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Desde a sua introdução no mercado, os compósitos odontológicos popularizaram-se e tornaram-se objeto de inúmeras pesquisas 

que visam o seu aprimoramento. Porém, embora este material tenha evoluído, ainda permanecem importantes limitações, 

principalmente relacionadas à contração de polimerização. Algumas alternativas foram propostas para minimizar estas tensões tais 

como a utilização de técnica de inserção incremental do compósito, modulação da fotoativação, uso de uma camada intermediária 

de compósitos de baixa viscosidade e, mais recentemente, através de modificações na formulação dos compósitos. 

Objetivos 
 

Avaliar a influência do modo de fotoativação e 

da distância da fonte fotoativadora na 

microdureza e resistência à tração diametral de 

compósitos a base de metacrilato e a base de 

silorano. 
 

Metodologia 
 

Para a realização deste estudo, foi utilizada a resina composta 

a base de metacrilato Filtek Z250 e a resina composta a base 

de silorano Filtek P90, ambas da 3M ESPE. Para a 

fotoativação dos corpos-de-prova foram utilizadas a fonte 

fotoativadora (FF) halógena XL 3000 (Kerr Demetron) em 

modo contínuo e a fonte LED de terceira geração Valo 

(Ultradent) nos modos Standard, High Power e Plasma 

Emulation. A fotoativação foi realizada com três distâncias, 

0mm, 3 e 6 mm a partir da ponta fotoativadora até o corpo-de-

prova 

Resultados 

MICRODUREZA KNOOP 
  

TRAÇÃO  DIAMETRAL 

CONCLUSÕES 

A partir da análise dos dados e da discussão deste estudo, pode se 

concluir que: 

 Os protocolos de fotoativação não influenciaram a microdureza e a 

resistência à tração diametral dos materias avaliados. 

 O compósito a base de metacrilato apresentou melhores 

propriedades mecânicas do que o compósito a base de silorano. 

 6 mm de afastamento da fonte fotoativadora resultou em redução 

significativa na dureza da superfície de fundo para ambos os materiais. 
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