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Relato de caso 

 Paciente do sexo feminino relatou sensibilidade alterada na região superior direita 

e referindo à região de pré-molares. Na avaliação clínica radiográfica foi constatada lesão 

interproximal cariosa e a presença de restaurações defeituosas em amálgama nos pré-

molares superiores do lado direito. Foi planejado e realizado para esta paciente a 

remoção destas restaurações bem como das lesões e substituição por resina composta 

Aura Bulk Fill (SDI). Estas resinas possuem como características a inserção em 

incrementos um pouco maiores do que os preconizados para resinas compostas 

tradicionais, permitindo que incrementos de até 4 mm sejam inseridos nas cavidades. 

 

Resinas Bulk-Fill 

As resinas compostas de inserção em grandes incrementos foram lançadas 

recentemente e classificadas como resinas Bulk-fill acompanhando uma tendência 

mundial de simplificação e aumento da rapidez na execução dos procedimentos 

restauradores. Esses materiais nada mais são do que resinas compostas baseadas nos 

tradicionais sistemas que possuem por base o monômero já conhecido Bis-GMA, porém 

com o mecanismo de fotoativação melhorado permitindo que incrementos de 4 a 5 mm 

sejam inseridos e fotopolimerizados efetivamente em um passo só (Czasch, Ilie,5 2012). 

De acordo com Ilie et al.10 (2013) essa capacidade aumentada de profundidade de 

polimerização também pode ser creditada à sua translucidez elevada em decorrência da 

diminuição da quantidade de partículas e também ao aumento do tamanho destas 



 

 

partículas de carga. Outra característica observada por estes materiais é o 

autonivelamento e adaptação à cavidade em decorrência de modificações em suas 

propriedades reológicas. Esta propriedade foi atestada por Moorthy et al. 15 (2012) em 

avaliações de microinfiltração marginal quando comparou duas resinas tipo bulk-fill (SDR, 

Dentsply Detrey e X-tra Base, VOCO) com uma resina convencional (GrandioSO, VOCO) 

em cavidades classe II padronizadas. Uma integridade marginal satisfatória também foi 

verificada por Roggendorf, et al.16 (2011) quando comparou a utilização de uma resina 

Bulk-fill (SDR, Dentsply) como base de 4 mm para restaurações finalizadas com resinas 

convencionais (CeramX Mono, Dentsply; Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein; Filtek Supreme XT, 3M ESPE, Seefeld, Germany; Venus Diamond, 

Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) com restaurações sem a utilização de base com 

resinas Bulk-fill antes e após ciclagem térmica. 

  Além de melhorias nas propriedades reológicas e de fotopolimerização, pode 

ser observado também melhoras significativas em relação a contração do material como 

observado em experimentos “in vitro" com uma versão experimental do SDR (Dentsply). 

Nestas avaliações foi demonstrado que o SDR promoveu o menor estresse de contração 

bem como a menor taxa de contração quando comparado com compósitos convencionais 

do tipo“flow” ou não e até mesmo em relação a uma resina que tem como base orgânica 

um silorano. (Ilie, Hickel,9 2011; Jin et al.13 2009) .   

No mesmo estudo de Ilie, Hickel9 (2011) os autores observaram que o SDR 

provou ser um material mais rígido (alto módulo de elasticidade) e mais plástico (alta 

deformação plástica e maiores valores de creep) em comparação com resinas compostas 

do tipo flow convencionais, entretanto demonstraram menores propriedades mecânicas 

do que resinas compostas nanohíbridas e microhíbridas. Entretanto já no estudo de El-

Safty et al.6 (2012) foi observado um comportamento similar da deformação tipo creep de 

algumas resinas Bulk-fill em comparação com resinas compostas convencionais. 

Finan et al.7 (2013) avaliou a profundidade de polimerização, a resistência 

flexural biaxial, a dureza Vickers e o grau de conversão de espécimes de 8 mm de 

espessuras de duas resinas Bulk-fill (SDR, Dentsply e Xtra Base, VOCO, Cuxhaven, 

Germany). Os autores concluíram que apesar de haver diferenças entre os resultados 

encontrados comparando os dois materiais, até 4 mm de profundidade esses materiais 

podem ser efetivamente polimerizados mesmo utilizando um aparelho halógeno como foi 

empregado neste estudo. Os autores perceberam também que acima de 4 mm de 



 

 

profundidade de polimerização as propriedades mecânicas avaliadas tiveram uma 

redução significativa para os dois materiais.  
 

Alshali et al.2 (2013) também comparou o grau de conversão de vários 

materiais incluindo resinas Bulk-fill SureFil SDR (Dentsply), Venus bulk-fill (VBF), X-tra 

base (VOCO, Cuxhaven, Germany), and Filtek Bulk Fill (3M ESPE) e concluíram que elas 

possuíam após 24 horas um grau de conversão comparável as esinas compostas 

tradicionais por ele avaliadas. 

Campodonico et al.3 (2011) avaliou se a técnica de inserção das  resinas 

Xtra Fill (VOCO) e Filtek Supreme Plus (3M ESPE) teriam efeito significante na deflexão 

das cúspides em restaurações de dentes extraídos e através da microdureza avaliou a 

profundidade de polimerização. Os autores concluíram que concluiu que a resina Bulk-fill 

Xtra fil obteve uma melhor profundidade de polimerização comparado com a resina 

convencional mostrando uma dureza similar em todas as profundidades avaliadas. 

Entretanto não houve diferenças na deflexão cuspídea quando comparado às técnicas de 

inserção por eles avaliadas para o mesmo material. 

  Mesmo possuindo propriedades mecânicas satisfatórias, a indicação de 

utilização dos fabricantes de algumas resinas Bulk-fill como a SDR (Dentsply), Venus Bulk 

Fill (Heraeus), X-tra base (VOCO) e a Filtek Bulk Fill (3M) preconizam o seu recobrimento 

com resinas composta convencional entretanto algumas marcas comerciais advogam que 

não há necessidade desta cobertura. 

  Como observado, existe certa conformidade na literatura quanto aos 

resultados de avaliações das resinas bulk-fill permitindo que seja utilizado incrementos de 

4 mm internamente na cavidade ao contrário das resinas convencionais que não podem 

ser inseridas em incrementos volumosos como atestado por Stavridakis et al.17(2007) e 

Frauscher, Ilie (2012)8. Esta afirmativa pode ser corroborada com um recente estudo 

divulgado por Alrahlah et al.1(2014) que avaliou a efetividade de polimerização de 5 

resinas bulk-fill (Tetric EvoCeram Bulk Fill, IvoclarVivadent;  X-tra base VOCO;  Venus 

Bulk Fill, HeraeusKulzer; Filtek Bulk Fill, 3M ESPE; SonicFill, Kerr) e percebeu que 

mesmo possuindo diferenças significantes nos resultados todas elas polimerizaram 

efetivamente diante do recomendado pelos respectivos fabricantes. 

Campos et al.4 (2014) verificou a adaptação marginal de restaurações  

mistas de resinas bulk-fill cobertas com resinas convencionais em cavidades restauradas 

em dentes extraídos e observou por microscopia eletrônica de varredura que após 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frauscher%2520KE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22134667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ilie%2520N%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22134667


 

 

ciclagem térmica ocorreu um resultado similar quando utilizou resinas bulk-fill como base 

ou não. Entretanto ressalta que a inserção das resinas é mais simples e prática. 

 Como proposto por Li et al.14 (2012) cada material resinoso deve ter uma 

combinação exata de materiais para que propriedades como a contração de 

polimerização por exemplo seja atenuada. Por se tratar de uma área ainda em 

desenvolvimento, faz se necessárias novas avaliações sobre os materiais bulk-fill 

principalmente os novos materiais que entrarão no mercado seguindo esta tendência 

mercadológica, apesar de que, os compósitos bulk-fill possuem características únicas que 

assegurarão o seu lugar dentro das listas de materiais de consumo do cirurgião-dentista. 
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Sequência fotográfica: 

 

1 - Situação clínica Inicial demonstrando 

restaurações deficientes de amálgama e 

cárie interproximal; 

 

2 -  Isolamento absoluto em posição; 

 

 

 

 

3 - Remoção das restaurações deficientes; 

 

 

4 - Aplicação de cimento de Ionômero de 

vidro Riva Light Cure; 
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5 - Aplicação do ácido fosfórico a 37%. 30 

seg. em esmalte e 15 seg. em dentina; 

 

 

6 - Aplicação do adesivo STAE (SDI). Duas 

camadas e remoção de excessos; 

 

 

 

 

7 - fotoativação com o RADI (SDI) por 10 

seg; 

 

8 - Inserção dos sistemas de matrizes; 

 

 

 

 

9 - Inserção dos sistemas de matrizes 

parciais para reconstrução das paredes 

proximais; 

 

10 - Paredes reconstruídas com um 

incremento único de Aura BulkFill; 

 

 

 



 

 

11 -  Remoção dos sistemas de matrizes; 
 
 
 

 

12 - Mensuração da profundidade cavitária 
no segundo pré-molar com sonda 
periodontal para facilitar a observação dos 
4 mm máximos para cada incremento 

 

 

 

13 - Mensuração da profundidade cavitária 
no primeiro pré-molar com sonda 
periodontal para facilitar a observação dos 
4 mm máximos para cada incremento; 

 

14 - Inserção de um incremento único da 
resina Aura no segundo pré-molar; 
 
 

 

 

 

15 - Inserção de um incremento único da 

resina Aura no segundo pré-molar; 

 

16 - Inserção de um incremento único da 

resina Aura no primeiro pré-molar; 

 

 

 

 



 

 

17 - Remoção dos excessos na cavidade; 

 

 

18 - Colocação de corante no fundo de 

sulco; 

 

 

 

19 - Restaurações finalizadas; 

 

 

20 - Pós operatório imediato; 

 

 

 

21 - Resultado após 1 semana demonstrando perfeita interação da cor da resina com o 

substrato adjacente e ausência de sensibilidade pós operatória. 

 

 

 


