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Avanço tecnológico ou estratégia de
vendas? 

Modismo ou vieram para ficar?
 

O que muda na técnica?
 

Quais as vantagens? 

São clinicamente confiáveis?

SOBRE AS RESINAS BULK FILL,
VOCÊ PODE ESTAR SE

PERGUNTANDO...



Ao longo deste livro, vamos procurar
responder a essas e outras dúvidas.
Abordaremos este tema de forma
clara e objetiva, a fim de auxiliar a
prática clínica
 
Iremos abordar os principais
aspectos das resinas compostas do
tipo bulk fill: suas propriedades
semelhantes e distintas das resinas
compostas convencionais, indicações
e contraindicações, diferenças com
relação à técnica restauradora,
características de polimerização,
vantagens e desvantagens, além de
seu desempenho clínico, embasados
na literatura publicada até o presente
momento.

Boa leitura!
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Bulk Fill: por que surgiram?

As resinas compostas 
 convencionais... 

E também... 

maior chance de erros ! 

incrementos de, no máximo, 2mm

mais etapas no preenchimento

maior tempo clínico 
maior contração de polimerização 8
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E O QUE ISSO TUDO REPRESENTA?

VAMOS DESCOBRIR AO
LONGO DESSE LIVRO!

Partículas de carga modificadas

Resinas que resultam

do avanço tecnológico

dos materiais resinosos

Resinas Bulk Fill
O que são?

Matrizes mais flexíveis : bis-EMA e UDMA

Prolongam a fase pré-gel: escoamento das cadeias
poliméricas

Maior translucidez: incrementos de 4 a 5mm 

Iniciadores modificados

Polimerização + lenta: relaxa tensões de contração



Você já deve ter ouvido que a resinas bulk
fill podem ser utilizadas em incremento

único. Mas você sabe por que? 

10

Devido a características como:

2.  Menor contração de polimerização

1.  Maior profundidade de cura

3.  Menor tensão de contração

E o que isso significa ...

Para começar.... 



Possibilitando a inserção de
incrementos de 4 - 5mm 

MENOR CONTEÚDO DE CARGA

FOTOINICIADORES ALTAMENTE REATIVOS

MAIOR PROFUNDIDADE 
DE CURA

MAIOR TRANSLUCIDEZ

Tal característica se deve a:

11



Translucidez

Conteúdo de carga

Maior profundidade
de penetração da luz 

Maior conversão de
monômeros em

polímeros 

12

Partículas arredondadas
e regulares

Maior profundidade
de penetração da luz 

(Chesterman et al., 2017)



As resinas bulk fill também apresentam
fotoiniciadores altamente reativos.

Exemplos...

Fotoiniciadores

Canforoquinona 

Ivocerin®  

13
Tecnologia APS

https://www.researchgate.net/

www.opalini.com

www.fgm.ind.br/



Quanto maior o conteúdo de carga, melhores
serão as propriedades mecânicas da resina
composta, tais como maior módulo de
elasticidade, resistência ao desgaste, força e
dureza, resistência à flexão, à compressão, à
fratura e abrasão. 

(Chesterman et al., 2017).

Você sabia?! 

Uma resina composta deve ter propriedades
mecânicas adequadas para suportar o estresse
gerado pela carga mastigatória da região
posterior.

Lembrando que... 

14



Estudos clínicos longitudinais
têm mostrado que as resinas

bulk fill apresentam resultados
semelhantes ou superiores às

resinas convencionais.

Então, você deve estar se peguntando:
já que as resinas bulk fill têm menor

conteúdo de carga, elas possuem
propriedades mecânicas inferiores???

15

ERRADO

(Loguercio et al., 2019)



Por que as resinas bulk fill têm menor
contração de polimerização que  as resinas
convencionais?

Resinas bulk fill têm menor contração
de polimerização que resinas

convencionais devido a monômeros
específicos

Resina
Convencional Resina 

Bulk fill

+ UDMA
+ BisEMA

+ BisGMA
+ TEGDMA

< viscosidade
< contração 

> viscosidade
> contração

(A) BisGMA, (B) TEGDMA, (C) UDMA, (D) BisEMA 16www.opalini.com



MENOR CONTRAÇÃO DE
POLIMERIZAÇÃO

Neste caso, a contrário das resinas convencionais,
não precisamos nos preocupar com o fator C e

técnica incremental. 
(Han et al.,  2016)

Reduz a probabilidade de
falhas na interface

adesiva 

Menor tensão nas
paredes da cavidade

17



 MENOR TENSÃO DE
CONTRAÇÃO

Reduz a probabilidade de
falhas na interface

adesiva

Menor probabilidade de
microinfiltrações e
fendas marginais

18

MIcroinfiltração
Trincas 

Pigmentação

Cárie secundária

Sensibilidade
pós-operatória

Alterações 
pulpares

Fenda 



De acordo com a sua viscosidade, as resinas bulk fill são
divididas em dois grupos: resinas de alta viscosidade

(regular) e de baixa viscosidade (fluidas).

Classificação

Resinas de Alta Viscosidade

Resinas de Baixa Viscosidade

19



Bulk Fill de Alta Viscosidade
(Regular)

Grande
quantidade de

carga inorgânica

< contração de
polimerização

+ esculpíveis 

+ resistentes

(Abbasi et al., 2019; Garcia et al., 2014). 20
www.ivoclarvivadent.com.br

www.fgm.ind.br

www.3m.com.br



A P L I C A Ç Õ E S  C L Í N I C A S

Cavidades extensas e
profundas (classe I e II)

Núcleo de preenchimento /
dentes com tratamento
endodôntico

Odontopediatria,
Odontogeriatria e

Odontologia para Pacientes
Especiais: rapidez do

procedimento. 

INDICAÇÕES

21

BULK FILL REGULAR



TÉCNICAS
Bulk Fill Regular

22



Usar um bom aparelho fotopolimerizador 
potência de 1000mW/cm² + posicionamento

adequado! 

As resinas bulk fill podem 
ser usadas com 

qualquer sistema
adesivo!

O  Q U E  

N Ã O
M U D O U  N A
T É C N I C A ?

23

IMPORTANTE!



Várias técnicas de inserção têm
sido preconizadas, a depender da

viscosidade do material
empregado.

 

Algumas possibilidades de técnica
de inserção estão representadas

nos esquemas a seguir.
 

O  Q U E  

M U D O U  
N A  T É C N I C A ?

(adaptados de Chesterman et al., 2017)

24



Em ambas as técnicas utiliza-se unicamente a resina
bulk fill regular. (a) Cavidade classe II mais profunda:

dois incrementos de cerca de 5mm. (b) Cavidade
classe I: um incremento de cerca de 5mm.

Menor tempo de trabalho;

Menor risco de contaminação e

formação de bolhas;

Baixa contração de polimerização.

Bulk Fill Regular

(a) (b)

25



A translucidez das 

bulk fill pode deixar

áreas acinzentadas,

comprometendo a

estética da restauração!

Técnica usando resina bulk-fill de consistência regular
(1 e 2) como base + cobertura com resina composta

convencional (3), pela técnica incremental.

Bulk Fill Regular

26

(c)

Veja como
driblar essa

limitação com as
técnicas das

figuras (c) e (d).

Exigência estética



Bulk Fill Regular

Fina camada de resina convencional em caixa proximal
ampla (1) + bulk fill  de consistência regular (2 e 3)

como base + cobertura com resina composta
convencional (4) pela técnica incremental.

Exigência estética

27

Se há grande demanda

estética, use uma resina

composta convencional mais

opaca na última camada!

(d)



Bulk Fill de Baixa Viscosidade
(Flow)

Menor quantidade
de carga inorgânica

+ adaptação
 - Gaps e bolhas

< resistência a
compressão e desgaste

> contração de
polimerização 

> profundidade de
cura 

(Chesterman et al., 2017; Thongbai-On et al., 2019; Kim et al., 2015). 28

www.fgm.ind.br

www.3m.com.br



NECESSITAM DE CAMADA ADICIONAL
(OCLUSAL OU CAIXAS PROXIMAIS) 

DE RESINA COM VISCOSIDADE REGULAR 

A P L I C A Ç Õ E S  C L Í N I C A S

Base em restaurações
extensas e profundas

(classe I e II)

Núcleo de preenchimento /
dentes com tratamento
endodôntico

INDICAÇÕES

29

BULK FILL FLOW



TÉCNICAS 
Bulk Fill Flow

30



Bulk Fill Flow

Técnica com base com resina bulk-fill
fluída (1) + dois incrementos (2) e (3) de resina bulk-fill

de consistência regular

31

Boa adaptação em

superfícies irregulares;

Menor formação de gaps

e bolhas;

Baixa resistência ao

desgaste.

Precisa de 2mm de
resina de consistência
regular no ponto de

contato e superfície
oclusal para suportar

cargas oclusais

(a)



Bulk Fill Flow

Técnica usando resina convencional no ponto de
contato e recobrimento oclusal (1 e 4) + bulk-fill flow

como base (2 e 3).

32

Sua translucidez  pode

gerar resultado

acinzentado em caixas

proximais amplas,

comprometendo a

estética!

As bulk fill flownão têm resistênciaparareconstruir pontosde contato!



fácil  aplicação;

boa adaptação as

paredes;

#Sonic 
Fill

O uso de resinascompostasconvencionais nacamada oclusal édispensável.

Transita entre as duas formas
de apresentação, fluida e
regular;

Necessita de ativação
ultrassônica, que “fluidifica”  
a resina, facilitando o
preenchimento da cavidade;

Ao cessar a vibração, a resina
volta à viscosidade próxima
da regular 

(Chesterman et al., 2017; Tuğba et al., 2018).

esculpível.

33



Algumas dicas que vão te
ajudar na clínica

Bulk fill de consistência regular tem
propriedades mecânicas semelhantes à

resina convencional.

Nas paredes circundantes, pulpar e
gengivais, pode-se usar resina bulk fill flow

para evitar gaps.

Realizar condensação vertical e
horizontal para evitar gaps nas resinas

de consistência regular.

Devido à translucidez da bulk fill, é
indicado que a camada final seja feita
com uma resina de maior opacidade

Use a sonda exploradora para evitar
bolhas nas resinas bulk fill flow.

34



O custo das resinas bulk fill
é mais elevado...

...Porém, seu uso diminui
em até 20% o tempo clínico,

o que é extremamente
vantajoso.

Alguns dados
importantes para você

(Vianna-de-Pinho et al., 2017) 
(Tardem et al., 2019)

35



Alguns dados
importantes para você

36

Estudos clínicos têm demonstrado que
a longevidade de restaurações com
bulk fill é similar à de resinas
convencionais. 

(DeMarco et al., 2012)
(Van Dijken e Pallesen, 2016)

Resinas bulk fill são seguras para
uso clínico. Estudos in vitro,
demonstraram performance igual ou
superior a resinas tradicionais.

(Boaro et al., 2019)



Casos
clinicos

37
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Caso clínico 1 - Classe I profunda
Técnica flow + regular + convencional na superfície

1.Preparo cavitário

2. Condicionamento seletivo do esmalte
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4. Fotopolimerização do adesivo

3. Aplicação do adesivo
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5. Inserção do incremento da resina BF flow

6. Condensação do incremento da resina BF regular
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8. Última camada: resina composta convencional pela
técnica incremental

7. Incremento da resina BF regular fotopolimerizado
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9. Escultura

10. Acabamento e polimento da restauração
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11. Restauração finalizada

12. Resinas utilizadas no caso clínico



44

Caso clínico 2 - Classe II profunda
com tratamento endodôntico
Técnica regular na parede proximal + flow + 

convencional na superfície

2. Aplicação do adesivo

1.Preparo cavitário
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3. Posicionamento da matriz

4. Construção da parede proximal com resina
convencional
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5. Inserção da resina flow na caixa oclusal

6. Resina BF flow fotopolimerizada
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7. Escultura com resina convencional: técnica incremental
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8. Finalização da escultura

9. Restauração finalizada



A sensibilidade datécnica restauradora éminimizada, dada amenor possibilidade deerros do operador e aredução do tempoclínico.

O uso das resinas bulk

fill elimina ou reduz

uma etapa crítica e de

muitos passos, a

inserção incremental

para dentes posteriores

Material vantajoso

para situações do dia

a dia que requerem

otimização do tempo

de atendimento.

Considerações Finais

49

De forma geral, as
propriedades

biomecânicas das
resinas bulk fill são
similares às das RC

convencionais.

Sua limitação
estética pode ser
contornada pela

associação com as
RC convencionais.



Bibliografia consultada
ABBASI, Mahdi et al. Polymerization Shrinkage of Five Bulk-Fill Composite Resins in
Comparison with a Conventional Composite Resin. Journal of dentistry (Tehran, Iran), v.
15, n. 6, p. 365, 2018.

ALMEIDA JUNIOR, Lauber José dos Santos et al. Polymerization shrinkage of bulk fill
composites and its correlation with bond strength. Brazilian dental journal, v. 29, n. 3, p.
261-267, 2018. 

ALMEIDA JUNIOR, Lauber José dos Santos et al. Is there correlation between
polymerization shrinkage, gap formation, and void in bulk fill composites? A μCT
study. Brazilian oral research, v. 31, 2017.

BOARO, Leticia Cristina Cidreira et al. Clinical performance and chemical-physical
properties of bulk fill composites resin—a systematic review and meta-analysis. Dental
Materials, 2019.

HAN, Seung-Hoon et al. Internal adaptation of resin composites at two configurations:
Influence of polymerization shrinkage and stress. Dental Materials, v. 32, n. 9, p. 1085-
1094, 2016.

DEMARCO, Flávio F. et al. Longevity of posterior composite restorations: not only a
matter of materials. Dental materials, v. 28, n. 1, p. 87-101, 2012.

GARCIA, D. et al. Polymerization shrinkage and depth of cure of bulk fill flowable
composite resins. Operative dentistry, v. 39, n. 4, p. 441-448, 2014.

CHESTERMAN, J. et al. Bulk-fill resin-based composite restorative materials: a
review. British Dental Journal, v. 222, n. 5, p. 337, 2017.

KIM, Ryan Jin-Young et al. Polymerization shrinkage, modulus, and shrinkage stress
related to tooth-restoration interfacial debonding in bulk-fill composites.  Journal of
dentistry, v. 43, n. 4, p. 430-439, 2015.

LOGUERCIO, A. D. et al. Randomized 36-month follow-up of posterior bulk-filled resin
composite restorations. Journal of dentistry, v. 85, p. 93-102, 2019.

TARDEM, Chane et al. Clinical time and postoperative sensitivity after use of bulk-fill
(syringe and capsule) vs. incremental filling composites: a randomized clinical
trial. Brazilian oral research, v. 33, 2019.



THONGBAI‐ON, Nathamon et al. Fracture resistance, gap and void formation in root‐
filled mandibular molars restored with bulk‐fill resin composites and glass‐ionomer
cement base. Journal of Investigative and Clinical Dentistry, v. 10, n. 4, p. e12435, 2019.

TUGBA, Akalin. et al. Clinical Evaluation of Sonic-Activated High Viscosity Bulk-Fill
Nanohybrid Resin Composite Restorations in Class II Cavities: A Prospective Clinical
Study up to 2 Years. The European journal of prosthodontics and restorative dentistry,
v. 26, n. 3, p. 152-160, 2018.

VAN DIJKEN, Jan WV; PALLESEN, Ulla. Posterior bulk-filled resin composite restorations: A
5-year randomized controlled clinical study. Journal of dentistry, v. 51, p. 29-35, 2016.

VIANNA-DE-PINHO, M. G. et al. Clinical Time Required and Internal Adaptation in Cavities
restored with Bulk-fill Composites. The journal of contemporary dental practice, v. 18, n.
12, p. 1107-1111, 20.


