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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi avaliar e comparar o comportamento mecânico de 

uma resina nanohíbrida, IPS Empress Direct, através da tração diametral e 

microdureza knoop, submetida ou não a polimerização adicional. Foram 

confeccionadas 20 amostras (6mm de diâmetro e 3 mm de espessura) e 

fotopolimerizadas durante 20s. Após, as amostras foram separadas randomicamente 

em dois diferentes grupos contendo dez amostras cada: o grupo controle e o grupo 

teste.  O grupo controle foi armazenado em estufa de cultura a 37º C durante 24 

horas. O grupo teste foi submetido à polimerização adicional a 140°C com pressão de 

60 lbs em uma atmosfera saturada de nitrogênio por 10 minutos. Foram feitas duas 

leituras em cada amostra em sua face exposta, gerando um total de 40 edentações 

knoop com carga de 150g por 15 segundos. As 20 amostras foram submetidas ao 

ensaio de resistência à tração diametral com velocidade de carregamento de 1mm/min 

até a sua fratura. O resultado foi registrado em Newtons e convertidos em MPa. Os 

dados obtidos dos grupos foram analisados através do teste T ao nível de significância 

de 5%  (=0.05). Com base nos resultados obtidos não foi possível registrar diferença 

estatisticamente significante entre os grupos testados para tração diametral (p = 0.35) 

e microdureza knoop (p = 0.20). Os resultados obtidos pelo grupo controle quando 

submetido à microdureza knoop e tração diametral respectivamente (27.29 ± 2.80; 



34.55, ± 4.55) não obtiveram diferença estatisticamente significante em relação aos 

resultados do grupo teste (26.93 ± 3.30; 40.68± 14.79). Baseado nesse estudo, pode-

se concluir que a polimerização adicional não influencia significantemente na tração 

diametral e microdureza knoop de uma resina com tecnologia nanohíbrida. 
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