
RESINA COMPOSTA

Disciplina de Materiais Odontológicos

Profa. Márcia Alves Ferreira

FASIPE – Sinop



Renovar...

• APS advanced polymerization system FGM
• Vitra APS cargas submicrométricas esferoidais de silicato de zircônia 

modificado. Apresenta excelente capacidade de polimento proporcionando 
superfícies com alto grau de lisura e brilho. Primeira resina BPA FREE do 
mercado.

• Ambar universal: sistemas adesivos fotopolimerizáveis com carga 
nanoparticulada e MDP em sua fórmula.

• AllCEM APS Veneer: cimento resinoso fotopolimerizável para facetas e 
lentes de contato. Apresenta 63% de carga de peso, fluorescência e 
radiopacidade. Destaca-se pela estabilidade de cor, excelente consistência.

• OPUS bulk fill APS e Flow – resinas fotopolimerizáveis de baixa contração 
para grandes incrementos. Possuem excelentes propriedades mecânicas e 
ótima adaptação as paredes da cavidade.



Desvantagens iniciais:

- alto coeficiente de expansão térmica.
- desgaste excessivo.
- Sorção de água.
- descoloração.
- Alta contração de polimerização.

A BUSCA POR MATERIAL DIRETO 
COM CARACTERÍSTICAS ÓTICAS 
SEMELHANTES 
À ESTRUTURA DENTÁRIA.



usada para:

REPARAR E REPOR OS TECIDOS DENTAIS PERDIDOS.
CIMENTAR COROAS, FACETAS, PONTES E OUTRAS PRÓTESES.
SELANTES DE SULCOS E FISSURAS.
CIMENTOS ENDODÔNTICOS.
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AS MAIS ANTIGAS



vantagens:

estética

Variedade de aplicações

variedade de consistências

resistente e durável
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COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Matriz orgânica
cargas inorgânicas
agente de união
sistema iniciador – ATIVador
pigmentos

RESINA COMPOSTA

http://www.dradeboracamilo.com



MATRIZ ORGÂNICA



MATRIZ ORGÂNICA

Estrutura de natureza orgânica e amorfa.

Permite sua modelagem na cavidade.

Formada por:

MONÔMEROS                METACRILATOS

Bis-GMA / UDMA / Bis-EMA / TEGDMA



CARGAS INORGÂNICAS



CARGAS OU PARTÍCULAS INORGÂNICAS

São inertes e rígidas:

QUARTZO, VIDRO, SÍLICA

Relação com as propriedades físicas da RC - resistência a 
compressão.
Diferentes tamanhos, formas e quantidades.

Estrôncio e Bário (radiopacidade)



Brigadeiro + granulado (mesma composição) = fácil aderência.



http://www.mundoeducacao.com/quimica

ÓLEO

ÁGUA

COMO UNIR ESTES DOIS COMPONENTES?



AGENTE DE UNIÃO

PARTÍCULAS 
INORGÂNICAS

SILANO 
molécula 

bifuncional

MATRIZ 
ORGÂNICA 

NATUREZA DIFERENTE DOS 
COMPONENTES 

SUPERFÍCIES DAS PARTÍCULAS 
INORGÂNICAS RECOBERTAS



Matriz orgânica
Partículas inorgânicas
Agente de união -
silano



Classificação das resinas 
compostas

Quanto ao grau de viscosidade.

Quanto ao tamanho das partículas.

Quanto às propriedades óticas.



Quanto ao grau de viscosidade.

Regular ou Convencional
Fluida ou Tipo “Flow”
Condensável ou Compactável

O que determina o grau de viscosidade da RC?
A quantidade ou tamanho das cargas.



Quanto ao tamanho das partículas.

Macropartículas (> 15 µm)
+ antiga, boa resistência, desprendimento das partículas, aspereza, mudança de cor.

Micropartículas (0,01 a 0,04 µm)
Melhor estética e lisura, menor resistência à compressão.

Hibridas (0,05 a 5 µm) – macrohíbridas, microhíbridas, 
nanohíbridas
Melhor resistência e boa lisura superficial

Nanopartículadas (20 nm)
Mais resistência ao desgaste e maior lisura superficial



Tamanho  
x  volume

Macro
Partículas

Micro
Partículas

Partículas
Hibridas



O que esperamos de uma resina composta?

• Lisura

• Integridade

• Estabilidade de cor 

•Resistência

Resinas Hibridas
Nanohíbridas
Nanopartículadas



REGIÃO TAMANHO DAS PARTÍCULAS INORGÂNICAS

Oclusal dos dentes posteriores Macropartículadas, Microhíbridas, nanopartículadas, nanohíbridas
e condensáveis

Vestibular e cervical dos dentes 
anteriores

Microhíbridas, nanopartículadas, microparticuladas, nanohíbridas

Incisal dos dentes anteriores Microhíbridas, nanoparticuladas e nanohíbridas

Regiões profundas de difícil 
acesso em preparos de classe II

Resinas microhíbridas flow

Regiões proximais de dentes 
anteriores

Microhíbridas, nanoparticuladas e nanohíbridas

Regiões proximais de dentes 
posteriores

Microhíbridas, nanoparticuladas, nanohíbridas e condensáveis

Lesões cervicais em dentes 
anteriores e posteriores

Microparticuladas, nanoparticuladas e nanohíbridas

INDICAÇÃO DO USO DAS RESINAS COMPOSTAS 
QUANTO AO TAMANHO DAS PARTÍCULAS



Quanto às propriedades óticas.



Quanto às propriedades óticas.

Requisito das RC é imitar as estruturas perdidas dos dentes.

DENTE - SUBSTRATOS DIFERENTES:

DENTINA / ESMALTE



www.jones-dentallab.com

TRANSLUCIDEZ

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://www.jones-dentallab.com/services_%E2%80%A2_servicios/zirconio_by_zirkonzahn%C2%AE&ei=cCVEVYutNZffsATywoGoDA&psig=AFQjCNFbrum-ZgZ_3waVqizNX2GtIqrqnw&ust=1430615764305453


www.machadomiranda.com.br

POLICROMÁTICO



Joaquín Sorolla (1863 -1923) 
Pintor Espanhol de Valencia. 
Seus quadros eran conhecidos como“Los lienzos blancos de Sorolla”
❖ o pintor brincava com os tons de branco.



rodrigocalbuquerque.com.br



CROMA > VALOR> MATIZ

Qual o grau de importância das características 
ópticas apresentadas pelas resinas compostas?













ATIVAÇÃO: processo pelo qual uma quantidade suficiente de energia 
interage com um iniciador e induz a formação de radicais livres, dando 
inicio a polimerização.

ATIVADOR: fonte de energia usada para ativar um iniciador e produzir 
radicais livres:
1. Calor.
2. Componente químico capaz de doar elétrons.
3. Luz visível que fornece energia por fotoativação na 
presença de uma molécula fotossensível (Cânforoquinona).

INICIADOR: composto químico capaz de formar radicais livres, usados 
para iniciar a reação de polimerização.

INIBIDOR: Composto químico para estender o Tempo de Trabalho e o 
prazo de validade do produto.

POLIMERIZAÇÃO DAS RESINAS COMPOSTAS



TIPOS DE POLIMERIZAÇÃO

FÍSICAQUÍMICA DUAL



SISTEMA INICIADOR-ATIVADOR

REAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO

Química: 

Peróxido de benzoila (iniciador)

Amina terciária (ativador)

Física: 

fotopolimerização – luz halógena ou led

Canforoquinona

MATRIZ ORGÂNICA: porção quimicamente ativa.



POLIMERIZAÇÃO QUÍMICA

ATIVADOR

INICIADOR



POLIMERIZAÇÃO FÍSICA: 

FOTOPOLIMERIZAÇÃO

INICIADOR: 
Cânforoquinona

ATIVADOR: 
Luz halógena



POLIMERIZAÇÃO DUAL: 
REAÇÃO QUÍMICA E FOTOPOLIMERIZAÇÃO

ATIVADORES: 
Amina terciária e 
Luz halógena

INICIADORES: 
Peróxido de benzoila e 
Cânforoquinona



Estresse de polimerização

Cáries secundárias

Microinfiltração

Manchamento marginal

Ruptura da adesão Sensibilidade pós operatória



VOLUME

VOLUME   ESTRESSE



MÓDULO DE 
ELASTICIDADE

MÓDULO DE 
ELASTICIDADE ESTRESSE



TÉCNICA DE 
INSERÇÃO

FATOR C  (fator de configuração cavitária)

n° de superfícies aderidas
n° de superfícies livres



TÉCNICA INCREMENTAL

A – a primeira camada incremental de resina composta (área cinza) foi 
Colocada e polimerizada.
B - o segundo incremento sendo polimerizado com uma fonte de luz.
C – Terceiro incremento de compósito durante a polimerização.



RESINAS QUÍMICAMENTE ATIVADAS

VANTAGENS
• Simplicidade, não há 

necessidade de outros 
equipamentos.

• Estabilidade de 
armazenamento de longo 
prazo.

• Manipulação do tempo de 
trabalho e de presa através da 
variação das proporções.

• O desenvolvimento de tensões 
marginais durante a 
polimerização é menor.

DESVANTAGENS
• Incorporação de bolhas na mistura: 

formação de porosidades e 
manchamento.

• Oxidação dos aceleradores, causam 
instabilidade de cor.

• Dificuldade de mistura homogênea, e 
consequente baixas propriedades 
mecânicas.



RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS

VANTAGENS
• Não há necessidade de mistura.
• Maior estabilidade de cor.
• Polimerização escolhido pelo 

profissional.
• Tempo de trabalho controlável.
• Melhor estabilidade de cor.
• Facilita o uso de múltiplas 

cores.

DESVANTAGENS
• Profundidade de polimerização 

limitada.
• Maior tensão na margem da 
restauração.
• Sensibilidade a iluminação normal.
• Requer uma lâmpada especial para
polimerização e cuidados com o 
posicionamento e manutenção da 
distância e angulação da ponta do 
aparelho.
• Requer uso de óculos de proteção.





Novos materiais...

❖ SILORANO – SISTEMA MONOMÉRICO HÍBRIDO:

- SILOXANO (natureza mais hidrofóbica)- Reduz sorção de água.

- OXIRANO  (menor contração de polimerização que os 
metacrilatos) – Reduz microinfiltração.

- Melhor biocompatibilidade.



Restauração com Resina Composta

https://www.youtube.com/watch?v=oGLTJ78YMg4



Resina Composta Classe II com Matriz Palodent V3

https://www.youtube.com/watch?v=ciJYMGRaw5o



https://www.youtube.com/watch?v=hwFWnY0yBLo

RESTAURAÇÃO CLASSE IV COM FECHAMENTO DE DIASTEMA
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