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INTRODUÇÃO: 
A manipulação da resina composta, previamente sua inserção na cavidade é um tema 
bastante polêmico. De maneira geral, a preferência do profissional impera nesse 
momento, com o objetivo de facilitar a técnica de inserção e escultura do material 
manipulam digitalmente as resinas compostas, colocando-as, desta forma, em contato 
com as luvas utilizadas, na maioria das vezes, durante o atendimento ao paciente 
(Fortkamp, 2007). Compósitos que foram introduzidos há pouco tempo no mercado, são 
os compósitos bulk fill, e estáo ganhando popularidade entre os clínicos, pois 
simplificam muito o procedimento restaurador, reduzindo o número de camadas e, 
consequentemente, o tempo do tratamento (Rossato et al.) Como as resinas bulk fill são 
materiais novos, ainda não existe na literatura relato dos efeitos da manipulação com 
luvas em suas propriedades. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da 
manipulação com luvas de procedimento na resistência biaxial de uma resina bulk fill.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Foram confeccionadas 70 amostras em forma de discos de 12 mm de diâmetro e 1,2 
mm de espessura, em resina composta Filtek Bulk Fill (3M ESPE). Os grupos foram 
divididos da seguinte maneira: Grupo 1 (C): Controle; Manipulados com a espátula (sem 



 

o contato com as luvas); Grupo 2 (CPLi): manipulação com luvas de látex com pó; Grupo 
3 (CPCon): Manipulação com luvas de látex com pó contaminadas; Grupo 4 (SPLi): 
Manipulação com luvas de látex sem pó; Grupo 5 (SPCon): Manipulação com luvas de 
látex sem pó contaminadas; Grupo 6 (ViLi): Manipulação com luvas de vinil; Grupo 7 
(ViCon): Manipulação com luvas de vinil contaminadas. Para todas as luvas foi 
empregado o mesmo padrão de contaminação. A contaminação constituía em acionar 
a turbina de alta rotação diretamente na luva (palma da mão) por 10 segundos, colocar 
a luva em contato com a saliva do paciente por 10 segundos e após, secagem com jatos 
ar por 10 segundos. As amostras foram submetidas a um teste de flexão biaxial em uma 
máquina de ensaios Universal (EMIC). Os resultados foram analisados por Anova, 
Dunnett e Tukey (α=0,05). Resultados: Não houve diferença estatística dos grupos 
manipulados com luvas para o grupo controle. Na comparação dos grupos manipulados 
com luvas, Os maiores valores foram obtidos pelo grupo CPLi, estatisticamente superior 
aos grupos SPLi e SPCon. Não houve diferença estatística dos grupos CPCon, ViLi e ViCon 
para com os demais grupos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A manipulação digital da resina bulk fill não melhora a resistência a flexão do material, 
quando comparada à não manipulação, rejeitando a hipótese geral do presente estudo. 
A contaminação das luvas não afeta na resistência a flexão do material. Quanto ao 
material, luvas de látex com pó limpas resultam em maior resistência comparada a luvas 
de látex sem pó.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


