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RESUMO 

 

A resina fluida ou flow é uma resina composta que apresenta uma composição 

semelhante as resinas compostas convencionais, com quantidades reduzidas de 

carga e aumento da quantidade de monômeros ou diluentes, o que atribui maior 

citotoxicidade em comparação às resinas convencionais. Pouco se discute na 

literatura sobre as resinas fluidas, e principalmente sobre o uso dessas resinas 

diretamente nas feridas cirúrgicas.  O objetivo deste estudo foi avaliar a 

citotoxicidade das resinas fluidas utilizadas para cicatrização cirúrgica: Avaliação in 

vitro em fibroblastos gengivais humanos. O delineamento experimental foi 

estabelecido da seguinte forma: Grupo Controle: FGH (fibroblastos gengivais 

humanos) mantidos em cultura sem tratamento. Grupos experimentais: Z350: 

Resina FiltekTM Z350 XT Flow (3MESPE, Brasil), SF: Resina Sigma Flow (DFL, 

Brasil), OF: Resina Opallis Flow (FGM, Brasil), FMF: Resina Fill Magic Flow 

(Vigodent, Brasil). Foram confeccionados discos de resina (6/grupo) com dimensão 

de 5 mm X 2 mm. A citotoxicidade foi avaliada a partir do contato direto com os 

fibroblastos gengivais humanos, para cada período de contato (24, 48 e 72 h). Ao 

final do experimento, as placas de 96 poços contendo os discos de resina foram 

corados por MTT e a densidade óptica foi avaliada com comprimento de onda de 

562 nm. Podemos concluir que o tempo e a composição das resinas influenciaram 

na viabilidade celular. Todas as resinas apresentaram a diminuição da viabilidade 

celular nos tempos avaliados, porém, as mais tóxicas, Z350 e SF, apresentam os 

monômeros Bis-GMA e DMACr, reconhecidamente mais tóxicos, enquanto que a 

resina menos toxica, a FMF, não apresenta o monômero Bis-GMA. A partir dessa 

relação, uma avaliação risco-benefício deve ser realizada, em função da composição 

monomérica destas resinas fluidas, antes da aplicação direta sobre as feridas 

cirúrgicas. 

 

Palavras-chave: Biocompatibilidade. Enxerto gengival. Ferida cirúrgica. Fibroblastos. 

Implante dentário. Resina composta. Resina fluida. Tecido mole. Toxicidade. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The fluid or flow resin is a composite resin that presents a composition similar to 

conventional composite resins, with reduced amounts of filler and increased amount 

of monomers or diluents, which attributes greater cytotoxicity compared to 

conventional resins. Little is discussed in the literature about fluid resins, and 

especially about the use of these resins directly in surgical wounds. The aim of this 

study was to evaluate the cytotoxicity of the fluid resins used for surgical healing: In 

vitro evaluation of human gingival fibroblasts. The experimental design was 

established as follows: Control Group: FGH (human gingival fibroblasts) maintained 

in culture without treatment. Experimental groups: Z350: FiltekTM Z350 XT Flow 

resin (3MESPE, Brazil), SF: Sigma Flow resin (DFL, Brazil), OF: Opallis Flow resin 

(FGM, Brazil), FMF: Fill Magic Flow resin (Vigodent, Brazil). Resin discs (6 / group) 

were made with a dimension of 5 mm X 2 mm. Cytotoxicity was assessed from direct 

contact with human gingival fibroblasts, for each contact period (24, 48 and 72 h). At 

the end of the experiment, the 96-well plates containing the resin discs were stained 

by MTT and the optical density was evaluated with a wavelength of 562 nm. We can 

conclude that the time and composition of the resins influenced cell viability. All 

resins showed a decrease in cell viability in the evaluated times, however, the most 

toxic ones, Z350 and SF, present the Bis-GMA and DMACr monomers, which are 

known to be more toxic, while the less toxic resin, the FMF, does not have the 

monomer. Bis-GMA. Based on this relationship, a risk-benefit assessment must be 

carried out, depending on the monomeric composition of these fluid resins, before 

direct application on surgical wounds. 

 

Key-words: Biocompatibility. Composite resin. Dental implant. Fibroblasts. Fluid 

resin. Gingival graft. Surgical wound. Soft tissue. Toxicity. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL .......................................................................................... 9 

2 CONCLUSÃO GERAL ......................................................................................... 12 

 REFERÊNCIAS DA INTRODUÇÃO ..................................................................... 13 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

As resinas fluidas são amplamente utilizadas em procedimentos 

restauradores, e entre as principais indicações clinicas, estão restaurações diretas, 

forramentos, selante de fóssulas e fissuras, reparo de restaurações indiretas e 

colagem de braquetes ortodônticos1,  porém, observa-se que a utilização das 

resinas fluidas diretamente sobre uma ferida cirúrgica vem aumentando. Na 

Implantodontia, tais resinas são utilizadas para a obtenção de bons resultados 

estéticos, através da aplicação de pequenas quantidades de resinas “flow” 

fotopolimerizadas, ao redor do pilar (abutment) para preservação do contorno dos 

tecidos moles2,3. Já na Periodontia, elas são utilizadas atualmente para proteção da 

área doadora em cirurgias de enxerto de conjuntivo, nas quais outros materiais 

também são utilizados para proteção da ferida no palato4. É válido ressaltar que, 

embora as resinas compostas sejam biologicamente compatíveis, há evidências de 

efeitos alérgicos nos tecidos da mucosa bucal5, que parecem estar relacionadas 

com a matriz orgânica polimerizada6.  

A resina composta é formada por uma matriz orgânica polimerizável, cargas 

inorgânicas e um agente união (silano) conectando as cargas e a matriz orgânica6. A 

matriz orgânica é formada pela junção dos monômeros e de moléculas com baixo 

peso molecular, que, através de uma reação química, convertem-se em polímeros7. 

Vários monômeros são utilizados8, e entre os mais comuns estão o Bis-GMA 

(dimetacrilato de bisfenol A glicol), o TEGDMA (dimetacrilato de trietileno glicol), o 

UDMA (uretano dimetacrilato)9 e o Bis-EMA (bisfenol A etoxilado dimetacrilato)10, 

que inclusive foram identificados como moléculas citotóxicas11, exibindo 

propriedades tóxicas sistêmicas e locais, efeitos citotóxicos, genotóxicos, 

mutagênicos e alergênicos9. 

A resina fluida ou flow é uma resina composta de baixa viscosidade, baixa 

resistência e fotopolimerizavel. Sua composição é, com frequência, a mesma de 

uma resina composta convencional, com exceção da porcentagem da carga, sendo 

reduzida para 37% - 53% (volume) em comparação com 50% - 70% (volume) das 

híbridas convencionais1. Além disso, a resina fluida apresenta mais monômeros ou 

diluentes, permitindo maior fluidez, o que pode promover uma maior eluição dos 

monômeros residuais12 e maior contração de polimerização quando comparada às 

resinas convencionais1. 
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Pouco se sabe do uso das resinas fluidas diretamente sobre a mucosa bucal, 

porém, a liberação dos monômeros livres pode induzir mudanças morfológicas nas 

células, que apresentam papel crucial para a proliferação celular durante o processo 

de cicatrização de feridas13,14. As resinas fluidas são mais citotóxicas que as 

convencionais15, sendo esse aumento na toxicidade atribuído à maior quantidade de 

diluentes ou monômeros presentes¹. A liberação de monômeros livres pode ocorrer 

em curto prazo, durante a conversão de monômero a polímero, ou a longo prazo, 

por meio da liberação de substâncias lixiviáveis geradas pela erosão e degradação, 

ao longo do tempo6. No entanto, sabe-se que a conversão monômero-polímero 

nunca é completa14, podendo liberar componentes tanto pela polimerização 

incompleta como por processos de degradação16. 

Os testes in vitro da citotoxicidade envolvem a avaliação em culturas de 

células da atividade enzimática, integridade da membrana, alteração da morfologia 

celular, determinação da inibição do crescimento celular6. Vários métodos in vitro 

foram padronizados, utilizando-se culturas celulares, sendo o teste MTT o método 

mais utilizado6, escolhido por vários autores para avaliação da viabilidade 

celular17,18,19,20. As células gengivais humanas são utilizadas a fim de testar a 

hipótese de que materiais restauradores dentários liberados podem atingir níveis 

tóxicos em tecidos orais humanos e podem induzir efeitos necróticos (inflamação), 

os efeitos de morte celular21. Uma das linhagem de células utilizadas corresponde 

aos fibroblastos gengivais humanos22,23, que apresentam como função primordial a 

sintetização de colágeno24. 

O processo cicatricial é comum em todas as feridas, é sistêmico e dinâmico e 

está diretamente relacionado às condições gerais do organismo25. A reparação das 

feridas passa por três fases: inflamatória, proliferativa e maturação ou remodelação 

(Figura1)24,26. Na fase inflamatória, iniciam-se a hemóstase e uma resposta 

inflamatória, com a migração de células, sendo os neutrófilos e os monócitos os 

primeiros a alcançarem o local da ferida, sendo os macrófagos aqueles que ativam 

os elementos celulares das fases subsequentes da cicatrização, tais como 

fibroblastos e células endoteliais24. Na fase proliferativa, ocorre a proliferação de 

fibroblastos, movimento que dá início à síntese de colágeno (fibroplastia). 

Simultaneamente, ocorre a proliferação de células endoteliais com a formação de 

novos vasos (angiogênese) e com a formação de um tecido de granulação27.  
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Figura 1 – Evolução do número relativo de células sanguíneas e fibroblastos nas fases sequenciais 
do processo de cicatrização 

 
Fonte: Tazima et al. (2008). 

 

Os fibroblastos e as células endoteliais são as principais células da fase 

proliferativa27, e na fase de maturação, a ferida sofre contração e cicatrização de 

forma desordenada devido à diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos, 

estimulados por fatores de crescimento, e então, tem-se a remodelação tecidual24. 

Por fim, considerando o efeito tóxico das resinas fluidas, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a citotoxicidade das resinas fluidas que estão sendo utilizadas 

diretamente na ferida cirúrgica, sobre fibroblastos gengivais humanos, in vitro. 
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2 CONCLUSÃO GERAL 

 

Os resultados mostraram que a viabilidade celular de fibroblastos gengivais 

humanos, FGH, expostas ao contato direto com resinas fluidas, teve influência do 

tempo de armazenamento e da composição das resinas fluidas na citotoxicidade. A 

viabilidade celular diminuiu em todas as resinas fluidas, nos tempos avaliados. As 

resinas fluidas mais tóxicas, Z350 e SF, são as que apresentam os monômeros Bis-

GMA e DMACr, considerados os mais tóxicos entre os presentes, enquanto a menos 

toxica, a resina FMF, não apresenta Bis-GMA, fato determinante para estimar os 

efeitos deletérios das diferentes resinas fluidas sobre as células da mucosa oral. 

Portanto, constata-se que os resultados obtidos com este trabalho dão suporte à 

avaliação do risco iminente da aplicação dessas resinas diretamente sobre uma 

ferida cirúrgica, em função de sua composição química. 
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