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RESUMO 

 

OBJETIVO: Este trabalho avaliou a resistência de união de pinos de fibra de vidro 
cimentados à dentina radicular em duas profundidades. MATERIAL E MÉTODOS: 
Trinta dentes bovinos unirradiculares tiveram suas raízes cortadas na região cervical 
remanescendo 21mm a partir do ápice. Essas raízes foram tratadas 
endodonticamente e divididas aleatoriamente em 2  grupos  (n=15): G1 – preparo de 
½ do remanescente radicular (10,5mm) e G2 – preparo de ⅔ do remanescente 
radicular (14mm). Todos os grupos utilizaram o pino Exacto nº3 (Angelus, Londrina, 
Brasil) e foram cimentados com RelyXU100.  Após a cimentação dos pinos, as 
amostras foram armazenadas em água destilada, à temperatura ambiente, até o 
momento do ensaio. O teste à tração foi executado na máquina EMIC – DL500, e os 
valores obtidos foram submetidos à análise estatística. RESULTADOS: Os valores 
médios de força de resistência em Newtons (N) foram: G1: (366,89±48,69); G2: 
(376,32±37,91). A análise de desvio padrão estatístico foi feita pelo teste de Student, 
e não mostrou diferença estatisticamente significativas (p>0,05) entre os grupos.  
CONCLUSÕES: Dentro das limitações desse estudo, os resultados mostraram que 
os valores da força de adesão intrarradicular dos pinos de fibra não foram 
influenciados pela profundidade de cimentação com o material autoadesivo. 
 
PALAVRAS CHAVE: Pinos fibra de vidro, cimento autoadesivo, adesão 
intrarradicular, teste pull out. 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE:This study evaluated the bond strength of glass fiber posts cemented to 
root dentin at two depths. MATERIALS AND METHODS: Thirty single-rooted bovine 
teeth had their roots in the cervical region remaining cut 21mm from the apex. These 
roots were endodontically treated and randomly divided into 2 groups (n = 15): G1 - 
preparation of ½ of the remaining root (10.5 mm) and G2 - preparation of ⅔ of the 
remaining root (14mm). All groups used the post Exacto nº 3 (Angelus, Londrina, 
Brazil) and were cemented with RelyXU100. After the cementing of the post, the 
samples were stored in distilled water the room temperature until during the test. The 
tensile test was performed on the machine EMIC - DL500, and the values obtained 
were subjected to statistical analysis. RESULTS: The mean resistance force in 
Newtons (N) were G1: (366.89 ± 48.69), G2 (376.32 ± 37.91). The standard deviation 
statistical analysis was performed by Student's test, and was not statistically 
significant (p> 0.05) between groups.  CONCLUSIONS: Within the limitations of this 
study, the results showed that the values of adhesion strength fiber intraradical post 
were not affected by the depth of cementing with self-adhesive material. 

KEYWORDS: Post fiberglass, self-adhesive cement, intraradical adhesion, pull out 
test. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Mesmo diante de grandes esforços na prevenção da cárie, encontramos 

situações onde há necessidade de tratamento endodôntico, devido às lesões 

cariosas extensas e fraturas por traumas. Esses dentes, em que há mais de 50% de 

perda da parte coronária, necessitam de pinos intrarradiculares para a retenção de 

restaurações.(SHILLINGBURG,1991).  

Tratamentos conservadores, duradouros e com excelentes resultados 

estéticos são fundamentais na odontologia atual e determinantes para o sucesso de 

um tratamento reabilitador. Os materiais restauradores são fundamentais nesse 

resultado, porque apresentam cada vez mais características parecidas com a dos 

tecidos dentários; a tendência, com a evolução desses materiais, é um sistema de 

monobloco, com propriedades físicas similares ao tecido dental, onde não se 

encontra a linha de união entre dente e restauração. (FERRARI 2004). Entretanto, 

falhas na interface cimento/dentina intrarradicular ainda são freqüentes, e muitas 

vezes comprometem a longevidade de todo o sistema restaurador.(MONTICELLI, 

2003).  

Devido a isso, pesquisas e investimentos são feitos em busca de uma 

adesão perfeita do material restaurador ao tecido dentário.  

Atualmente, pinos de fibra de vidro tem sido a escolha como meio de 

retenção intrarradicular para restaurações diretas e indiretas devido às vantagens 

sobre os pinos metálicos: resistência à corrosão, bons resultados estéticos, 

facilidade de remoção para casos de retratamento endodôntico, cimentação e 

restauração em uma única sessão.(BALBOSH e KERN, 2006). Apresentam também 

módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, distribuem melhor as forças 

mastigatórias na dentina radicular, diminuindo o risco de fratura.(SCHWARTZ e 

ROVVINS, 2007).     

O tamanho e a forma do remanescente radicular determinam a seleção 

do pino ideal. Holmes et al. (1996) demonstraram que o maior comprimento do pino 

resulta em maior retenção e distribuição de estresse. Porém, quando o 

remanescente radicular é curvo, os condutos atrésicos e o tecido ósseo que envolve 

a raiz se apresenta muito delgado, impossibilita a utilização de pinos 

intrarradiculares longos. Por outro lado, o resultado de estudos in vitro tem 
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demonstrado que agentes cimentantes, reforçados com resina, podem compensar a 

redução do comprimento do pino. (SEN D. et al., 2004).     

Os cimentos resinosos autoadesivos eliminam o pré-tratamento do 

substrato dental, que é a fase em que se realizam condicionamento e lavagem do 

esmalte e dentina antes da cimentação, evitando assim o colapso das fibras 

colágenas. Devido ao autocondicionamento e autoadesividade destes cimentos, há 

uma diminuição de passos a serem utilizados e, por consequência, uma diminuição 

do tempo de trabalho. Além do mais, o seu processo de aplicação seria 

supostamente mais seguro, pois a aplicação de líquidos condicionantes, primers, 

agentes adesivos e cimentos, torna o processo muito complexo, abrindo mais 

espaço para que sejam ocasionados erros.  Este produto possui ácido e monômero 

hidrofílico em sua composição, que desmineraliza e infiltra no esmalte e dentina 

simultaneamente, resultando em uma forte união. (RADOVIC et al., 2008). 

Os cimentos, chamados autoadesivos, têm o propósito de obter uma 

retenção efetiva em toda a superfície de contato e são clinicamente aprovados 

quanto à resistência ao deslocamento de pinos intrarradiculares.(NAKABAYASHI, 

2000). 

Muitos estudos avaliam materiais autoadesivos para a cimentação de 

pinos intrarradiculares (SILVA, 2009; AMARAL et al., 2011; DARR e JACOBSEN, 

1995; KURTZ et al., 2003),  no entanto, pouco se tem estudado sobre a técnica 

deste procedimento.  Há muitos anos, o padrão para a desobturação do conduto é ⅔ 

do remanescente radicular, porém, alguns dentes são contraindicados para essa 

técnica devido à anatomia e diâmetro de suas raízes.(SHILLINGBURG et al., 1991). 

Em 2006, L.Pinzetta, avaliou em seu estudo, a proporção comprimento do 

pino/comprimento radicular em radiografias panorâmicas. O resultado mostrou que 

96,9% dos dentes analisados radiograficamente estavam com o comprimento inferior 

a ⅔ do comprimento. O resultado de seu estudo sugeriu o grande índice de dentes 

contraindicados para essa técnica. 

Consequentemente, este estudo tem o objetivo de avaliar a resistência à 

tração de pinos de fibra de vidro cimentados em ½ e ⅔ de profundidade do 

remanescente radicular.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amaral%20M%22%5BAuthor%5D
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2 .REVISÃO 

2.1  CIMENTAÇÃO ADESIVA 

   

Alguns aspectos que podem influenciar no sucesso da retenção de pinos 

são: a profundidade no conduto radicular, seu tamanho, sua forma e o tipo de 

cimentação.  

A cimentação tem importante papel na retenção, na distribuição das 

tensões e no selamento de irregularidades entre o dente e o pino, devendo ser 

realizada cuidadosamente. Durante a cimentação, ocorre um aumento do estresse 

dentro do canal radicular, devido ao desenvolvimento da pressão hidrostática, a qual 

interfere no completo assentamento do pino e também pode causar fratura da raiz. 

(FERNANDES, 2001). 

Felizmente, o estresse de adaptação pode ser reduzido pela cuidadosa 

colocação do pino e utilizando-se um pino com design apropriado, no qual o agente 

cimentante possa escoar e reduzir a pressão hidrostática. Assim, quanto mais 

viscoso o agente cimentante, maior o desenvolvimento da pressão hidrostática. 

(ANUSAVICE, 1999). 

Gutmann (1992) ressaltou a importância do conhecimento da anatomia e 

biologia da dentina radicular durante os procedimentos endodônticos e 

restauradores. Afirmou que a dentina dos dentes desvitalizados sofre alterações 

estruturais, tornando-se mais enfraquecida e menos flexível. Alem disso, a 

instrumentação endodôntica associada ao preparo intrarradicular desgastam e 

debilitam o remanescente dental, deixando-o mais susceptível à fratura.  

Albuquerque (2003) alerta que a escolha de um material para a 

cimentação é um passo muito importante para o sucesso de um procedimento 

restaurador, podendo uma seleção inadequada incorrer em erros. Deve ser 

ressaltado que o cimento não compensa erros relacionados à preparação do canal e 

à seleção do pino. 

Em um estudo de Darr e Jacobsen (1995) determinou-se a eficácia e as 

taxas de cura de cimentos autoadesivos e autocondicionantes, quando 

polimerizados sob instruções do fabricante com apropriada força de luz, e sob 

condições onde a cura foi apenas química. Houve um rápido aumento da dureza 

imediatamente após a polimerização, seguido de um aumento uniforme na dureza 
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após 24 horas. As amostras polimerizadas apenas quimicamente exibiram aumento 

uniforme na dureza após 24 horas, mas estavam muito flexíveis para serem testados 

nos 30 minutos iniciais. A cura dual foi mais efetiva que a química apenas. Verificou-

se que não ocorre a cura completa do cimento após sua presa inicial (10 min), 

ocorrendo somente após 24 horas da sua polimerização. 

Maia & Vieira (2003) realizaram uma revisão de literatura sobre o tema: 

cimentos resinosos, relatando que são usados na cimentação de pinos 

intrarradiculares e, neste caso, a transmissão de luz não é efetiva, requerendo então 

o uso de cimentos resinosos autopolimerizáveis; no entanto, alguns cimentos de 

dupla polimerização também são indicados para esta finalidade. Os cimentos 

resinosos possuem vantagens, como alta resistência, dureza, baixa solubilidade em 

fluido oral e união micromecânica ao esmalte e dentina, entre as desvantagens 

estão a sensibilidade pulpar, o curto tempo de trabalho e a dificuldade na remoção 

dos excessos nas margens da restauração. Eles apresentam solubilidade 

significativamente menor, in vitro, quando comparados aos cimentos de fosfato de 

zinco, policarboxilato de zinco e ionômero de vidro reforçado por resina. 

Segundo Radovic et al. (2008), os cimentos autocondicionantes e 

autoadesivos podem ainda ser considerados materiais novos. Sabe-se que este 

cimento possui um monômero multifuncional com grupos de ácido fosfórico que, ao 

mesmo tempo em que desmineraliza, se infiltra no esmalte e na dentina. A 

polimerização, que é a reação de fixação dominante, pode tanto ser iniciada por foto 

como por autoativação. Desta polimerização resultam extensas ligações cruzadas 

dos monômeros presentes no cimento e a criação de polímeros de alto peso 

molecular. Através de reações entre grupos de ácido fosfórico e grupos alcalinos de 

preenchimento, é assegurada a neutralização do sistema ácido inicial, resultando em 

um aumento do pH de 1 para 6. A água formada no processo de neutralização é 

considerada um contribuinte para o início do processo hidrofílico do cimento, 

fornecendo melhor adaptação à estrutura dentária e tolerância à umidade. 

Subsequentemente, espera-se uma reutilização da água pelos grupos de ácidos 

funcionais durante a reação do cimento com o íon liberador de partículas básicas, 

que poderia resultar em um interruptor para a matriz de hidroxiapatita. Assim, a 

adesão obtida depende da retenção micromecânica e da interação química entre os 

grupos monômeros ácidos e a hidroxiapatita.  Estes cimentos não necessitam de 
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pré-tratamento da superfície dental, tornando sua aplicação muito simples, sendo 

esta realizada em um passo único, e deixando pouco espaço para erros. Destes 

cimentos espera-se uma boa estética, boas propriedades mecânicas, estabilidade 

dimensional e adesão micromecânica e que sejam adequados a diversas aplicações.  

Bell et al., em 2005, sugeriram que para alcançar todas as vantagens da 

utilização de pinos de fibra de vidro com procedimentos adesivos, é primordial que 

se obtenha uma ótima adesão entre cimento e pino e entre cimento e dentina 

radicular. Foi demonstrado que a adesão que ocorre na interface cimento/pino 

sempre superou a adesão da interface cimento/dentina radicular. 

Teixeira et al., em 2006, testaram o comportamento de pinos de fibra de 

vidro em relação a sua retenção no conduto. Foram testados o duplo cônico, o 

cônico e o paralelo, e concluíram que os pinos paralelos são mais retentivos que os 

cônicos, e que o comportamento mecânico dos pinos variam de acordo com a sua 

geometria.   

Salgueiro et al. (2008) avaliaram a resistência à tração de pinos de fibra 

de vidro cimentados com um cimento de dupla ativação com diferentes proporções 

de catalisador e a influência da forma do pino passivo na resistência à tração. 

Sessenta raízes de incisivos bovinos foram divididas em seis grupos experimentais 

(n = 10). Os pinos foram cimentados utilizando o cimento resinoso Rely X (3M 

ESPE) com diferentes proporções base/catalisador – b/c, de acordo com o grupo 

experimental: G1: pinos Angelus / proporção b/c 1:1; G2: pinos Angelus / proporção 

b/c 1:2; G3: pinos Angelus / proporção b/c 1:3; G4: pinos Bisco/ proporção b/c 1:1; 

G5: pinos Bisco / proporção b/c 1:2; G6: pinos Bisco / proporção b/c 1:3. Foi 

observado que o pino paralelo serrilhado da Angelus apresentou média de 

resistência à tração (39,0 kgf) significantemente maior do que a média do pino Bisco 

(28,4 kgf). Já em relação à proporção, a maior média de resistência à tração foi 

apresentada pela proporção de 1 parte de base para 3 partes de catalisador (39,6 

kgf) com diferença significativa das proporções de 2:1 (31,5 kgf) e 1:1 (29,8 kgf). 

Pode-se concluir que o pino paralelo e serrilhado apresentou maior resistência à 

tração e, triplicando a proporção de catalisador em relação à base, a força de 

resistência aumentou, independentemente da forma do pino. 

Os valores de microinfiltração, citados em estudo de Radovic et al. (2008), 

foram baixos para estes novos cimentos, e especula-se que um ácido fosfórico 
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funcional específico, contido no material, seja capaz de reagir com a superfície 

dental de várias maneiras, resultando assim em um selamento efetivo. À parte, a 

formação de um composto de íons cálcio, diferentes tipos de interações físicas, 

como ponte de hidrogênio e interação dipolo/dipolo, foram consideradas influências 

favoráveis para a adesão destes cimentos, gerando baixo índice de microinfiltração. 

Silva (2009), em sua dissertação de mestrado, avaliou a resistência de 

união de pinos de fibra de vidro cimentados à dentina com o uso de um cimento 

resinoso convencional e um autoadesivo. Trinta dentes bovinos unirradiculares 

tiveram as raízes seccionadas 17mm a partir dos ápices. As raízes foram tratadas 

endodonticamente e divididas aleatoriamente em 3 grupos (n=10): G1- cimento 

resinoso convencional RelyX ARC + ScotchBond Multi Uso Plus (SBMP) fotoativado 

+ pino de fibra de vidro; G2 RelyX ARC + SBMP quimicamente ativado + pino de 

fibra de vidro; G3 cimento resinoso autoadesivo RelyX U100 + pino de fibra de vidro. 

As raízes foram cortadas em 6 a 9 fatias de 1mm de espessura. O teste de push-out   

foi realizado para medir a resistência adesiva nas fatias da região cervical, média e 

apical, a uma velocidade de 0,5mm/min. Todos os espécimes foram observados em 

microscópio ótico de luz para avaliar os tipos de falhas. Os maiores valores de 

resistência adesiva foram encontrados com o cimento autoadesivo. Ao avaliar os 

terços separadamente, os grupos 2 e 3 obtiveram comportamento semelhante nos 

terços cervical e médio. No terço apical, todos os grupos tiveram a força de adesão 

significantemente diminuída. A resistência de união foi influenciada pelo tipo de 

cimento utilizado e região radicular, mas não foi alterada pela variação do modo de 

polimerização do sistema adesivo. 

Pontes (2011) investigou a resistência de união entre pinos de fibra de 

vidro/dentina radicular através de push-out e nanoinfiltração e, ainda, a influência da 

solução irrigadora do canal radicular - clorexidina 2% - na qualidade da adesão de 

cimentos autoadesivos.  Concluiu, através dos resultados de seu trabalho, que o uso 

de sistemas adesivos que empregam prévio condicionamento ácido e possuem 

ativação química possibilitou melhores resultados de resistência à união e melhor 

qualidade da camada híbrida. O uso de ativador químico para o sistema adesivo 

autocondicionante, permitiu melhora significativa da união na região mais profunda 

da raiz. A irrigação prévia do canal radicular com clorexidina 2% influenciou 

negativamente a resistência adesiva dos cimentos autoadesivos.   
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Amaral et al. (2011), avaliaram os efeitos da ciclagem mecânica na união 

do cimento resinoso  com a dentina radicular, utilizando duas estratégias 

para cimentação de  pino de fibra de vidro. Dividiu quarenta raízes bovinas em dois 

grupos: n(20) – adesivo convencional de três passos  combinado com um cimento 

resinoso convencional (Scotchbond Multi Purpose + RelyX ARC), e n(20) – uma 

 abordagem  adesiva simplificada usando um sistema  autoadesivo (RelyX U100).  O 

núcleo  foi construído  com resina composta e metade das amostras de cada 

estratégia  foram submetidas à ciclagem  mecânica (ângulo de 45 graus; 37 graus C, 

88 N, 4 Hz;  700.000 ciclos).  Cada amostra foi seccionada e feito o teste push-out. 

O  meio  de  cada  grupo (n =10)  foram analisados estatisticamente usando  ANOVA 

e  teste de Tukey (P =0,05).  Concluiram que a  estratégia de cimentação afetou os 

resultados push-out (P <0,001), enquanto ciclagem mecânica  não (P= 0,3716).  A 

abordagem simplificada (um cimento  autoadesivo) teve melhor desempenho. A 

resina autoadesiva parece ser uma boa opção para a cimentação de pinos.  Mais 

estudos são necessários para confirmar estes resultados. 

Di Hipólito et al. (2012), investigaram  a resistência à microtração e 

padrão de falhas dos cimentos autoadesivos Rely xU100 (3M-ESPE) e Multilink 

Sprint (IVOCLAIR) à dentina pré-tratada com diferentes concentrações de 

clorexidina: 0,2%  e 2%. Removeu a oclusal de 30 molares, expondo a dentina. 

Sobre ela, sem remover o smear layer cimentou pastilhas de resina composta Filtek 

250 ( 12mm x 6mm). Os resultados foram comparados à dentina não tratada (grupo 

controle), e testados sob tensão a  uma velocidade de 0,5mm/min numa 

máquina universal de ensaio. A resistência de união foi significativamente maior 

para U100 que para MS, exceto quando 2,0% CHX foi aplicada. Concluiu que pré-

tratamento da dentina com 0,2% ou  2,0% CHX  afeta negativamente  a eficácia  de 

ligação  quando associado com os cimentos autoadesivos testados . 

Soares et al. (2012), avaliaram o efeito do agente cimentante e design do 

pino de fibra de vidro na resistência de união  em diferentes profundidades dentro do 

canal.    Usou  o  pino  de    fibra  e   vidro  serrilhado  (Reforpost  2)  e um pino de 

fibra de vidro   liso (Exacto Cônico), usou os seguintes cimentos: cimento 

resinoso  (Rely X ARC) dois  cimentos autoadesivos  (Rely X  Unicem  e  Maxcem ) 

 e químico (Cement Post). As raízes foram seccionadas transversalmente para 

obter dois discos de 1mm de espessura para cada  terço cervical, médio e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amaral%20M%22%5BAuthor%5D
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apical da raiz preparada. A retenção de pinos de fibra de vidro permaneceram 

inalterados por rugosidade da superfície, mas foi influenciada pelo tipo de cimento 

resinoso. Os valores de força foram similares  no terço cervical, no entanto, a 

resistência de união diminuiu significativamente em uma direção apical para o RelyX 

ARC.  Valores significativamente  mais baixo independentemente da  região  do 

canal, foram encontrados para o cimento Maxcem. Concluiu que a retenção de pinos 

de fibra de vidro permaneceu inalterado  por  rugosidade da superfície do pino,  

mas foi influenciada pelo  tipo de  cimento resinoso.  O cimento autoadesivo   

RelyX Unicem foi significativamente mais  resistente. 

 

2.2   PROFUNDIDADE DOS PINOS  

 

Comprimentos de pinos intrarradiculares correspondem a um dos 

assuntos mais controversos na Odontologia. Obviamente, quanto maior a  

profundidade dos pinos, mais a dentina será removida, enfraquecendo mais a raiz. 

Além disso, pinos muito profundos aumentam a dificuldade de uma adesão 

confiável, principalmente na região mais apical. Isto ocorre por duas razões: redução 

dos túbulos dentinários em mm² em direção apical e dificuldade da técnica devido ao 

acúmulo de fragmentos de dentina e gutapercha nas paredes do terço apical 

(INNELLA et al. 2005). Por outro lado, de acordo com alguns estudos, a diminuição 

do comprimento dos pinos pode diminuir a sua retenção e aumentar o estresse na 

dentina. (JOHNSON, 1978; ASMUSSEN, 2005).  

Embora o comprimento e o diâmetro influenciem na retenção, desgastar o 

dente no intuito de aumentar o comprimento e o diâmetro do conduto, fragiliza o 

dente. Sendo assim, fica indicado manter as proporções já existente no canal 

(MORGANO,1996).          

Gutmann, em 1992, levantou detalhes sobre considerações anatômicas, 

observando que as raízes dos incisivos centrais maxilares e pré-molares 

mandibulares apresentam volume suficiente para acomodar a maior parte dos 

sistemas de pinos, auxiliando na determinação do pino satisfatório a uma dada raiz. 

No entanto, Foxton et al. 2003, demonstraram, por meio de estudo in vivo, que os 

incisivos laterais maxilares, seguidos pelos incisivos centrais maxilares, apresentam 

maior risco e índice de fratura com pinos metálicos devido à grande incidência de 
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força oblíqua nesses dentes e ao pequeno volume radicular do incisivo lateral 

maxilar. Para molares com raízes curtas, a colocação de mais de um pino 

promoverá retenção adicional para o núcleo. (NISSAN et al., 2001) .     

Um conhecimento completo e a avaliação radiográfica da anatomia 

radicular ajudarão o clínico a evitar danos à raiz quando do planejamento e do 

preparo para pino intrarradicular. Certamente, a radiografia auxiliará na avaliação do 

comprimento da raiz, da largura, de variações anatômicas, estrutura do canal e 

tecidos duros ao redor (MAZARO et al., 2006). Os dentes podem ter variações 

anatômicas, como invaginações e depressões, que, adversamente, podem afetar a 

colocação do pino (STANDLEE et al.,1978). 

Purton et al.(2003) investigaram em um estudo,  in vitro,  o efeito da 

termociclagem na retenção de pinos de fibra de vidro. Quarenta raízes de pré-

molares e caninos foram embebidas em blocos de acrílico configurados para adaptar 

em um artifício de retenção.  As raízes foram aleatoriamente divididas em grupos de 

20 dentes para receber pinos LightPosts ou Luscent Anchors, que foram cimentados 

no  espaço  de 9mm de profundidade com cimento resinoso Panavia F. Cada grupo 

foi subdividido em 2 grupos: um para termociclagem  e  outro que serviu como 

controle. Os espécimes termociclados foram ciclados 3000 vezes entre banhos de 

água entre 5 e 55 graus, com um intervalo de tempo de 60s em cada. Os espécimes 

controle foram estocados a 37°C. A força de tensão requerida para desalojar cada 

pino de sua raiz foi anotada e analisada pelo teste de Student. Não houve diferença 

significativa nas forças requeridas para causar falha na retenção do pino entre os 

espécimes termociclados e os de controle. Os pinos LightPosts foram  

significativamente mais retentivos do que os pinos Luscent Anchors sem a 

termociclagem, mas esta  distinção não  foi aparente no grupo termociclado. 

Concluíram que pinos de fibra de vidro cimentados com cimento resinoso oferecem 

níveis aceitáveis de retenção e não são suscetíveis a reduzir a retenção durante a 

termociclagem. Recomendaram que a termociclagem deveria ter menos  ênfase  nos 

testes de retenção de pinos radiculares cimentados com cimento resinoso. 

Serafino et al.(2004) estudaram e avaliaram a superfície interna dos 

canais radiculares irrigados com NaOCl ou NaOCl + EDTA e obturados com cimento 

endodôntico Sealer 26 e feita a condensação lateral e vertical da guta percha. 

Depois da preparação do canal para o pino, do condicionamento e da lavagem, 
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foram observadas, com microscopia eletrônica, vários resíduos: smear layer, restos 

de cimento sealer/guta percha e foi avaliada a abertura dos túbulos dentinários. 

Resultados: vários resíduos foram encontrados, grande quantidade de cimento 

Sealer/guta percha, espessa camada de smear layer e não foram visíveis os túbulos, 

na região apical do preparo para o pino. No terço médio e coronal existem áreas de 

dentina livre, alternando com áreas recobertas com smear layer, restos de guta 

percha, os orifícios dos túbulos estavam parcialmente ou totalmente obstruídos pelos 

smear plugs. Foi concluído, neste estudo, que após o tratamento endodôntico e 

obturação do canal e o preparo para o pino, a análise das paredes do canal mostra 

que existem grandes áreas recobertas por smear layer, Sealer/guta percha e não é 

uma condição favorável para a cimentação adesiva de pinos de fibra de vidro. 

Braga et al. em 2006 estudaram a resistência à remoção de pinos de fibra 

de vidro e pinos metálicos com diferentes comprimentos; 60 amostras foram 

divididas em 3 grupos de acordo com o comprimento ( I = 6mm,  ll = 8mm e lll – 

10mm). Cada grupo foi dividido em dois subgrupos baseado no material dos pinos ( 

metálico e fibra). Todos os pinos foram cimentados com cimento Panavia F. 

Resultados mostraram que pinos com 10mm de comprimento tiveram maior 

resistência à tração, independente do material do pino, e que pinos com 8mm de 

comprimento são similares aos pinos com 10mm e em circunstâncias clínicas, onde 

há variações de raízes (curtas ou curvas), pinos de 8mm podem ser uma alternativa 

viável. 

Pinzetta et al. (2006) analisaram 67 radiografias  panorâmicas de 

pacientes que tinham os primeiros pré-molares inferiores e segundos pré-molares 

superiores e inferiores restaurados com pinos intrarradiculares, totalizando 96 

dentes, sobre os quais foram realizadas restaurações dentárias. Dois radiologistas 

efetuaram as medidas e, entre as variáveis, observaram a proporção pino 

intrarradicular/comprimento radicular. A frequência em que o comprimento do pino 

foi menor que ⅔ do comprimento da raiz foi de 96,9%, enquanto que a proporção de 

pinos, cujo comprimento foi igual ou maior que ⅔ foi apenas 3,1% das amostras 

avaliadas. 

Ferrari et al., em 2008, estudaram, através da análise do elemento finito, o 

estresse e distribuição da tensão em torno de incisivo central tratado 

endodonticamente e restaurados com diferentes comprimentos de pinos. Três 
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comprimentos foram investigados no estudo: 5, 7 e 9mm . Para o grupo controle, um 

modelo foi gerado simulando um incisivo e seus ligamentos. Concluíram que o nível 

de tensão e estresse exercido nas raízes e coroas não é influenciado pelo 

comprimento do pino e que a tensão por compressão prevaleceu sobre a tensão de 

tração sobre as estrutura do pino, mas podem ser consideradas insignificantes. Da 

mesma forma, o fenômeno não foi afetado pela inserção de pinos de diferentes 

comprimentos.  

Chuan et al.  (2010) em seu estudo, através da análise de elemento finito, 

examinaram a influência do material e do comprimento de pinos na resistência final 

de raízes de dentes tratados endodonticamente. Usou pinos metálicos, fibra de 

carbono e fibra de vidro. Cada grupo de pinos do mesmo material fora cimentados 

em comprimento de 5 e de 10mm (n=10). Após a restauração dos dentes, foram 

termocilados e feito a leitura da fratura na direção oblíqua.  Concluíram que pinos de 

fibra curtos ou longos são mais resistentes à fratura comparados com os pinos 

metálicos. E os pinos metálicos mais longos não previnem efetivamente a fratura em 

dentes restaurados.  

Michida et al. (2010) avaliaram a influência da técnica de inserção do 

cimento  na qualidade da retenção dos pinos de fibra de vidro. Usaram 40 dentes 

bovinos que foram divididos aleatoriamente em quatro grupos de acordo com a 

técnica de inserção do cimento: G1 – broca lentulo, G2 – seringa centrix, G3 – sonda 

exploradora 5, G4 – diretamente no pino de fibra. Concluíram, após os testes push-

out, que a inserção com brocas lentulo e com seringa centrix melhoraram a 

qualidade da cimentação dos pinos. 

Macedo et al. (2010)  avaliaram o efeito do procedimento adesivo, o tipo 

de cimento e o comprimento na retenção de pinos de fibra de vidro. Cento e oitenta 

incisivos bovinos foram selecionados. Após o tratamento endodôntico, os condutos 

foram preparados em comprimentos de 5,  7,5  e 10mm e foram  cimentados com 

RelyX ARC, RelyX Unicem e RelyXluting2. Todos os cimentos fabricados por 3M 

ESPE (Saint Paul, MN, EUA). Concluíram que aumenta a retenção de acordo com o 

aumento do comprimento do pino no interior do conduto e o cimento RelyXARC e 

RelyXunicem mostraram valores similares  diante do teste pull-out, e ambos 

mostraram retenção maior que RelyX luting. 
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Schiavetti  et al. (2010) avaliaram in vitro a resistência à fratura de pinos 

de fibra  de quartzo para  três comprimentos  diferentes  de cimentação. Dividiram 

aleatoriamente 30 pré-molares unirradiculares humanos, com comprimento de raiz e 

diâmetro similares, em três grupos experimentais (n = 10),  de acordo com a 

profundidade : (1) 5mm; (2) 7mm, (3) 9mm. Pinos de fibra  de quartzo 

(Endo pós Light) foram cimentados com um cimento resinoso autoadesivo .  Após 

24 horas, as amostras foram testadas sob força de compressão contínua na parte do 

pino (45 graus de ângulo) velocidade: 0,75 mm / minuto). Os valores médios de força 

(SD) foram:  (1) 40,52 (3,14);  (2) 41,68 (5,31); (3) 44,88 (6,77),  respectivamente.  

Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre os grupos. 

Poggio et al. (2011)  estudaram a influência da limpeza com álcool dos 

pinos de fibra de vidro, no resultado final da adesão com a superfície radicular.  

Usaram 40 dentes extraídos e selecionados para o estudo, que foram tratados 

endodonticamente, cortados e cimentados os pinos. Em um grupo foram cimentados 

pinos, após serem limpos com álcool e, em outro foram cimentados sem o uso do 

álcool. A única variável foi o uso do álcool. No resultado constatou-se que não houve 

influência significativa do uso do álcool na limpeza dos pinos na adesão final.  

Sherfudhin et al., em 2011, investigaram a resistência à fratura de pinos 

de fibra de vidro cimentados com diferentes desenhos de férulas coronárias. 

Cinqüenta  primeiros pré-molares  mandibulares foram tratados endodonticamente e 

restaurados com pinos de fibra, com  7 mm de comprimento   (FRC Postec Plus # 

1 Ivoclar-Vivadent) cimentados com  cimento resinoso (Multilink, Ivoclar Vivadent), 

enquanto a porção coronal foi restaurada com núcleo de compósito (Tetric Ceram, 

Ivoclar-Vivadent), que recebeu uma coroa total em cerâmica. Diferentes alturas de 

férulas foram investigadas: 1mm  circunferencial sem pino e núcleo (grupo 1 usado 

como controle),  1mm   circunferencial  (grupo 2), 2 mm bucal e 1mm lingual  não 

uniforme (grupo 3 ),  3 mm bucal e 2mm lingual  não uniforme  (grupo 4) e, 

finalmente, nenhuma preparação  (grupo 5). As fraturas  foram investigadas através 

da aplicação de força axial nas coroas de cerâmica.  Comparado com o grupo de 

controle, a utilização de pinos de fibra reduziu a percentagem de falha catastrófica, 

enquanto o aumento na altura da férula não influenciou a resistência à fratura dos 

espécimes restaurados. Concluíram que, dentro das limitações deste estudo, o 

aumento do comprimento da férula não influenciou a resistência à fratura de dentes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schiavetti%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sherfudhin%20H%22%5BAuthor%5D
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tratados endodonticamente e restaurados com coroas de cerâmica e que a inserção 

de   pinos  de  fibra de vidro  pode  reduzir  a  percentagem  de  fraturas  

dessas restaurações. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODO 
 
 
 

Trata-se de um estudo quantitativo, feito com amostra intencionalmente 

definida, de investigação laboratorial da análise de resistência à tração de pinos de 

fibra de vidro cimentados em duas profundidades, em dentes bovinos extraídos. 

Os seguintes materiais foram utilizados: 

 

Quadro 1: Descrição dos produtos. 

MATERIAL FABRICANTE COMPOSIÇÃO LOTE/VENCIMENTO 

 
RELYX U100 

 
3M ESPE – Saint 

Paul,MN,EUA 

Pasta base: fibra de vidro, ésteres, 
AC.Fosfórico, metacrilato,TEGMA, Sílica 
com silano e persulfato de sódio. 
Pasta catalizadora: fibra de vidro, 
dimetacrilato substituto, sílica com 
silano, p–toluenosulfonato de sódio e 
CA(OH)² 

 
448409 
02/2013 

 

 
PINO FIBRA        
DE VIDRO 

ANGELU 
S 

Londrina,Pr,Bras
il 

Fibra de vidro 80% e resina epóxi 20% em 
peso. 

       ------------- 

RESINA 
ACRÍLICA  

JET, Clássico, 
São Paulo, 

Brasil   

Liq:Monômero –Metilmetacrilato 
Pó: polímero Metil Etil Metacrilato, DMT 

Lote: 28.02.11 
Val: 10 anos 

    SEALER 26 Dentsply 
Petrópolis 

Brasil 

Cimento endodontico à base de 
hidróxido de cálcio 

Lote:  492801D 
Val: 03/2014 

LIMAS TIPO 
KERR 

Dentsply, 
Maillefer,Switzerland 

  -----------------------     

CONE DE 
PAPEL 

ABSORVENTE 

 Tanari Industrial 
Ltda - Manaus) . 

 Lote:PE11011287 
Val:01/2016 

CONE DE 
GUTA 

Dentsply, Rio de 
Janeiro, RJ, 

Brasil 

 Lote:260110G 
Val:04/2014 

NAOCL 1% ASFER 
São Caetano do 

Sul-SP 

Hipoclorito de sódio Lote: 6699 
Val:10/2012 
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3.1.  SELEÇÃO DOS DENTES 

 

Foram utilizados 30 dentes bovinos incisivos extraídos, unirradiculares, 

semelhantes em tamanho e diâmetro radiculares. Estes dentes foram armazenados 

em timol 0,1%, renovado semanalmente, até o início do experimento. 

Os dentes foram seccionados transversalmente próximo à junção amelo 

cementária, utilizando discos diamantados (K, Sorensen, Barueri,Brasil), deixando 

um remanescente radicular de 21mm a partir do ápice. Após o corte, as raízes foram 

armazenadas em água deionizada e mantidas em temperatura ambiente ao abrigo 

da luz. 

 

 

 

 

                                        

 

                                       

                                       Figura 1. Dentes bovinos 

 

3.2 .   PRODUÇÃO  DAS BASES DE PROVA 

 

As raízes foram inclusas em uma conexão de PVC ¾ de polegadas, 

preenchida previamente com resina acrílica incolor ativada quimicamente (JET, 

Clássico, São Paulo, Brasil).  A inserção das raízes foi feita com o auxílio de um 

delineador ( Bio Art, São Carlos, SP, Brasil), de maneira que o conduto travado com 

a ponteira do delineador, ficasse  perpendicular e centralizado à base. Assim, foi 

mantido até a polimerização da resina acrílica. 
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A                               B                             C                             D 

 

Figura 2. Processo de produção das bases de prova. (A).Delineador Bio Art. (B).Dente 
bovino travado na ponteira do delineador. (C).Centralização da raiz na conexão de PVC. 
(D).Inclusão no cilindro de PVC ,preenchido previamente com resina acrílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Amostra pronta 

                       

 

 

 

 

 

                              

Figura 4. Foto para fins ilustrativos da amostra centralizada 



24 
 

 
 
 
 
 

3.3. TRATAMENTO ENDODÔNTICO DOS CONDUTOS 

 

O tratamento endodôntico dos dentes foi realizado padronizando uma 

profundidade de 21mm. Os canais foram instrumentados com limas tipo Kerr 

(Dentsply, Maillefer,Switzerland) até a numeração 60 e irrigados com NAOCl 1% e 

secos com papel absorvente (Tanari, AM, Brasil). Posteriormente, foram obturados 

com guta percha (Tanari, AM, Brasil) e cimento à base de CA(OH)2 (Sealer 26–

Dentsply, RJ, Brasil) pela técnica de condensação lateral e vertical e cones 

secundários. 

                      A B 

C                           D 

Figura.5. Tratamento endodôntico. (A). Instrumentação do conduto.(B).Irrigação 
com NAOCL1%.(C).Secagem do conduto com cone de papel absorvente.(D). Obturação 
do conduto com cones de gutapercha. 

 

 

 

 

 

                          

Figura 6. Amostra  com o tratamento endodôntico (fig. Ilustrativa). 
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3.4 . DIVISÃO DOS GRUPOS 

 

Após o preparo endodôntico, os dentes foram divididos aleatoriamente em 

dois grupos (n=15). 

 
     Quadro 2. Distribuição dos Grupos segundo à profundidade do preparo. 

Grupo N Material Cimentante Profundidade do Preparo 

1 15  RelyX U100 ½ do comprimento radicular 

         2 15 RelyX U100 ⅔ do comprimento radicular 

 

 

3.5. PREPARO DOS PINOS E CONDUTOS 

 

Após 24 horas, os condutos foram desobturados com a broca guia que 

acompanha o kit, correspondendo ao diâmetro do pino utilizado. 

No grupo 1  (n 15), as amostras foram desobturadas a uma profundidade 

de 10,5mm, correspondendo a  ½ do conduto obturado. 

No grupo 2   ( n 15), as amostras foram desobturadas a uma profundidade 

de  14 mm, correspondendo a ⅔ do conduto obturado. 

Os pinos foram limpos com álcool e os condutos limpos com hipoclorito de 

sódio a 1%.  Os condutos foram secos com cones de papel absorvente (Tanari 

Industrial Ltda - Manaus) . 

 

 

                   A                                           B                                    C 

Figura 7.(A).Pino com a respectiva broca guia. (B).Medição da broca em10,5mm. 
(C).Medição da broca em 14mm. 
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                                 A                                                          B 

Figura 8. Figura ilustrativa dos condutos desobturados. (A). ½ do comprimento 
remanescente radicular (grupo1) . (B). ⅔ do comprimento do comprimento do remanescente 
radicular (grupo 2). 

 

3.6. CIMENTAÇÃO DOS PINOS 

 

O cimento autoadesivo (RelyXU100 - 3M ESPE – USA), foi manipulado 

conforme orientação do fabricante e inserido dentro do conduto com o auxílio de 

broca lentulo (Maillefer- Dentsply).  Os pinos foram inseridos e estabilizados, com o 

auxílio de um dinamômetro (Dental Morelli-Sorocaba- Brasil), a uma pressão inicial 

de 1000g até haver a liberação da pressão hidrostática do cimento e, 

posteriormente, a pressão foi mantida em 500g por 2 minutos, até a presa inicial. 

Foram removidos os excessos com sonda exploradora. Durante a estabilização do 

pino em 500g, foi feita a fotopolimerização do cimento em 40 segundos para 

acelerar a dureza inicial do cimento. As amostras desse trabalho foram mergulhadas 

em água destilada que foi renovada semanalmente até o início dos testes. 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  A                                                                B  
     Figura 9. Figura ilustrativa da prova dos pinos. (A) Grupo 1. (B) Grupo 2. 
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Figura 10. (A). Cimento autoadesivo Rely XU100 (3M-ESPE). (B)(C). Inserção do 
cimento com o auxílio de uma broca lentulo. 

 

 

 

 Figura 11. Cimentação dos pinos: (A).Dinamômetro Morelli.(B). Pressão inicial sobre o pino 
de 1000 g.(C) e (D).Pressào estabilizada em 500g.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                            A                                               B                           C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             A                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    B                                                                          D 
                                                           
                                                          C       
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   Figura 12. (A).Amostra pronta com o pino cimentado. (B).Amostras mergulhadas em água 
destilada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    A                                                                B 

 

 

 

 

Figura 13. Amostras com alça para o teste.(A). Grupo1. (B). Grupo2. 

 

As alças foram feitas com fio de cabo de aço (Marine Sport) com a 

capacidade de 75 libras de força. O fio foi passado através de uma perfuração feita 

na extremidade do pino com uma broca 2200. Foi feito uma amarração com fio 

ortodôntico 0,10”, unindo pino e cabo de aço de uma maneira entrelaçada. Esse 

conjunto foi posteriormente reforçado com resina acrílica (Jet-Clássico).  

  
                                              
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 A                                                                          B      
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3.7.  TESTE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ( PULL OUT)  

 

As amostras foram testadas à tração na máquina EMIC - DL500, a uma 

velocidade de 0,5mm por segundo, e os resultados analisados.  

 

 

Figura 14. Dispositivo usado para apreensão da amostra e do pino para o teste de tração. 

 

 
Figura 15. Pinos extraídos 

                                     

4. RESULTADO 

A média dos valores de resistência de cada grupo foi inicialmente 

calculada por meio da média aritmética dos valores de resistência obtido de cada 

amostra. Devido haver somente dois grupos no experimento, e devido a 
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homogeneidade da variância dos resultados foi aplicado o teste T de student para a 

análise estatística. 

Os valores de resistência adesiva (média ± desvio-padrão) dos grupos 

testados foram: G1 (10,5mm de profundidade + RelyXU100 ):366,89 ± 

48,69(Newtons), G2 (14mm de profundidade + RelyXU100):376,32 ± 

37,91(Newtons). O resultado do teste mostrou que a média da força aplicada pela 

máquina de ensaio para o deslocamento dos pinos do grupo 1 (366,89 Newtons), foi 

aproximada à força aplicada para o deslocamento dos pinos do grupo 2 (376,32 

Newtons), e essa diferença pode ser desconsiderada estatísticamente.  

 

Quadro 3. Valores médios de resistência adesiva (Newtons) para cada grupo e respectivo       
desvio padrão. 

Grupo Amostras Cimento Profundidade 
Média DP 

 1 15 amostras RelyX U100 ½  do comprimento 
366,89   48,69 

 2 15 amostras RelyX U100 ⅔ do comprimento 376,32   37,91 

 

 

Gráfico1:Valores de resistência adesiva (NEWTONS) para cada amostra e respectivo grupo.       
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Gráfico 2: Valores médios da força de resistência ao cisalhamento ( Newtons) para o Fator  
Profundidade do Pino (médias ± desvio padrão).                

  
 
 

 
 
Gráfico 3. Mesclagem das amostras indicando a homogeneidade das forças nos dois grupos                        
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5. DISCUSSÃO 

 

Diversos estudos têm sido descritos na literatura, avaliando a resistência 

de união de sistemas adesivos e cimentos resinosos em dentina radicular (KURTZ et 

al. 2003; SILVA, 2009; AMARAL et al. 2011; DARR e JACOBSEN, 1995; UGUR et 

al., 2010). Entretanto, os valores variam muito, conforme a metodologia empregada, 

o preparo do substrato, os materiais utilizados, dentre outros fatores (CASTELLAN, 

2007). Da mesma forma, as características anatômicas e histopatológicas do canal 

radicular, incluindo a orientação dos túbulos dentinários, podem influenciar essa 

condição (FERRARI et al.,2000). Contudo, poucos estudos avaliam a influência da 

profundidade de cimentação do pino na resistência adesiva (FERRARI et al., 2008, 

CHUAN et al., 2010, MACEDO et al., 2010, SCHIAVETTI  et al., 2010).  

Dentre os diversos materiais disponíveis no mercado para a cimentação 

de pinos de fibra de vidro, o cimento autoadesivo RelyX U100 apresenta alto valor 

de resistência adesiva, comparado com outros materiais (SOUZA et al., 2011). O que 

favorece o comportamento deste cimento é a simplicidade da técnica, uma vez que 

os procedimentos de condicionamento, lavagem, secagem e aplicação do sistema 

adesivo são eliminados, diminuindo assim o risco de erros. Por isso, estudos são 

feitos abordando o comportamento desse cimento. Como o de Amaral  et al, em 

2011, que comparou a resistência adesiva do Rely XU100 com um cimento resinoso 

convencional após serem submetidos à ciclagem mecânica e constatou a 

superioridade desse cimento na adesão de pinos de fibra de vidro, portanto a 

escolha desse material como cimento resinoso.  

Foi utilizado, neste presente trabalho, o teste pull-out para avaliar a 

resistência adesiva de pinos de fibra de vidro, à dentina radicular, cimentados por 

RelyX U100 em duas profundidades. Este tipo de teste resulta em uma força de 

cisalhamento comparável a encontrada clinicamente. Porém, são poucas as 

pesquisas que relatam esta metodologia (MITCHELL 1994; TEIXEIRA et al. 2006). 

Isto se deve ao aumento do custo proveniente do grande números de pinos 

utilizados, porém o teste pull-out distribui melhor as tensões e ainda é considerado 

capaz de medir precisamente a resistência de união entre o pino e a dentina 

radicular, sendo assim, um teste confiável (DE SANTIS, 2000). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amaral%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schiavetti%20R%22%5BAuthor%5D
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Na literatura, o ensaio de pull-out foi primeiramente descrito em 1975 e 

passou a ser utilizado na Odontologia em 1989, para testes em dentina. Para medir 

a resistência de união de pinos de fibra de vidro à dentina radicular, foi somente 

usado no ano 2000 ( DE SANTIS, 2000; GORACCI, 2005).    

Em se tratando da medição de resistência de união entre pinos e dentina,  

existe outra metodologia muito utilizada, push-out, que utiliza a resistência ao 

cisalhamento medida em múltiplos espécimes do mesmo dente, variando apenas a 

profundidade radicular. Outra característica importante no teste push-out refere-se à 

possibilidade de se obter maior número de espécimes para o mesmo dente, variando 

apenas a profundidade no substrato radicular (SUDSANGIAM et al., 1999).   

Neste presente trabalho, usou-se o teste pull-out porque  o própósito do 

trabalho foi avaliar a profundidade  de cimentação do pino, sendo impossível realizá-

lo com o teste push-out, pois teríamos que fatiar os espécimes e, 

consequentemente, sair do propósito da pesquisa.   

Para que os ensaios mecânicos consigam reproduzir, de modo mais 

próximo ao real, o comportamento clínico dos pinos de fibra cimentados 

adesivamente à dentina intrarradicular de dentes tratados endodonticamente,alguns 

trabalhos (CAMPOS F.,2010; PEREIRA J. R.,2012), realizam os testes com as 

amostras mergulhadas em saliva artificial, simulando o ambiente da cavidade oral. 

Porém neste trabalho as amostras foram testadas secas, devido a máquina de 

ensaio não ser adaptada para teste com as amostras úmidas. 

Pela dificuldade de obtenção de dentes humanos em grande quantidade e 

com homogeneidade de forma, vários estudos utilizaram dentes bovinos, em 

substituição aos humanos, para testar a resistência adesiva de pinos de fibra de 

vidro. Nesses, assim como no presente trabalho, os dentes bovinos substituem a 

dentina humana (NAKAMICHI et al., 1983; SCHILKE, 2000; IMFELD, 2001; WRBAS 

et al., 2007). O comprimento de 21mm foi escolhido para o teste pelo fato que as 

raízes bovinas são muito longas e o encurtamento delas atingiria uma região onde a 

maioria das raízes apresentam curvas, interferindo na cimentação perpendicular  do 

pino.  

O pino Exacto 3, da marca Angelus, foi o escolhido, por apresentar o 

diâmetro compatível com o das raízes bovinas e ter um design apropriado para o 

escoamento do cimento, adequando-se assim à proposta deste presente trabalho.   
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Foi utilizada, a broca lentulo para levar o cimento, com o intuito de facilitar 

a inserção e o preenchimento do conduto. No estudo de Michida et al ,em 2010, 

concluíram, que a inserção do cimento com seringa centrix e broca lentulo melhoram 

a qualidade da cimentação, contudo  vários trabalhos (SORRENTINO et al., 2007; 

AMARAL et al., 2009; CHUAN et al., 2010; AMARAL  et al., em 2011 ) não 

padronizaram  a técnica de inserção do cimento.  

Com o objetivo de padronizar a força de pressão exercida sobre o pino 

durante a cimentação, foi utilizado um dinamômetro, simulando um procedimento 

clínico em consultório. A pressão inicial, 1000g, foi escolhida após várias 

comparações entre a pressão exercida manualmente em consultório e o 

dinamômetro. Após a escolha da pressão inicial, optou-se pela manutenção do pino 

em 500g, devido à liberação da pressão hidrostática já ter acontecido com a pressão 

inicial de 1000g.  A pressão sobre o pino e sua manutenção durante a presa inicial, 

estabiliza o pino, melhora a adaptação na interface pino/cimento/dentina e aumenta 

a força de adesão devido à retenção friccional (.CHIEFFI et al., 2007; 

BOUILLAGUET et al., 2003 e GORACCI  et al., 2005a).  

Uma boa explicação para o sucesso no uso de pinos de fibra de vidro é 

devido à sua cimentação adesiva. Chuan et al., (2010) mostraram em seu trabalho 

que pinos de fibra de vidro, mesmo mais curtos, são mais resistentes à fratura 

comparados com os pinos metálicos mais longos. Pinos metálicos ainda são usados 

porque apresentam vantagens, como grande sucesso clínico, a longo prazo, boa 

adaptação e elevada rigidez (BEX et al., 1992). Sua principal desvantagem é o 

desgaste acentuado de estrutura sadia que gera uma diminuição da resistência do 

dente, porém, a preservação de maior volume de dentina, tecido este altamente 

resiliente e que confere resistência elástica ao elemento dental, deve ser objetivo de 

todo tratamento restaurador (MONDELLI, 1998). O uso de pinos de fibra de vidro 

preserva mais o tecido dental, enquanto pinos metálicos precisam de um preparo 

intrarradicular mais agressivo para a sua inserção e sua cimentação é por retenção 

friccional (mecânica). A combinação adequada de pinos de fibra de vidro e cimento 

adesivo possibilita ao profissional realizar restaurações com desgaste mínimo de 

estrutura dentária, obtendo sucesso clínico. 

O comprimento do pino intrarradicular é questionável, especialmente 

quando o remanescente radicular é curto ou curvo. Vários estudos sugerem a 
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importância de se preservar de 3 a 5 mm de guta-percha para manutenção do 

selamento apical e evitar a contaminação do canal pela exposição, no ato da 

desobturação, de canais secundários ou laterais (MATTISON et al., 1984; KVIST et 

al., 1989).  Por outro lado, o resultado de estudos in vitro tem demonstrado que 

agentes cimentantes reforçados com resina podem compensar a redução do 

comprimento do pino (SEN D. et al. 2004).   No presente estudo, foram avaliados 

pinos de fibra de vidro cimentados em duas profundidades (½ e ⅔) do 

remanescente radicular. Os resultados indicaram que, quando se usa um cimento 

adesivo com uma fina linha de cimentação (REIS, 2009), aliando a adesividade com 

a retenção friccional, a profundidade do pino na cimentação não influencia o 

resultado, ou seja, não há necessidade de remover ⅔ do remanescente radicular. 

O estudo de Menezes, em 2006, mostra a influência negativa do uso do 

cimento endodôntico contendo eugenol na cimentação adesiva. Entretanto, Bueno, 

em 2005 ,em seu estudo, comparou a resistência à tração de pinos de fibra de vidro 

cimentados em dentes tratados endodonticamente com cimento contendo eugenol 

associado a cones de gutapercha e pinos cimentados  em dentes tratados 

endodonticamente somente com os cones de guta,  sem o cimento, e    concluiu-se 

que o cimento endodôntico não influenciou a resistência à tração dos sistemas de 

fixação de pinos intrarradiculares de fibra de vidro. Varela et al., (2003), analisaram a 

interferência da irrigação dos condutos com NAOCL (10%) na cimentação de pinos 

intrarradiculares com diferentes agentes de fixação, e concluíram que,  no geral, o 

NAOCL não interfere na resistência de união e que, em alguns grupos, pode 

melhorar a retenção de alguns sistemas.   Neste estudo, optou-se por um cimento à 

base de hidróxido de cálcio para não haver interferência no resultado. 

Um fator explicativo para a igualdade dos resultados do grupo 1 (10,5mm) 

e o grupo 2 (14mm), é a força de adesão ser significativamente maior na região 

cervical.  Isto ocorre por duas razões: redução dos túbulos dentinários em mm² em 

direção apical e dificuldade da técnica devido ao acúmulo de fragmentos nas 

paredes do terço mais apical (INNELLA et al., 2005; FERRARI et al., 2000).  

As diferentes regiões radiculares apresentam também diferentes 

distribuições e densidades de túbulos dentinários. Essas densidades diminuem 

significativamente da região coronal à região apical do canal radicular (FERRARI et 

al., 2000; D’ARCANGELO et al., 2008; FARIA E SILVA et al., 2009) e estão 
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diretamente relacionadas aos valores de resistência adesiva.  Vários estudos que 

avaliaram os terços cervical, médio e apical, através de cortes transversais da raiz 

push-out, mostram que no terço apical a adesão é critica devido aos restos de guta 

percha nas paredes radiculares, dificuldade de limpeza, acesso, além do 

estreitamento do diâmetro (MALLMANN et al., 2005; D’ARCANGELO et al., 2008; 

SILVA, 2009; UGUR et al., 2010, ). No presente estudo, foi avaliado dois 

comprimentos de cimentação na expectativa de uma adesão eficiente da região 

cervical.  

A importância do resultado desse trabalho está na avaliação da 

resistência adesiva do pino de fibra de vidro como um só corpo, com duas variáveis 

somente: as profundidades do pino. O resultado desse trabalho tem grande 

influência nos procedimentos clínicos de cimentação de pinos de fibra de vidro, 

porque, com o uso do cimento testado nesse trabalho, pode-se usar uma técnica de 

cimentação mais conservadora, com pinos menos profundos. 

Porém, é importante o desenvolvimento de novos trabalhos, pois existem 

poucos, na literatura abordando esse novo tipo de cimento. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Dentro das delimitações desse estudo, o resultado desse trabalho 

mostrou semelhança adesiva dos pinos de fibra de vidro cimentados com cimento 

autoadesivo, sugerindo ser desnecessário o aprofundamento do pino em mais de ½ 

do remanescente radicular. 
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