas resinas reparadas antes 

ou após o envelhecimento por fadiga termomecâmica e com a aplicação dos seguintes 

tratamentos de superfície: Nenhum tratamento (controle); agente adesivo (Xeno V, Dentsply); 

acetona; acetona + agente adesivo; silano e silano + agente adesivo. Nenhum dos tratamentos 

avaliados produziu aumento significativo dos valores de resistência à microtração, antes ou 

após o envelhecimento. Com base nestes resultados, os autores recomendam a não utilização 

de tratamentos com acetona ou silano, que poderiam levar à contaminação do esmalte ou da 

dentina durante o processo de reparo. 

Loomans et al. (2011) analisaram diversos tratamentos de superfície para o reparo de 

resinas compostas de diferentes composições. Amostras envelhecidas (termociclagem, 5.000 

ciclos) de cinco tipos de resinas compostas (Clearfil AP-X - Kuraray, Okayama, Japão; Clearfil 

PhotoPosterior – Kuraray; Photo Clearfil Bright - Kuraray, Filtek SupremeXT – 3M ESPE e 

HelioMolar - Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) foram tratados com ponta diamantada, 

jateamento de óxido de alumínio com e sem sílica, ácido fosfórico ou ácido fluorídrico em 

diferentes concentrações, sempre com aplicação subsequente de silano e adesivo (OptiBond FL 

- Kerr). Os reparos foram realizados com a mesma resina do substrato seguidos do 

armazenamento em água por uma semana, antes do teste de microtração. Para a resina micro-

híbrida (Clearfil AP-X) cinco técnicas resultaram em maior resistência de união em relação ao 

controle. Para a resina nano-híbrida (Filtek Supreme XT) e a híbrida contendo quartzo (Clearfil 

PhotoPosterior), apenas uma técnica aumentou significativamente a resistência de união (ác. 

Fluorídrico 9,6% 120s e jateamento com óxido de alumínio, respectivamente). Comparando os 

diferentes protocolos de reparo para todos os compósitos juntos, o condicionamento com ácido 

fosfórico, jateamento com sílica e condicionamento com ácido fluorídrico 9,6% por 120s 

produziram os maiores valores de resistência de união. 

Maneenut, Sakoolnamarka e Tyas (2011)  mediram a resistência de união de várias 

combinações de resinas compostas (Durafill - Heraeus Kulzer GmbH, Hanau, Alemanha; Filtek 

P90 – 3M ESPE; Z250 – 3M ESPE) com diferentes sistemas adesivos (Ecusit – DMG, 

Hamburg, Alemanha; Clearfil Repair - Kuraray; P90 System Adhesive - 3M ESPE; Adper 

Single Bond 2, 3M ESPE) para verificar se a natureza química da matriz resinosa influencia na 

resistência de união à microtração dos reparos. Os corpos de prova foram envelhecidos em água 
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a 60 °C por um mês e reparados de forma que todas as combinações de resinas originais e de 

reparo e adesivos foram utilizadas. Clearfil Repair apresentou os melhores resultados entre os 

agentes de união, seguido por P90 System Adhesive, Adper Single Bond 2 e Ecusit. Os autores 

concluíram que a adesão entre resinas à base de dimetacrilato pode ser um procedimento 

clinicamente viável. Entretanto, se o material original ou de reparo é à base de silorano, o uso 

de um adesivo à base de silano pode produzir melhores resultados. 

 Mobarak e El-Deeb (2013) analisaram o efeito do silano e de diferentes sistemas 

adesivos, além do envelhecimento, sobre o reparo de resinas à base de silorano (Filtek P90), 

através de testes de microtração e nanoinfiltração. Espécimes de Filtek P90 foram reparados 

com ou sem a utilização do silano e com dois tipos de materiais de reparo (Filtek P90 com o 

sistema adesivo deste material; Filtek Z250, com o adesivo Scotchbond Multipurpose). O 

envelhecimento artificial dos blocos reparados foi realizado por meio da imersão em saliva 

artificial por 24 horas ou por dois anos. Como resultados, não se verificou efeito significante 

da aplicação do silano, do tipo de adesivo e da resina de reparo nem do tempo de 

envelhecimento sobre os valores de resistência à microtração. Os valores de resistência dos 

reparos foram significativamente menores que os de resistência coesiva de P90 e Z250. Em 24 

h não foi detectada nanoinfiltração quando a P90 foi reparada com o mesmo material. Após 

dois anos todos os grupos exibiram nanoinfiltração. 

 Özcan et al. (2013) avaliaram a resistência de união à microtração de reparos em dois 

tipos de resinas compostas (Tetric Evo Ceram - Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein  – 

nano-híbrida e Filtek Supreme – nanoparticulada) envelhecidas (termociclagem, 5.000 ciclos) 

e não envelhecidas. Como tratamentos de superfície, foram analisados o jateamento com sílica 

associado a silano e adesivo (VisioBond, 3M ESPE) ou um sistema adesivo isolado (Multilink 

A+B para Tetric Evo Ceram e ScotchBond 1XT para Filtek Supreme). Para a realização do 

reparo, metade dos grupos recebeu a mesma resina do substrato, enquanto a outra metade foi 

reparada com uma resina micro-híbrida (Quadrant Anterior Shine - Cavex, Haarlem, Holanda) 

com seu correspondente adesivo (Quadrant UniBond). O tipo de resina composta de substrato 

e o envelhecimento afetaram os valores de resistência de união, enquanto os grupos com 

diferentes condicionamentos de superfície não apresentaram diferença significante entre si. A 

resistência de união da resina Tetric Evo Ceram envelhecida foi significantemente menor do 

que a da Filtek Supreme. 

 Özcan e Pekkan (2013) utilizaram o teste de cisalhamento para analisar três estratégias 

de adesão sobre a resistência de união em reparos com resina composta em um complexo resina-



19 
 

 

Avaliação da resistência de união de reparos em resinas bulk fill após diferentes protocolos de adesão    
 

dentina. Foram utilizados incisivos centrais superiores restaurados com uma resina composta 

micro-híbrida (Quadrant Anterior Shine) ou nano-híbrida (Grandio - VOCO) e com dentina 

exposta, sem realização de procedimentos para simulação de envelhecimento. Os protocolos 

utilizados foram: 1- condicionamento ácido (em dentina) + deposição de sílica (na resina) + 

aplicação de silano (na resina) + primer (na dentina) + adesivo (dentina e resina); 2- deposição 

de sílica (na resina) + condicionamento ácido (em dentina) + aplicação de silano (na resina) + 

primer (na dentina) + adesivo (dentina e resina) e 3- condicionamento ácido (em dentina) + 

primer (na dentina) + aplicação de silano (na resina) + adesivo (dentina e resina). Os reparos 

foram feitos com o mesmo material do substrato ou com o outro tipo de resina estudado. 

Independentemente da combinação de materiais, o protocolo 1 produziu resultados 

significantemente melhores de resistência de união. Maiores valores de resistência de união, 

com maior incidência de falhas coesivas foram observados quando o reparo foi realizado com 

a mesma resina composta do substrato. 

 Hickel, Brüshaver e Ilie (2013) e Sharif et al. (2014) realizaram revisões sistemáticas 

sobre os aspectos clínicos e laboratoriais dos reparos em restaurações de diferentes materiais. 

Estas pesquisas concluíram que são necessários ensaios clínicos randomizados e de longo-

termo para que se tenha uma recomendação baseada em evidência. A literatura acerca de 

estudos in vitro é inconsistente quanto a um método ideal ou período de envelhecimento das 

resinas composta prévio ao processo de reparo, não sendo possível, ainda, fazer uma adequada 

correlação entre os dois mais frequentes métodos usados para medir a resistência de união de 

reparos (microtração e cisalhamento). 

 Eliasson, Tibballs e Dahl (2014) avaliaram o efeito de diferentes tratamentos de 

superfície e sistemas adesivos na resistência de união de reparos sobre a resina Tetric Evo 

Ceram (Ivoclar Vivadent). Espécimes deste material foram envelhecidos em água destilada por 

duas semanas e expostos à termociclagem (5.000 ciclos) antes de serem divididos em grupos 

de tratamento de superfície (nenhum tratamento, jateamento de sílica e aplicação de um silano 

de dois frascos) e de tratamentos adesivos (AdheSE One, Ivoclar Vivadent – adesivo 

autocondicionante de passo único; Clearfil SE, Kuraray– adesivo autocondicionante de dois 

passos e Adper Scotchbond Multi-Purpose, 3M ESPE – adesivo total etch de três passos). Os 

blocos reparados com a mesma resina do substrato passaram por um novo processo de 

envelhecimento (água destilada por uma semana + termociclagem 5.000 ciclos + água por 10 

dias), sendo o ensaio de microtração realizado em metade dos espécimes após um mês e na 

outra metade após 12 meses. O mais alto valor de resistência de união foi obtido no grupo 
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tratado com silano e Clearfil SE (autocondicionante de dois passos). O Clearfil SE também teve 

o maior valor dentro de cada grupo de tratamento de superfície. Houve uma tendência para 

redução dos valores de resistência de união após 12 meses em comparação a um mês, mas a 

diferença não foi estatisticamente significante. 

 Celik et al. (2014) utilizaram o ensaio de microtração para avaliar o efeito de diferentes 

tratamentos de superfície (abrasão com ponta diamantada e jateamento de óxido de alumínio) 

e agentes de união sobre a resistência de reparos em diferentes resinas compostas. Foram 

testados quatro sistemas adesivos de filosofias de trabalho diferentes: Adper Single Bond 2 

(Condicionamento total); Clearfil SE, (autoondicionante); Beauty Bond - Shofu, CA, EUA 

(HEMA-free all-in-one) e All Bond 3 - Bisco (condicionamento total, HEMA-free, hidrófobo 

e dual cure). As resinas de base foram do tipo nanoparticulada (Grandio SO, VOCO) e micro-

híbrida (Filtek Z250), enquanto para o reparo foi utilizada a Filtek Z250. Quando a superfície 

foi asperizada com ponta diamantada, Grandio SO exibiu maiores valores de resistência, 

enquanto com o jateamento, a Z250 teve melhores resultados. O sistema adesivo All-in-one 

produziu os menores valores de resistência de união em todos os parâmetros. Quando a resina 

Z250 foi tratada com ponta diamantada, os reparos com Beauty Bond apresentaram os menores 

valores e todos os outros sistemas adesivos se comportaram de forma similar entre si. Nos 

reparos com o mesmo tipo de resina, o tratamento com ponta diamantada levou a maior 

resistência de união, independentemente do tipo de sistema adesivo. 

 Hemadri et al. (2014) avaliaram a resistência ao cisalhamento em reparos de uma resina 

composta micro-híbrida (Clearfil AP-X), utilizando tratamentos mecânicos (abrasão com ponta 

diamantada e jateamento com óxido de alumínio) e químicos (Clearfil Repair e All Bond Two) 

de superfície. Observou-se que o jateamento seguido da aplicação do Clearfil Repair, um 

sistema adesivo contendo silano, produziu os melhores resultados. 

 Imbery et al. (2014) buscaram determinar o melhor método de reparo através da medição 

das resistências flexural, diametral e de cisalhamento. Foram utilizadas amostras de resina 

Filtek Supreme Ultra novas e envelhecidas em água deionizada a 37 °C por sete dias. Os 

tratamentos de superfície analisados foram: ácido fosfórico + Optibond Solo Plus; Add & Bond 

- Parkell Inc, Edgewood, NY, EUA (primer desenvolvido para reparo de compósitos); Ácido 

fosfórico, Silane Bond Enhancer - Pulpdent Corp, Watertown, MA, EUA + Optibond Solo Plus; 

produção de retenção mecânica com broca esférica + ácido fosfórico + Optibond Solo Plus e 

um controle negativo sem tratamento. Os resultados aos diferentes testes foram: Resistência 

flexural - todos os reparos imediatos e envelhecidos foram estatisticamente similares ao 
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controle positivo, exceto os reparos envelhecidos com Optibond Solo Plus e Add & Bond. 

Resistência diametral: Os resultados foram todos estatisticamente menores que o controle 

positivo, exceto pelos grupos sem envelhecimento tratados com Optibond Solo Plus e com este 

adesivo associado ao silano. Cisalhamento: todos os grupos foram estatisticamente similares ao 

controle positivo, exceto o grupo envelhecido e tratado com silano + Optibond Solo Plus. Os 

autores concluíram que a combinação de três testes mecânicos não foi capaz de determinar um 

protocolo ideal para o reparo de resinas compostas. 

 Barcelos et al. (2015) testaram a resistência à tração do reparo da resina Filtek Z350 

envelhecida por termociclagem (20.000 ciclos) após abrasão com ponta diamantada seguida de 

diferentes tratamentos de superfície (1- adesivo Prime&Bond; 2- jateamento com óxido de 

alumínio + Prime&Bond; 3- laser Er:YAG + Prime&Bond; 4 - Ácido fluorídrico 9,6% por 2 

minutos + silano; 5 - silano isoladamente; 6 - monômero acrílico autopolimerizável + 

Prime&Bond; e 7 - adesivo autocondicionante Scotchbond SE. Os resultados mostraram que o 

tratamento com jateamento de óxido de alumínio e Prime&Bond proporcionou o maior 

resultado de resistência de união, mas sem diferença significativa com os grupos 1 e 6. O Grupo 

5 (silano) teve o menor valor de resistência de união, sem diferença significativa entre este e os 

grupos 3 e 4. Reparos com o adesivo autocondicionante foram significativamente mais fracos 

que os realizados com o Prime&Bond isolado, possivelmente, segundo os autores, porque a 

presença do monômero ácido HEMA pode ter limitado a polimerização da resina de reparo. 

Nassoohi et al. (2015) avaliaram o efeito de três tratamentos de superfície sobre a 

resistência à microtração de reparos de duas resinas compostas com nanopartículas (Filtek 

Supreme XT - nano-híbrida e Filtek Supreme Z350 – nanoparticulada) e uma micro-híbrida 

(Filtek Supreme Z250). As resinas foram envelhecidas por termociclagem de 5.000 ciclos e os 

tratamentos de superfície analisados foram a abrasão com ponta diamantada, o jateamento com 

óxido de alumínio e o condicionamento com ácido fluorídrico associado à aplicação de silano. 

Um adesivo hidrófobo foi posteriormente aplicado em todos os grupos e o reparo executado 

com a mesma resina do substrato. As diferenças entre as resinas nano-híbrida e nanoparticulada 

não foram significantes, enquanto a micro-híbrida mostrou uma resistência de união 

significantemente mais alta. O jateamento foi significantemente superior aos outros métodos, 

que não foram diferentes entre si, e a aplicação do silano resultou na mais fraca resistência de 

união. 

Shafiei et al. (2015) utilizaram o teste de cisalhamento para avaliar o reparo de uma 

resina à base de silorano (Filtek P90) com outros tipos de resina composta. Os corpos de prova 
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foram envelhecidos em água destilada por dois meses, asperizados com lixa de granulação 400, 

condicionados com ácido fosfórico e reparados com as seguintes combinações de materiais: 

Adesivo de silorano + Filtek P90; P90 pré-aquecida; adesivo de silorano + resina composta 

Filtek Z250; Single Bond + Z250; resina flow (Filtek supreme plus) + Z250; Z250 pré-aquecida. 

Os blocos reparados foram envelhecidos com imersão em água destilada por seis meses seguida 

de termociclagem com 2.000 ciclos. Os resultados obtidos após cisalhamento mostraram que 

os reparos com as resinas P90 e Z250 pré-aquecidas, resina flow e adesivo de silorano + P90 

resultaram em resistência de união comparáveis à resistência coesiva da resina original. O grupo 

reparado com Single Bond + Z250 apresentou os piores resultados. 

 Fernández et al. (2015) realizaram um ensaio clínico duplo cego para avaliar a 

longevidade de reparos de defeitos localizados em restaurações de resina composta, que tinham 

como planejamento inicial a total substituição. A amostra consistiu de 50 restaurações de 28 

pacientes, das quais metade foi reparada e metade substituída. Elas foram avaliadas por dois 

examinadores após a confecção e dez anos depois. A técnica utilizada para o reparo consistiu 

de preparo com broca carbide, seguido de um sistema adesivo autocondicionante (Adper Promp 

L-Pop, 3M ESPE) e restauração com a resina composta Filtek Supreme. Os dois grupos se 

comportaram de forma similar quanto aos parâmetros de adaptação marginal, cárie secundária, 

anatomia e cor, concluindo-se que o reparo deve ser o procedimento de eleição quando 

indicado, por ser um procedimento mais conservador. 

Tantbirojn, Fernando e Versluis (2015) realizaram um teste de resistência flexural de 

quatro pontos para avaliar o reparo de resinas compostas (Filtek Supreme Ultra) novas ou 

envelhecidas por sete dias. Os tratamentos de superfície analisados foram abrasão, jateamento 

com sílica, condicionamento ácido, silano e sistemas adesivos convencional (Single Bond Plus) 

e universal (Scotchbond Universal). Os melhores resultados foram obtidos com a aplicação do 

adesivo universal, com ou sem jateamento prévio, atingindo valores de resistência de união sem 

diferença estatisticamente significante da resistência coesiva da resina composta não reparada. 

Staxrud e Dahl (2015) pesquisaram o efeito do silano no reparo de restaurações de 

resinas compostas novas e envelhecidas. Foram utilizados seis tipos de resinas compostas com 

seis anos de envelhecimento em água destilada: Filtek Z250; Filtek Silorane; Charisma 

(Heraeus Kulzer); CeramX Mono (Dentsply); Tetric Evo Ceram (Ivoclar Vivadent) e Filtek 

Supreme XTE (3M ESPE). Além destas, foram produzidas amostras da resina Filtek Supreme 

XTE para avaliar o reparo sobre resinas não envelhecidas. Após abrasão com lixa de granulação 

500, foram utilizados três sistemas adesivos para o tratamento da superfície: Clearfil Bond SE 



23 
 

 

Avaliação da resistência de união de reparos em resinas bulk fill após diferentes protocolos de adesão    
 

(controle); Clearfil Bond SE + silano e Scotchbond Universal. Os mesmos espécimes foram 

utilizados em sequência para os três tratamentos (após o teste, o substrato era polido e feito o 

tratamento seguinte). A resistência de união dos reparos foi aferida pelo teste de cisalhamento, 

cujos resultados mostraram que houve diferença significativa entre os grupos tratados com 

silano e o controle, em ambos os tempos. Nas amostras envelhecidas esse acréscimo na 

resistência foi mais acentuado. Não houve diferença significante entre os reparos realizados 

com o silano em uma etapa separada e com um adesivo contendo silano. A resistência de união 

dos espécimes antigos foi significantemente menor do que a dos novos. A adesão entre resinas 

à base de metacrilato e de silorano apresentou resultados de união menores que entre resinas de 

metacrilato. 

 Wendler et al. (2016) compararam a influência de diferentes tratamentos de superfície 

sobre a resistência de união de reparos em resinas compostas nano-híbridas (Grandio SO-Voco) 

envelhecidas em água destilada por 30 dias. Uma análise com espectrofotometria FTIR/ATR 

mostrou um significativo aumento no grau de conversão dos espécimes após o período de 

envelhecimento. Foram avaliados diversos tratamentos mecânicos da superfície (abrasão com 

ponta diamantada, aplicação de ácido fosfórico, silano e jateamento com óxido de alumínio 

com e sem modificação por sílica) e a aplicação de agentes químicos de união (primer e adesivo 

dos sistemas Syntac e Heliobond [Ivoclar Vivadent] utilizados de forma isolada ou associada) 

previamente ao reparo com o mesmo tipo de resina composta. Após o procedimento de reparo 

foi realizado o teste de microtração. Os resultados não mostraram diferença significante na 

resistência de união entre os diferentes tratamentos mecânicos de superfície utilizados 

isoladamente. Já a aplicação de sistemas adesivos aumentou significativamente os valores de 

resistência de união, levando à conclusão dos autores de que os agentes de união desempenham 

importante papel no reparo de restaurações de resina composta, com menor importância para o 

tipo de tratamento mecânico de superfície empregado. 

 Ahmadizenouz et al. (2016) avaliaram a resistência ao cisalhamento de uma resina 

composta nanoparticulada (Z350 XT) envelhecida por termociclagem de 500 ciclos e reparada 

após diferentes tratamentos de superfície (nenhum tratamento; jateamento com óxido de 

alumínio; irradiação com laser Er:YAG; abrasão com ponta diamantada + condicionamento 

com ácido fosfórico e aplicação de ácido fluorídrico a 9% por 120 s). O reparo foi feito com a 

mesma resina da restauração original após aplicação de silano e adesivo Adper Single Bond 2. 

Após o reparo, os blocos foram envelhecidos novamente por termociclagem de 500 ciclos. O 
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grupo controle apresentou resistência de união significantemente menor que os outros grupos, 

que não apresentaram diferença entre si, inclusive com um controle positivo não reparado, de 

forma que todos os tratamentos foram bem-sucedidos. Houve predominância de fraturas 

coesivas em todos os grupos. Embora sem diferença significante, a utilização de ponta 

diamantada seguida do ácido fosfórico alcançou a maior média de resistência de união. 

 Valente et al. (2016) realizaram uma revisão sistemática com meta-análise para analisar 

o impacto de tratamentos físicos e químicos sobre reparos em resinas compostas à base de 

metacrilato. A partir da análise dos quinze estudos que atenderam aos critérios de inclusão, 

verificaram que a aplicação de tratamentos químicos ou físico-químicos tende a melhorar a 

resistência de união de reparos. O silano, aplicado de forma isolada, não mostrou ter um efeito 

significante, enquanto os sistemas adesivos, associados ou não ao silano se mostraram capazes 

de melhorar a resistência de união.  

Segundo Loomans e Özcan (2016), devido à ausência de consenso na literatura sobre as 

vantagens de se reparar ou substituir restaurações defeituosas, as melhores evidências 

científicas disponíveis provêm de ensaios clínicos prospectivos e retrospectivos e de estudos in 

vitro. Estes autores sugerem um protocolo clínico para o reparo de restaurações em resina 

composta que consiste em seis etapas:  1-limpeza com uma pasta sem flúor ou pedra pomes; 2-

abrasão das margens da restauração com ponta diamantada de granulação fina e criação de um 

bisel; 3a-condicionamento da margem a ser restaurada com ácido fluorídrico (5% a 9,6%) por 

20s a 90s, lavagem por no mínimo 60s e secagem; ou 3b-abrasão com jato de óxido de alumínio, 

seguido de lavagem e secagem; 4-aplicação de uma camada de silano e secagem; 5-aplicação 

de adesivo, secagem e polimerização; 6-aplicação incremental da resina composta, 

polimerização, acabamento e polimento. 

 Lemos et al. (2016) realizaram o ensaio de cisalhamento para avaliar a resistência de 

união de reparos com e sem envelhecimento, usando diferentes sistemas adesivos e resinas 

compostas. As restaurações de base foram realizadas com Filtek Z350XT e envelhecidas em 

água destilada a 37 °C por sete ou 180 dias. Os tratamentos de superfície foram executados 

após abrasão com lixa de granulação 320 e condicionamento com ácido fosfórico e consistiram 

de dois sistemas adesivos (Scotch Bond Multipurpose e Single Bond Plus). Os reparos foram 

feitos com dois tipos de resina composta (Z350 XT e Esthet-X). Não houve diferença 

significante quando comparados diferentes sistemas adesivos e resinas compostas. Reparos 

realizados após sete dias tiveram melhores resultados de resistência de união do que os 

realizados depois de 180 dias. 
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 Galvão Ribeiro et al. (2018) avaliaram a resistência ao cisalhamento de reparos com 

resina composta (Filtek Z350 XT) em restaurações de zircônia (Lava Zirconia, 3M ESPE) 

envelhecidas em autoclave. Foram realizados tratamentos da superfície com jateamento de 

partículas de óxido de alumínio modificadas ou não por sílica seguido da aplicação de dois tipos 

de agentes de união (ClearfilSE Bond Primer + Clearfil porcelain bond activator - Kuraray ou 

RelyX ceramic primer + cimento resinoso adesivo RelyX U100 – 3M ESPE). Os resultados 

mostraram que a abrasão com óxido de alumínio modificado por sílica seguida do tratamento 

com primer cerâmico e cimento resinoso RelyX U100 proporcionaram os maiores valores de 

resistência ao cisalhamento. 

 Fornazari et al. (2017) verificaram o efeito de diferentes protocolos adesivos sobre a 

resistência de união de reparos sobre resinas nanoparticuladas (Filtek Supreme Ultra) 

envelhecidas em água destilada a 37 °C por 14 dias. Os espécimes foram tratados com abrasão 

por uma lixa abrasiva, sendo que metade deles recebeu ainda o jateamento de óxido de alumínio 

e condicionamento com ácido fosfórico. Para o tratamento químico foram usados diversos tipos 

de técnicas adesivas (adesivo hidrófobo [Heliobond]; silano [Ceramic Primer, 3M] + adesivo 

hidrófobo; silano contendo MDP [Monobond Plus, Ivoclar Vivadent] + adesivo hidrófobo; 

adesivo universal [Scotchbond Universal]; silano + adesivo universal; silano contendo MDP + 

adesivo universal). Após o reparo com a mesma resina usada anteriormente, os blocos foram 

armazenados em água destilada a 37 °C por 48 h e submetidos ao teste de cisalhamento. A 

maior média foi observada no grupo tratado com jateamento, silano e adesivo universal, mas 

não houve diferença significativa para os outros grupos que receberam o jateamento, exceto o 

tratado com adesivo hidrófobo isolado. Entre os grupos apenas lixados, com exceção do que 

recebeu apenas o adesivo universal (que teve a melhor média entre estes grupos) todos 

apresentaram diferença significativa (menores médias) em relação aos grupos jateados. A 

aplicação de adesivo universal isolado, assim, se mostrou tão efetiva quanto as combinações de 

silano e adesivo. 

 Koç-Vural et al. (2017) analisaram a resistência de união de resinas nano-híbridas 

(Filtek Ultimate; Herculite XRV Ultra - Kerr e Reflectys – ITENA, Paris, França) restauradas 

com elas mesmas ou com uma resina bulk fill (Tetric Bulk Fill – Ivoclar Vivandent), por meio 

do teste de cisalhamento. Os corpos de prova originais foram envelhecidos em água destilada a 

37°C por 8 semanas e depois tiveram a superfície tratada com lixa de granulação 320, ácido 

fosfórico e adesivo Prime&Bond. Com relação aos grupos Herculite XRV Ultra e Reflectys, 

não houve diferença na resistência de união com diferentes materiais de reparo. Já o reparo da 
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Filtek Ultimate com o mesmo material produziu maiores valores do que o reparo com a Tetric 

Bulk Fill. Entre os seis grupos, os valores de resistência de união com a Tetric Bulk Fill foram 

maiores que o reparo com o mesmo material, exceto para a Filtek Ultimate. Os valores de união, 

considerando os dois tipos de reparo juntos, foram significativamente menores para a Herculite 

XRV Ultra. 

Souza et al. (2017) pesquisaram o efeito de diferentes tratamentos de superfície e 

envelhecimentos em reparos da resina Esthet-X. Espécimes deste material foram divididos em 

dois grupos, sendo envelhecidos em saliva artificial por 24 h ou por um ano. Cada um desses 

grupos foi sub-dividido em quatro tipos de tratamento de superfície (nenhum tratamento; 

jateamento com óxido de alumínio; jateamento com óxido de alumínio + silano; jateamento 

com óxido de alumínio + adesivo Scotchbond). Os blocos reparados foram ainda envelhecidos 

novamente em saliva artificial por 24 h ou 1 ano. O grupo controle apresentou os menores 

valores de união comparado com os outros grupos, independentemente do tempo de 

envelhecimento dos corpos de prova e dos reparos. O maior valor de todos foi obtido no grupo 

de jateamento + adesivo sem envelhecimento prévio ou pós-reparo. Entre os corpos de prova 

não envelhecidos antes do reparo, os grupos tratados com jateamento seguido de silano e de 

adesivo não tiveram perda da resistência de união após envelhecimento de um ano, ao contrário 

do controle e do jateamento isolado. Já entre os reparos em corpos de prova envelhecidos por 

um ano, não houve diferença significante entre nenhum dos grupos, seja 24h ou um ano após a 

realização dos reparos. 

 Kiomarsi et al. (2017a) avaliaram o efeito do envelhecimento e de tratamentos 

mecânicos de superfície sobre a resistência de união de reparos em resina composta. Corpos de 

prova da resina Z250 passaram por diferentes formas de envelhecimento (armazenamento em 

água destilada a 37°C por 24 h e termociclagem por 5.000 ou 10.000 ciclos) e tiveram sua 

superfície tratada com a aplicação de laser Er,Cr:YSGG ou abrasão com ponta diamantada. 

Após isso, os espécimes foram tratados quimicamente com ácido fosfórico, silano e adesivo 

Adper Single Bond 2 e reparados com novos incrementos de Z250. Os blocos reparados foram 

submetidos a novo envelhecimento (termociclagem de 5000 ciclos ou armazenamento em água 

destilada a 37 °C por 24h) e, em seguida, submetidos a um ensaio de cisalhamento. O tratamento 

mecânico com ponta diamantada proporcionou resultados significantemente melhores do que o 

laser. O envelhecimento por 10.0000 ciclos térmicos diminuiu significantemente a resistência 

de união, enquanto não foi observada diferença entre os grupos imediatos e submetidos a 5.000 

ciclos. 
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Kiomarsi et al. (2017b) avaliaram a resistência ao cisalhamento de reparos realizados 

em resinas Z250 envelhecidas por termociclagem (5.000 ciclos). Os tratamentos de superfície 

consistiram de abrasão com ponta diamantada ou aplicação de laser Er,CR:YSGG, seguidos de 

tratamento químico com ácido fosfórico mais silano isolado ou associado a um de dois tipos de 

adesivo (Adper Single Bond 2 e Single Bond Universal). Os reparos foram feitos com a mesma 

Z250, sendo os blocos, em seguida, envelhecidos em água destilada a 37 °C por 24 h ou 

submetidos a termociclagem com 5.000 ciclos. O tratamento com ponta diamantada mais 

adesivo universal produziu os maiores valores de resistência de união, enquanto laser mais 

silano produziram os menores. Os grupos tratados com ponta diamantada tiveram resultados 

significantemente maiores que o laser. O adesivo universal aumentou a resistência de união, 

quando comparado ao adesivo convencional e ao silano isolado. Já a resistência de união após 

termociclagem não foi significantemente diferente da observada entre os reparos envelhecidos 

por 24 h. 

Tavarez et al. (2017) avaliaram a influência de dois tratamentos de superfície 

(condicionamento com ácido fosfórico e abrasão com ponta diamantada + condicionamento 

com ácido fosfórico) sobre a resistência ao cisalhamento de reparos em resinas compostas Filtek 

Z350 realizados com três tipos diferentes de resina composta: micro-híbrida – Filtek P60; 

nanoparticulada - Filtek Z350 e bulk fill - Surefil SDR Flow (Dentsply). Os reparos com a resina 

bulk fill fluida apresentaram resistência de união significantemente menores que com as 

convencionais. Com relação ao tratamento de superfície, a abrasão com ponta diamantada 

juntamente com o ácido resultou em valores de resistência maiores do que o uso isolado do 

ácido fosfórico. 

 Irmak et al. (2017) avaliaram os efeitos de diferentes sistemas adesivos sobre o reparo 

de resinas compostas (Clearfil Majesty Esthetic, Kuraray) envelhecidas em água destilada a 37 

°C por 24 h. Os tratamentos de superfície consistiram da asperização com ponta diamantada 

seguida dos seguintes sistemas adesivos: adesivo autocondicionante de dois passos (Clearfil SE 

Bond); adesivo de condicionamento total de dois passos (XP Bond, Dentsply Caulk) e adesivo 

autocondicionante de um passo (I-Bond, Heraeus Kulzer). O reparo foi feito com a mesma 

resina e os blocos foram submetidos a cisalhamento imediatamente ou após termociclagem de 

50.000 ciclos. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre os adesivos 

autocondicionantes de dois passos e de condicionamento total de dois passos, que tiveram 

resultados significativamente melhores que o autocondicionante de passo único em ambos os 
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tempos. A resistência de união desses dois sistemas foi significativamente menor que os 

correspondentes grupos controle (sem envelhecimento).  

Andrade, Shimaoka e Carvalho (2017) analisaram o reparo sobre espécimes da resina 

Filtek Z250 envelhecidas em água destilada a 37°C por seis meses e submetidas a 12 grupos de 

tratamento mecânicos e químicos de superfície. Após teste de microcisalhamento, os autores 

observaram que não houve diferença entre os sistemas adesivos quando foi realizado um 

tratamento mecânico prévio. Quando este não foi realizado, os adesivos autocondicionantes de 

um e dois passos apresentaram melhores resultados do que um adesivo de condicionamento 

total. 

Ayar et al. (2018) investigaram a compatibilidade de uma resina para dentes posteriores 

(Filtek P60) e de uma bulk fill (Filtek Bulk Fill) como materiais de reparo um do outro. Os 

substratos foram envelhecidos por imersão em água fervente por oito horas e armazenamento 

em água por duas semanas. Diversos tratamentos de superfície foram utilizados: nenhum 

tratamento (controle); condicionamento com ácido fosfórico a 37% isolado ou seguido da 

aplicação de um adesivo (Adper Single Bond 2); condicionamento com ácido fluorídrico a 10% 

isolado ou seguido da aplicação de um adesivo e a aplicação isolada de adesivo. A resistência 

de união foi verificada pelo teste de cisalhamento, que mostrou não haver interferência 

significativa do tipo de resina empregada. Com relação ao tratamento de superfície, a 

combinação de ácido fluorídrico com o adesivo proporcionou a melhor resistência de união, 

comparável ao controle positivo. 

Altinci, Mutluay e Tezvergil-Mutluay (2018) utilizaram o teste de microtração para 

avaliar a resistência de reparos em resinas micro-híbridas (Z100, 3M ESPE) e nano-híbridas 

(Venus Pearl, Hereaus Kulzer e Filtek Supreme XTE, 3M ESPE) novas e envelhecidas 

(armazenamento em água a 37 °C por 48, água fervente por 8 h e novamente água a 37 °C por 

3 semanas). Os tratamentos de superfície utilizados foram: nenhum tratamento; asperização 

com lixa de granulação 320; asperização + Adesivo universal (iBOND, Heraus Kulzer); 

asperização + silano + adesivo universal e asperização + jateamento com sílica + silano + 

adesivo universal. Os reparos foram feitos com a mesma resina do substrato original, 

procedendo-se o corte dos palitos para microtração após 24 horas em água. Os palitos, por sua 

vez passaram por dois tipos de envelhecimento: água a 37 °C por 24 h seguido ou não de 

termociclagem de 6.000 ciclos. O grupo tratado com asperização + jateamento com sílica + 

silano + adesivo universal teve valores de resistência de união comparáveis à resistência coesiva 
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de cada material. A asperização isolada, por sua vez, não foi capaz de aumentar a resistência de 

união em nenhum dos grupos envelhecidos. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos tratados com adesivo universal com e sem silano. 

Lima et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática sobre pesquisas que avaliaram a 

profundidade de cura das resinas bulk fill. Dos 21 artigos encontrados que analisaram a 

microdureza, dez apontaram que todos os materiais estudados apresentaram adequada razão 

base/topo, enquanto onze artigos mostraram resultados material-dependentes. Dos estudos que 

avaliaram o grau de conversão, onze reportaram valores satisfatórios para as resinas 

pesquisadas e oito tiveram resultados material-dependentes. Segundos os autores, os materiais 

que exibiram melhores resultados e maior consistência entre as pesquisas avaliadas foram Filtek 

Bulk Fill Flow (3M ESPE), Surefil SDR Flow (Dentsply), Venus Bulk Fill (Heraeus-Kulzer) e 

Xtra Fill (Voco). Outro aspecto observado na revisão foi a importância da fonte de luz 

ativadora. Aparelhos de LED com potência ≥ 1000 mW/cm2, comprimentos de onda únicos ou 

múltiplos e exposição em torno de 20 segundos são recomendados para alcançar a profundidade 

de cura de 4mm. 

Mansouri e Zidan (2018) compararam a absorção de água, solubilidade e estabilidade 

de cor das resinas compostas Filtek Bulk Fill e Filtek Z250 XT, após armazenamento em água 

destilada em estufa a 37 °C por oito semanas. Os autores observaram maior absorção de água e 

menor solubilidade para a resina bulk fill, embora sem significância estatística. Com relação à 

variação de cor, esta foi significantemente maior para a Z250 XT. 
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3  OBJETIVOS 

3.1    OBJETIVO GERAL 

Avaliar a resistência de união à microtração de reparos realizados em resinas bulk fill e 

convencional envelhecidas, após diferentes protocolos de adesão. 

 

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar a influência de seis diferentes tipos de protocolo de adesão sobre a resistência 

de união de reparos em resinas compostas envelhecidas; 

• Comparar os valores de resistência de união de reparos realizados em resinas compostas 

bulk fill e micro-híbrida; 

• Avaliar o tipo de fratura (adesiva ou coesiva) decorrente do teste de microtração. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1    DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Foi realizado um estudo experimental in vitro, tendo como variável de resposta a 

resistência de união, expressa em Megapascal (MPa) e como fatores de estudo o tipo de resina 

composta a ser reparada e os tipos de protocolo de adesão utilizados para o reparo. 

As composições dos materiais resinosos utilizados na pesquisa estão detalhadas na 

tabela 1.  

Tabela 1– Composição dos materiais resinosos utilizados. 

Tipo de material Nome comercial Composição 

Adesivo convencional 

(condicionamento 

total) 

Adper Single Bond 2 

(3M ESPE, St. Paul, 

MN, EUA) 

Nanopartículas de sílica, BisGMA, HEMA, 

dimetacrilatos, etanol, água, fotoiniciador e um 

copolímero funcional de metacrilato de ácidos 

poliacrílico e polialcenóico. 

Adesivo universal 

Single Bond Universal 

(3M ESPE, St. Paul, 

MN, EUA) 

Metacrilato de 2-hidroxietila, Bisfenol A diglicidil éter 

dimetacrilato (BisGMA), Decametileno dimetacrilato, 

Etanol, Sílica tratada de silano, Água, 1,10-Decanodiol 

fosfato metacrilato, Copolímero de acrílico e ácido 

itacônico, Canforoquinona, N,N-Dimetilbenzocaína. 

Resina composta 

micro-híbrida 

convencional 

Filtek Z250 XT (3M 

ESPE, St. Paul, MN, 

EUA) 

Cerâmica tratada com silano, Bisfenol A diglicidil éter 

dimetacrilato (BIS-GMA), Bisfenol A polietilenoglicol 

diéter dimetacrilato (BIS-EMA), Diuretano dimetacrilato 

(UDMA), Sílica tratada com silano, Dimetacrilato de 

trietilenoglicol (TEG-DMA), polietilenoglicol 600 

dimetacrilato (PEGDMA). Carga inorgânica de 81,8% 

em peso e 67,8% em volume. 

Resina composta bulk 

fill 

Filtek Bulk Fill (3M 

ESPE, St. Paul, MN, 

EUA) 

Cerâmica tratada com silano, Diuretano dimetacrilato 

(UDMA), Uretano Dimetacrilato aromático, Sílica 

tratada com silano, Fluoreto de itérbio, 1,12-dodecano 

dimetacrilato (DDDMA), Zircônia tratada com silano, 

água, monômero AFM-1, Etil 4-dimetil aminobenzoato 

(EDMAB), Benzotriazol, Dióxido de titânio. Carga 

inorgânica de 76,5% em peso e 58,4% em volume. 

 

4.2    CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

Foram confeccionados 84 corpos de prova a partir de dois diferentes tipos de resinas 

compostas: Z250 XT (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) e Filtek Bulk Fill (3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA), na cor A1. Os corpos de prova foram confeccionados com o auxílio de uma matriz 

metálica confeccionada especialmente para a pesquisa, apresentando dimensões de 8x8x4 mm3 

(RODRIGUES JUNIOR; FERRACANE; BONA, 2009) (Figura 1). A matriz foi preenchida 

com dois incrementos de 2 mm para a resina composta micro-híbrida convencional, e em 
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incremento único de 4 mm para a resina bulk fill, fotoativados por 20s com um 

fotopolimerizador de LED Optilight Max (Gnatus, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) com 

potência de luz de 1.200 mW/cm2 verificada em radiômetro. Antes da polimerização da última 

camada de resina, esta foi recoberta por uma matriz de poliéster e uma lâmina de vidro para 

obtenção de uma superfície lisa. Em seguida, a lâmina de vidro foi removida, mantendo-se a 

tira de poliéster em contato com a resina para protegê-la da inibição de polimerização pelo 

oxigênio (SOUZA et al., 2017). Após a remoção da matriz metálica, os blocos foram expostos 

a uma fotoativação adicional por 20 s em cada face não exposta (HAMANO et al., 2011).  

Figura 1 – Matriz para confecção dos corpos de prova 

 

 

Os corpos de prova foram armazenados em saliva artificial por um período de 30 dias 

em estufa a 37°C para envelhecimento (MOBARAK; EL-DEEB, 2013). 

4.3    TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE 

Os dois tipos de resinas compostas receberam tratamento de superfície com uma ponta 

diamantada tronco-cônica fina 4138F por três segundos, em alta rotação e sob refrigeração com 
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água, sendo as pontas substituídas por novas a cada cinco blocos tratados (KIOMARSI et al., 

2017b; NASSOOHI et al., 2015; TAVAREZ et al., 2017). 

Após o tratamento mecânico, os espécimes foram, então, subdivididos aleatoriamente 

em seis subgrupos de acordo com o protocolo de adesão empregado: 

FSA –Condicionamento com ácido fosfórico a 35% + Silano + Adesivo convencional; 

SA – Silano + Adesivo convencional; 

FA – Condicionamento com ácido fosfórico a 35% + Adesivo convencional; 

A – Adesivo convencional; 

FU – Ácido fosfórico a 35% + Adesivo Universal 

U – Adesivo Universal 

  

Os materiais foram utilizados de acordo com as instruções dos fabricantes, conforme 

detalhado na tabela 2. 

 

Tabela 2- Protocolo de utilização dos materiais empregados nos tratamentos de adesão. 

Tipo de material Nome comercial Protocolo de utilização 

Ácido fosfórico 

Ultra Etch (Ultradent 

Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA) 

Aplicação por 30 s e lavagem por 30 s 

Silano 

Silane (Ultradent 

Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA) 

Aplicação e evaporação por 60 s 

Adesivo 

convencional 

(condicionamento 

total) 

Adper Single Bond 2 

(3M ESPE, St. Paul, 

MN, EUA) 

Aplicação ativa de duas camadas por 15 s, secagem por 5 s e 

fotoativação por 10 s 

Adesivo universal 

Single Bond 

Universal (3M ESPE, 

St. Paul, MN, EUA) 

Aplicação ativa por 20 s, secagem por 5 s e fotoativação por 

10 s 
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4.4    REPARO 

Após o tratamento de superfície, os corpos de prova foram reparados por meio da adição 

de dois incrementos de 2 mm da resina micro-híbrida Z250 XT, na cor B3, para diferenciar da 

resina original, seguindo o mesmo esquema de fotoativação utilizado na confecção dos 

substratos. 

As resinas compostas reparadas foram armazenadas em água destilada a 37°C por 24 h 

e submetidas ao teste de microtração (MOBARAK; EL-DEEB, 2013).  

  

4.5    ENSAIO DE MICROTRAÇÃO 

Cada um dos blocos de resinas reparadas foi cortado longitudinalmente em dois eixos 

perpendiculares, com o auxílio de uma máquina de corte sob refrigeração com água destilada 

(Isomet; Buehler, USA), originando palitos com secção transversal de aproximadamente 

1x1mm2. Os palitos fraturados ou descolados durante o procedimento de corte foram 

descartados e não contabilizados na análise estatística (NASSOOHI et al., 2015; ÖZCAN et al., 

2013). 

Os palitos foram afixados com cola a base de cianocrilato (IC-Gel, BSI, Atascadero, 

CA, EUA) a um dispositivo metálico, que foi acoplado a uma máquina de ensaio semi-universal 

(Microtensile OM100, Odeme, Luzerna, SC, Brasil) com velocidade de deslocamento de 0,7 

mm/min e célula de carga de 450 N incidida perpendicularmente para evitar força de 

cisalhamento na interface (Figura 2). A força necessária para a fratura foi registrada em Newton 

(N) e dividida pela área de contato (mm²) para se expressar a resistência de união em 

Megapascal (Mpa) (ÖZCAN et al., 2013; SOUZA et al., 2017). 
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Figura 2 - Microtensile OM100  

 

 

4.6    ANÁLISE DO TIPO DE FRATURA 

Os espécimes foram fotografados com o auxílio de uma lente de aumento para 

determinação do tipo de fratura (adesiva, quando a fratura ocorreu na interface de união ou 

coesiva, quando a fratura se deu na resina de base ou na resina de reparo) (SHAFIEI et al., 

2015). 

4.7    ANÁLISE DOS DADOS 

O teste de Kolmogorov–Smirnov foi realizado para verificar a normalidade de 

distribuição dos valores de resistência de união nos diversos grupos. Utilizou-se análise de 

variância (ANOVA) de dois fatores, com intervalo de confiança de 95% para determinar a 

ocorrência de diferenças significantes entre os grupos de resinas compostas e de protocolos de 

adesão e a ocorrência de interação entre estas variáveis. 
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5  RESULTADOS 

Os resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre 

os tratamentos analisados para cada resina composta nem entre as diferentes resinas para cada 

protocolo de adesão analisado (Tabela 3 e gráfico 1). 

Tabela 3 - Média e desvio padrão da resistência de união (MPa) de reparos de resinas 

compostas após diferentes protocolos de adesão.   

Resina 

composta 

Protocolos de adesão 

FSA AS FA A FU U 

Filtek Bulk 

Fill 

46,42 

(17,23) Aa 

38,54 

(13,53) Aa 

39,18 

(12,40) Aa 

41,39 

(15,70) Aa 

47,19 

(19,89) Aa 

41,39 

(13,44) Aa 

Z250 XT 
43,33 

(16,91) Aa 

48,77 

(16,66) Aa 

41,73 

(14,59) Aa 

44,75 

(19,52) Aa 

45,12 

(20,42) Aa 

44,28 

(18,80) Aa 

Letras iguais representam ausência de diferenças significativas. Maiúsculas para linhas e minúsculas para colunas. 

 

Gráfico 1– Média e desvio padrão da resistência de união (MPa) de reparos de resinas 

compostas após diferentes protocolos de adesão. 
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 A análise do padrão de fratura dos palitos após o teste de microtração mostrou que houve 

predominância de falhas do tipo adesiva entre os reparos da resina composta Z250 XT, exceto 
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para os grupos FU e U. Já para a Filtek Bulk Fill, houve predominância de fraturas adesivas nos 

grupos FSA, A e FU e de fraturas coesivas nos grupos SA, FA e U (Tabela 4 e gráfico 2). 

  

Tabela 4 – Distribuição do tipo de fratura após teste de microtração (adesivas/coesivas)  

Resina composta 
Tratamento de superfície 

FSA SA FA A FU U 

Filtek Bulk Fill 23/17 15/25 17/23 26/14 24/16 18/22 

Z250 XT 29/11 34/6 34/6 33/7 15/25 17/23 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Adesiva

Coesiva

 

Gráfico 2 – Distribuição do tipo de fratura após teste de microtração   
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6  DISCUSSÃO 

As hipóteses nulas foram aceitas, já que os tipos de protocolo adesivo não apresentaram 

influência sobre os valores de união dos reparos, bem como não houve diferença 

estatisticamente significante entre as resinas Filtek Bulk Fill e Filtek Z250 XT. 

A resistência de união de reparos em resina composta é normalmente medida por meio 

dos testes de cisalhamento ou microtração. O teste de cisalhamento tem sido criticado por não 

produzir uma distribuição homogênea do estresse na interface adesiva, fazendo com que a 

fratura se inicie frequentemente em uma das resinas, subestimando o verdadeiro valor de 

resistência de união (ÖZCAN et al., 2013; SARTORI et al., 2010). Por esta razão, optou-se pelo 

teste de microtração neste trabalho. 

Foi realizado um envelhecimento dos espécimes por 30 dias em saliva artificial a 37 °C 

para simular as condições da cavidade oral (MOBARAK; EL-DEEB, 2013; SOUZA et al., 

2017; SPYROU et al., 2014; TAVAREZ et al., 2017). A absorção de água tem um efeito 

negativo sobre as resinas compostas, provocando a redução da resistência ao desgaste, perda de 

monômeros residuais e degradação hidrolítica das reações químicas, principalmente na 

interface entre matriz resinosa e partículas de carga (MANSOURI; ZIDAN, 2018). Segundo 

alguns autores a maior absorção de água ocorre na primeira semana (IMBERY et al., 2014) e, 

em até duas semanas ainda é possível obter adesão química de novos incrementos de resina 

composta, devido à presença de radicais livres disponíveis na resina antiga (IRMAK et al., 

2017).   

Devido à redução na capacidade de se produzir reações químicas em reparos de 

restaurações envelhecidas, é necessário realizar algum tratamento mecânico de superfície com 

o intuito de produzir áreas de macro e microrretenção e aumentar a exposição de matriz resinosa 

e partículas inorgânicas. Nesta pesquisa, optou-se pela abrasão da superfície com uma ponta 

diamantada, por ser um tratamento rotineiramente utilizado na prática clínica em virtude da sua 

disponibilidade e simplicidade técnica, além de ter sua eficácia comprovada em pesquisas in 

vitro sobre procedimentos de reparo (KIOMARSI et al., 2017b; TAVAREZ et al., 2017).  
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Além do tratamento mecânico, é necessária a execução de tratamentos químicos, por 

meio da aplicação de agentes de união intermediários, que tem a função de formar ligações 

químicas com a matriz orgânica e as partículas de carga expostas e promover retenção 

micromecânica (HAMANO et al., 2013). Nesta pesquisa foram avaliados os efeitos do ácido 

fosfórico a 35%, do silano e de dois tipos de sistemas adesivos: Adper Single Bond 2 e Single 

Bond Universal. 

Segundo alguns autores, a aplicação do ácido fosfórico é importante na adesão em 

reparos, porque remove a contaminação orgânica e os resíduos deixados pelo tratamento 

mecânico, favorecendo a reação entre o silano e as partículas inorgânicas, além de ser um 

método seguro e de baixo custo (AHMADIZENOUZ et al., 2016; LEMOS et al., 2016; 

SARTORI et al., 2010). 

Com relação ao silano, os estudos mostram resultados discrepantes. Hamano et al. 

(2011) concluíram que sua utilização não elevou a resistência de união de reparos em 

comparação ao adesivo usado isoladamente e que, por isso, não deveria ser utilizado 

clinicamente, pois poderia contaminar o esmalte ou a dentina no processo. Staxrud e Dahl 

(2015), por outro lado, observaram uma melhora na resistência de reparos, especialmente em 

amostras envelhecidas, com a aplicação do silano, seja em uma etapa separada, seja como 

constituinte de um adesivo. Fornazari et al. (2017) afirmam ainda que um silano contendo MDP 

pode aderir quimicamente a zircônia (componente de algumas marcas de resina composta) 

melhor que o silano convencional.  

O efeito das diferenças na composição de diferentes gerações de adesivos foi testado 

nesta pesquisa. Entre as inovações do Single Bond Universal estão a presença do silano e do 

10-MDP.  Estes componentes têm a capacidade de se ligar quimicamente à superfície da 

zircônia, substância presente em algumas partículas de carga (ALTINCI; MUTLUAY; 

TEZVERGIL-MUTLUAY, 2018). Outra característica dos adesivos universais é sua maior 

hidrofilia, o que poderia facilitar a penetração na superfície de restaurações antigas, que 

absorveram água do meio bucal (IRMAK et al., 2017; TEIXEIRA et al., 2005). Esta mesma 

propriedade hidrofílica, entretanto, pode ter consequências negativas, ao evitar que os solventes 

do primer evaporem antes da penetração do adesivo (STAXRUD; DAHL, 2015). 
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O adesivo Adper Single Bond 2, que também possui componentes hidrófilos, foi 

analisado em reparos, sendo observada infiltração em espécimes mantidos por seis meses em 

água, o que não ocorreu quando utilizado um adesivo sem solvente (COSTA et al., 2010). Celik 

et al. (2014) não observaram diferenças entre reparos utilizando adesivos hidrófilos e 

hidrófobos envelhecidos por termociclagem de 1.000 ciclos, mas reconheceram a necessidade 

de pesquisas com maior tempo de envelhecimento. 

Os resultados desta pesquisa não mostraram diferença estatisticamente significante entre 

os sistemas adesivos, com ou sem a utilização prévia de ácido fosfórico e/ou silano para os dois 

tipos de resinas reparadas. Uma análise da literatura mostra que diversos resultados foram 

encontrados, em pesquisas com diversas combinações de tratamentos e materiais.   

Assim como nesta pesquisa, Fornazari et al. (2017), constataram que a aplicação de um 

adesivo universal isolado (Scotchbond Universal), foi tão efetiva quanto diversas combinações 

envolvendo silano e um adesivo convencional (Heliobond). 

Kiomarsi et al. (2017b), em contrapartida, em uma pesquisa com reparos na resina Z250, 

observaram que o adesivo Single Bond Universal aumentou a resistência de união 

significantemente, quando comparado ao Adper Single Bond 2 e ao silano. 

Estudos envolvendo o Clearfil SE Bond, um adesivo autocondicionante, mostraram que 

o uso deste material proporcionou maior resistência de união que sistemas adesivos de outras 

naturezas, resultado atribuído pelos autores à presença do 10-MDP (ELIASSON; TIBBALLS; 

DAHL, 2014; IRMAK et al., 2017). O Clearfil SE Bond, diferentemente do Single Bond 

Universal, é um sistema de dois passos. Outros pesquisadores encontraram valores de união 

superiores com a utilização do adesivo Prime&Bond em comparação a adesivos 

autocondicionantes (BARCELLOS et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2005). 

O outro fator de estudo desta pesquisa diz respeito aos diferentes tipos de resina 

composta envelhecida para reparo: Filtek Bulk Fill e Filtek Z250 XT. Por se tratar de um 

material recentemente lançado, são escassos na literatura trabalhos sobre o reparo das resinas 

do tipo bulk fill, sendo importante avaliar se as diferenças inerentes deste material afetam sua 

reparabilidade em comparação às resinas compostas convencionais.  



41 
 

 

Avaliação da resistência de união de reparos em resinas bulk fill após diferentes protocolos de adesão    
 

Alshali et al. (2015) realizaram a caracterização de diversas marcas de resinas 

convencionais e bulk fill e constataram que estas não apresentam uma composição monomérica 

específica, que as diferenciem como um grupo distinto das resinas convencionais.  

A principal propriedade que caracteriza as resinas compostas bulk fill é o seu baixo grau 

de contração durante a polimerização, que permite a utilização de camadas de até 4 ou 5 mm 

na confecção de restaurações. Cada fabricante tem suas próprias tecnologias para atingir esse 

objetivo, as quais envolvem alterações na estrutura das resinas, como a utilização de 

monômeros específicos, monômeros coadjuvantes, diferentes fotoiniciadores, inclusão de 

cargas de fibras de vidro e aplicação de energia ultrassônica anteriormente à fotopolimerização 

(CANEPPELE; BRESCIANI, 2016). 

Segundo o fabricante, a resina Filtek Bulk Fill contém dois novos monômeros que atuam 

em conjunto para reduzir o estresse de polimerização. Um deles, o uretano dimetacrilato 

aromático (AUDMA), por possuir alto peso molecular, reduz o número de zonas de contração, 

ajudando a reduzir a contração de polimerização e a rigidez da matriz polimérica. O outro é o 

monômero de fragmentação adicional (AFM), que durante a polimerização reage como os 

monômeros convencionais, mas contém um grupo central que pode se fragmentar e promover 

o relaxamento da rede polimérica em formação. Esses fragmentos ainda mantêm a capacidade 

de reagir em um estado de menor tensão, o que, segundo o fabricante, alivia o estresse enquanto 

as propriedades físicas do polímero são preservadas (3M, 2015).  

Leprince et al. (2014) analisaram as propriedades físico-mecânicas de diversas marcas 

de resinas bulk fill e observaram correlação entre essas propriedades e o percentual de partículas 

de carga, havendo, portanto, menores valores de resistência nos materiais com menor 

concentração de partículas.  

Segundo Mansouri e Zidan (2018), materiais com menor concentração de partículas de 

carga inorgânica e maior conteúdo de matriz orgânica são mais sujeitas a absorção de água. Em 

um estudo realizado por estes autores, a resina Filtek Bulk Fill, que contém menor percentual 

de partículas que a Z250 XT, apresentou maior absorção de água e menor solubilidade, embora 

sem diferença estatisticamente significante entre estas resinas compostas.  
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Como material de reparo de ambos os substratos, optou-se pela resina Z250 XT por se 

tratar de uma resina composta micro-híbrida, de ampla utilização, procurando-se, também, 

simular a situação em que o cirurgião-dentista não conhece o material da restauração original. 

Em uma simulação inversa, uma resina bulk fill fluida apresentou resistência de união 

significantemente menor que as convencionais para reparo da resina nanoparticulada Filtek 

Z350 (TAVAREZ et al., 2017). Já em uma pesquisa de reparos envolvendo apenas a resina 

Z250, não foram encontradas diferenças significantes entre protocolos de adesão 

(RODRIGUES JUNIOR; FERRACANE; BONA, 2009). 

A análise do tipo de fratura mostrou resultados diferentes entre os materiais. Nos reparos 

da Z250 XT, houve predominância de falhas adesivas quando utilizado o adesivo Adper Single 

Bond 2, em conformidade com outras pesquisas que utilizaram este agente adesivo 

(KIOMARSI et al., 2017a; TAVAREZ et al., 2017). Já os reparos deste material com o adesivo 

Single Bond Universal apresentaram maior número de falhas coesivas, assim como observado 

em outro estudo (KIOMARSI et al., 2017b). Entre os grupos de reparos da resina Filtek Bulk 

Fill, não se observou uma predominância marcante de falhas adesivas ou coesivas, o que pode 

indicar uma menor resistência coesiva deste material, relacionada à menor concentração de 

partículas de carga (MANSOURI; ZIDAN, 2018). 

Não foi definido um valor mínimo para resistência de união de reparos de resinas 

compostas que seja satisfatório clinicamente. Entretanto alguns autores tomam como base a 

resistência de união de resinas compostas ao esmalte, situada entre 15 e 30 Mpa (CELIK et al., 

2014; NASSOOHI et al., 2015). Os valores médios de resistência de união de todos os grupos 

avaliados na presente pesquisa foram consideravelmente maiores do que estes, o que também 

pode explicar a maior ocorrência de fraturas coesivas em alguns grupos.  

Os resultados desta pesquisa forneceram informações de grande utilidade prática, 

proporcionando maior segurança aos profissionais na utilização de novos materiais em 

procedimentos de reparo. É importante, todavia, que ensaios clínicos sejam realizados para 

avaliar a durabilidade destes procedimentos em função. 
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7  CONCLUSÕES 

Considerando o tipo de envelhecimento e o tratamento mecânico de superfície adotados nesta 

pesquisa, os reparos de resinas compostas do tipo bulk fill são viáveis e apresentam resistência 

de união comparável à de reparos em resinas convencionais. 

Os diferentes protocolos de adesão analisados resultaram em valores de resistência de 

união satisfatórios e similares entre si, proporcionando aos profissionais a oportunidade de 

escolher entre diversas opções para os procedimentos de reparo de resinas compostas. 
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