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Resumo 

Este estudo avaliou a citotoxicidade de resinas acrílicas 

para bases de próteses Vipi Cril (VC) e Vipi Wave (VW) 

após submissão a ciclos de polimerização 

recomendados pelo fabricante e experimentais em 

micro-ondas. Corpos de prova (n=9) foram 

confeccionados e armazenados em água destilada 

estéril a 37ºC por 48h. Após esterilização, foram 

armazenados em meio de cultura Eagle suplementado e 

incubados a 37ºC por 24h. Fibroblastos de hamster 

(3T3) foram propagados no meio de cultura 

suplementado. A citotoxicidade foi analisada em 

microscópio óptico convencional. Não foi possível 

observar qualquer alteração, tanto no núcleo como no 

citoplasma, em nenhum dos grupos testados. Ambas as 

resinas em qualquer um dos ciclos experimentais 

avaliados apresentaram polimerização adequada. 

Introdução  

Com a finalidade de melhorar as propriedades físicas e 

mecânicas das resinas acrílicas para bases de prótese, 

como também facilitar o procedimento laboratorial, esses 

materiais também têm sido polimerizados em micro-

ondas (SINGH et al., 2013). A seleção adequada da 

energia e do tempo de polimerização em micro-ondas é 

importante para reduzir a quantidade de monômero 

residual e resultar em baixa citotoxicidade (AZZARRI et 

al., 2003). O objetivo deste estudo foi avaliar a 

citotoxicidade de resinas acrílicas para bases de 

próteses Vipi Cril (VC) e Vipi Wave (VW) após terem sido 

submetidas a ciclos de polimerização recomendados 

pelo fabricante e experimentais em micro-ondas. 

Material e Métodos 

Corpos de prova (n=9; 10x1mm) de ambas as resinas 

acrílicas VC e VW foram confeccionados e submetidos 

aos ciclos de polimerização: 1) BA = banho de água, 

ciclo recomendado pelo fabricante (Vipi) para a resina 

VC; 2) MO = micro-ondas, ciclo recomendado pelo 

fabricante (Vipi) para a resina VW; 3) M650/5 = 5min a 

650W; 4) M550/3 = 3min a 550W. Foram armazenados 

em água destilada estéril em estufa a 37ºC por 48h e 

submetidos à esterilização por luz ultravioleta. Três 

corpos de prova de cada grupo foram colocados em 9mL 

de meio de cultura Eagle suplementado e incubados em 

estufa a 37ºC por 24h. O meio de cultura foi usado como 

controle negativo e, como controle positivo, foi utilizada 

uma solução de estrôncio (32uM). Foram utilizadas 

células de fibroblasto murino (3T3, Banco de Células do 

Rio de Janeiro, código 0017). As linhagens foram 

cultivadas em meio RPMI® 1640 suplementado em 

estufa a 37°C e 5% de CO2. As células (3x103) foram 

plaqueadas sobre lamínulas redondas estéreis. Após 

24h, foram tratadas com os diferentes extratos e, após 

48h, foram lavadas com meio RPMI® e fixadas com 

formol 2% em PBS por 10min. Foram submetidas à 

coloração de May-Grünwald-Giemsa e as alterações 

morfológicas foram analisadas qualitativamente 

utilizando microscopia óptica convencional (1.000x). 

Resultados e Discussão 

Todos os grupos experimentais comportaram-se 

semelhante ao controle negativo. As células 

apresentam-se com um núcleo grande e forma elíptica e 

cromatina pouco condensada. Foram observados os 

prolongamentos citoplasmáticos, bem como a presença 

de nucléolos no interior do núcleo. Em contrapartida, no 

controle positivo de citotoxicidade, podem ser 

observadas várias características de comprometimento 

celular e redução da sua atividade, tais como, 

condensação da cromatina, arredondamento celular, a 

presença de blebs e de corpo apoptótico (Figura 1). 

Figura 1. Análises morfológicas da linhagem celular de fibroblasto 
murino, 3T3, após incubação com os extratos dos corpos de prova. 

Condensação de cromatina (), arredondamento celular (), blebs 

() e corpo apoptótico (). Aumento de 1000x, coloração de May 

Grünwald-Giemsa. 

Conclusão ou Conclusões 

Ambas as resinas acrílicas em qualquer um dos ciclos 

experimentais avaliados apresentaram polimerização 

adequada, uma vez que os resíduos liberados a partir 

dos corpos de prova não resultaram em alterações na 

morfologia dos fibroblastos. 
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