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RESUMO 

 

 

Penelas AG. Influência da espessura da película de cimento na resistência de união 

e na fratura de dentes bovinos restaurados com retentores intrarradiculares de fibra 

de vidro. [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2012. 

 

 

Este estudo objetivou avaliar a influência da espessura da película de cimentação na 

resistência de união (RU) e na força de fratura (FF) de dentes restaurados com 

pinos de fibra de vidro (PFV). Foram utilizados 35 incisivos bovinos para a análise da 

RU (n=7) e 50 para a FF (n=10), assim distribuídos nos 5 grupos experimentais, de 

acordo com o PFV usado: A – White Post DC (WPDC) 0,5; B – WPDC 1, C – WPDC 

2; D – WPDC 3, E – WPDC 4. Após limpeza e desinfecção, os dentes tiveram suas 

coroas removidas e as raízes padronizadas no comprimento de 12mm. Os condutos 

foram preparados até 11mm e irrigados com NaOCl 2,5%. As raízes foram 

embutidas, a dentina radicular hibridizada e os PFV fixados com cimento resinoso 

(Rely-X ARC) após condicionamento da superfície com H2O2 a 24% por 5min e 

silanização. A RU foi avaliada por ensaio de push-out e o FF por ensaio de 

compressão a 45º. Os testes foram realizados em máquina universal de ensaios 

mecânicos (EMIC DL2000) a uma velocidade de 1mm/min. Os dados obtidos com o 

teste de RU foram submetidos à análise de variância de dois fatores (5%) e ao teste 

de Scheffé (5%) para contraste. Os resultados (MPa) foram: E (6,2±2,3) > A 

(4,3±1,2) = B (3,2±1,6) =C (3,0±1,3) = D (3,1±1,0) e, quanto aos terços radiculares: 

Cervical (3,7±1,4) = Médio(4,4±1,6) = Apical(3,7±1,3). Os valores de FF (N) foram 

submetidos à análise de variância de um fator e não houve diferença estatística 

significante (p>0,05), onde A (277,30±39,77) = B (334,70±89,65) = C (307,20±37,19) 

= D (301,20±94,86) = E (348,80±65,49). Dentro das limitações deste estudo, pode-

se concluir que: 1) um PFV bem adaptado ao conduto radicular resulta em valores 

superiores de RU; 2) diferentes espessuras de linha de cimentação não 

influenciaram no FF da raiz restaurada com PFV. 

 



 
 

Palavras-chave: Resistência de união; força de fratura; espessura de película de 

cimento; retentores de fibra de vidro. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Penelas AG. . Influence of cement film thickness on bond strength and fracture 

resistance of bovine teeth restored with fiber reinforced composite posts. 

[dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2012. 

 

 

This study aimed at evaluating the influence of the cement film thickness on the bond 

strength (BS) and fracture resistance (FR) of teeth restored with fiber reinforced 

composite post (FRC). Thirty five bovine incisors were used for the analysis of the BS 

(n = 7), 50 to RF (n = 10) and distributed into 5 experimental groups according to the 

FRC: A - White Post DC (WPDC) 0.5, B - WPDC1, C – WPDC 2, D – WPDC 3, E – 

WPDC 4. After cleaning and disinfection, the teeth were decoronated and the roots’ 

length standardized at 12mm. The canals were prepared up to 11mm and irrigated 

with 2.5%NaOCl. The roots were embedded, dentin was hybridized and FRC were 

luted with resin cement (Rely-X ARC) after surface conditioning with 24% H2O2 for 

5min and silanization. BS was evaluated by push-out test and FR by compression 

test at 45°. Tests were performed in a mechanical universal testing machine (EMIC-

DL2000) at a cross-head speed of 1mm/min. BS data were subjected to two-way 

ANOVA (5%) and Scheffé test (5%) for contrast. BS results (MPa) were: E (6,2±2,3) 

> A (4,3±1,2) = B (3,2±1,6) =C (3,0±1,3) = D (3,1±1,0) and for the root thirds: 

Cervical (3,7±1,4) = Médio (4,4±1,6) = Apical(3,7±1,3). FR data (N) were subjected to 

one-way ANOVA and statistical significant difference was not detected (p>0.05). FR 

results were: A (277.30 ± 39.77) = B (334.70 ± 89,65) = C (307.20 ± 37.19) = D 

(301.20 ± 94.86) = E (348.80 ± 65.49). Within the limitations of this study, it could be 

concluded that: 1) a FRC well adapted to root canal results in higher BS values; 2) 

different film thicknesses of resin cement did not influence the FR of teeth restored 

with FRC posts. 

 

Keywords: Bond strength; fracture resistance; cement film thickness; fiber posts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As inovações tecnológicas em Odontologia são resultados de pesquisas que 

têm por objetivo a produção de novos materiais e técnicas, que tornem os 

procedimentos mais simples e que, principalmente, garantam maior longevidade aos 

mesmos. Neste sentido, uma importante evolução na reabilitação de elementos 

dentários tratados endodonticamente foi a introdução dos pinos fibrorresinosos25, os 

quais tinham por objetivo substituir o uso dos tradicionais retentores intrarradiculares 

metálicos fundidos. Se a excelente adaptação de um retentor fundido e moldado às 

paredes do conduto radicular sempre foi considerada uma significativa vantagem por 

propiciar uma maior retenção, talvez este conceito pudesse ser estendido aos pinos 

fibrorresinosos.6,85 

Entretanto, de forma diversa dos retentores metálicos fundidos, os quais são 

fixados com cimentos convencionais e devem sua retenção, quase que 

exclusivamente, ao embricamento mecânico, um pino, composto por fibras (de 

carbono, quartzo ou vidro) inseridas em uma matriz resinosa, utiliza cimento 

resinoso para se unir às paredes do conduto por meio de adesão micromecânica; 

esta, por sua vez é possibilitada pela hibridização da dentina radicular e pelo 

condicionamento da superfície do pino.57,58,60 

O papel relevante do cimento resinoso neste processo de união levou ao 

questionamento sobre a influência da espessura da película destes cimentos na 

retenção do pino ao conduto. As investigações, no entanto, têm apresentado 

resultados conflitantes. 

Enquanto alguns trabalhos preconizam que quanto menos espessa a linha de 

cimento, melhor a resistência de união do pino ao conduto,86 outros afirmam a não 

influência deste fator,70,72 ou, de forma totalmente oposta, que a resistência de união 

do pino seria favorecida por uma maior espessura de película.44  

Outro aspecto relevante e fonte de pesquisas diz respeito à força de fratura 

de dentes que são restaurados com retentores fibrorresinosos.  

Embora inúmeros trabalhos enalteçam a vantajosa proximidade do módulo de 

elasticidade (ME) destes pinos com o da estrutura dentária,12,63 ainda requer 

maiores esclarecimentos a relação entre a espessura do filme de cimento e a 

capacidade do conjunto pino-núcleo de compósito-estrutura dentária de resistir às 
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forças mastigatórias. Cabe ressaltar que, apesar de também serem próximos, o ME 

de um cimento resinoso é aproximadamente 3 vezes menor do que o do 

remanescente dental,71 podendo-se inferir que variações na quantidade daquele 

resultariam em uma maior concentração de tensões. Além disso, já é esperado que, 

devido ao elevado fator de configuração cavitária (Fator-C) em questão,14 estas 

tensões poderiam influenciar não só no que concerne a resistência de união, bem 

como na já citada força de fratura, em função de diferenças na espessura da linha 

de cimento dentro do conduto. 

A indagação sobre o assunto levou à consulta da literatura, em busca de 

maiores informações. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 RETENTORES FIBRORRESINOSOS 

 

 

Frequentemente, os dentes tratados endodonticamente apresentam 

comprometimento de sua estrutura e, de acordo com o remanescente dentário, pode 

ser necessária a utilização de retentores intrarradiculares, provendo os preparos de 

retenção e estabilidade necessárias às restaurações protéticas planejadas para a 

sua reabilitação. Materiais metálicos, cerâmicos ou resinosos reforçados por fibras 

(de carbono, de quartzo e de vidro) têm sido utilizados na confecção destes 

retentores. 

Os pinos de fibra de carbono foram introduzidos no mercado no início da 

década de 90,25 sendo compostos por uma matriz de resina epóxica reforçada por 

fibras de carbono unidirecionais e paralelas ao longo eixo do pino. As fibras 

presentes no material são obtidas através do aquecimento da poliacrilonitrila. Neste 

processo o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio são removidos, sendo mantida a 

cadeia de átomos de carbono.98  

As fibras de vidro podem ser produzidas a partir de diferentes tipos de vidro, 

tais como o E-glass (electrical glass), que é o mais comum e no qual a fase amorfa é 

uma mistura de dióxido de silício, óxido de cálcio, trióxido de boro, trióxido de 

alumínio e outros óxidos de metais alcalinos; ou o S-glass (strength glass), que 

possui fase amorfa contendo dióxido de silício, trióxido de alumínio e óxido de 

magnésio. Os pinos podem ainda ser constituídos de fibras de quartzo, que são 

produzidas a partir do óxido de silício puro.17 

As propriedades mecânicas dos pinos variam de acordo com os seguintes 

fatores: direção e quantidade de fibras, qualidade de impregnação das fibras pela 

matriz resinosa, propriedades individuais da matriz e das fibras e também da união 

entre estas duas fases.17  

Dentre os retentores intrarradiculares, os metálicos e os de zircônia possuem 

maior módulo de elasticidade (ME), em torno de 200 GPa,89 e, com isso, poderiam 

gerar áreas de concentração de tensões na dentina, o que, por sua vez, aumentaria 

o risco de formação de trincas e fraturas do remanescente dentário.5,8 Desta forma, 
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recomenda-se que a rigidez do retentor deva ser igual ou mais próxima possível da 

estrutura dentária, propiciando uma distribuição de forças mais homogênea ao longo 

da raiz.12,63 

Enquanto o ME dos pinos fibrorresinosos está em torno de 20 GPa, conforme 

alguns relatos,36,73 em uma compilação de trabalhos, foi relatado que o ME do tecido 

dentinário, pode variar de 10 a 30 GPa, de acordo com a composição da dentina 

(túbulos dentinários, dentina intertubular e peritubular).102  

 

 

2.2 CONDICIONAMENTO DA SUPERFÍCIE DOS PINOS 

 

 

A superfície não tratada dos pinos se apresenta, de forma geral, bastante lisa, 

limitando a retenção micromecânica do agente cimentante e, com isso, levando a 

falhas adesivas nesta interface.58,60 Como esta adesão sozinha poderia não garantir 

uma união estável e duradoura do pino ao cimento, diferentes procedimentos para 

condicionar a superfície vêm sendo testados. 

O uso do silano é proposto para promover a adesão entre superfícies 

inorgânicas e matrizes poliméricas. Estes alteram a energia de superfície da porção 

inorgânica, aumentando sua molhabilidade.39 Sua molécula é composta por um 

grupo funcional orgânico e por três grupos alcoxi, que são hidrolisados e, em contato 

com a superfície rica em hidroxila do componente inorgânico, podem sofrer 

condensação, formando ligações siloxano.52 As pesquisas que relatam aumento da 

resistência de união quando da aplicação do agente silano, baseiam seus achados 

nesta união química.10,39 Porém, existem relatos da não influência do agente silano 

na retenção dos pinos, atribuindo isto a grande conversão monomérica das matrizes 

que envolvem as fibras, deixando menos radicais expostos para a reação, 46,95 e à 

própria composição dessas matrizes, geralmente, resina epóxica, a qual possui 

pouca afinidade química com as matrizes de metacrilato presentes nos cimentos 

utilizados.57 

O ácido fosfórico é indicado por alguns fabricantes como tratamento de 

superfície dos pinos, porém sua ação é apenas de agente de limpeza, já que tanto 

as fibras quanto a matriz de resina epóxica aparentam ser inertes a tal substância.60 
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O condicionamento com ácido fluorídrico é considerado um procedimento 

agressivo, no qual a estrutura do retentor é radicalmente modificada. A remoção da 

matriz resinosa permite expor as fibras para posterior silanização. No entanto, são 

relatados danos às fibras, que podem variar de microfissuras até fraturas 

longitudinais.60,95 

O uso do peróxido de hidrogênio também vem sendo defendido por promover 

a dissolução da matriz, expondo camadas subjacentes de fibras que, 

posteriormente, reagirão com o agente silano.57,60,95 Apesar de já ter sido observado 

que o uso de peróxido de hidrogênio no interior do conduto durante o tratamento 

endodôntico comprometeria a cimentação de pinos devido à presença de oxigênio 

residual nos túbulos dentinários26 , a utilização desta substância como solução 

modificadora da superfície do pino, levou a valores de resistência de união 

superiores.54,57,95 

Dois outros métodos para se obter uma melhor união do pino ao cimento 

resinoso incluem o jateamento de sua superfície: o primeiro utiliza partículas de 

óxido de alumínio, resultando em uma superfície mais rugosa e, consequentemente, 

em uma maior área para adesão; no chamado processo de silicatização, as 

partículas de óxido de alumínio são modificadas por sílica, mantendo-se esta última 

impregnada na superfície do pino – o chamado processo triboquímico. Estas 

técnicas podem ser consideradas agressivas80, por modificar a forma dos retentores 

de acordo com o tempo de aplicação, o tamanho das partículas de alumina e a 

pressão do jateamento.58 

 

 

2.3 TRANSMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DO PINO 

 

 

Recentemente, a avaliação da transmissão de luz através dos pinos tem sido 

fonte de questionamento, devido à possibilidade de influenciar no grau de conversão 

dos cimentos de dupla ativação (duais), interferindo, com isso, em suas 

propriedades mecânicas e estabilidade química21, comprometendo ainda a união 

entre o pino e as paredes do conduto radicular.77 

Esta análise pode ser feita com o auxílio de um espectrofotômetro 

posicionado em diferentes áreas do pino.38 Fatores relacionados a sua composição 
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e geometria apresentam-se como influenciadores na absorção e no espalhamento, 

modificando a quantidade de luz que chega a diferentes profundidades.21 

Foram observadas diferenças na transmissão de luz entre pinos 

fibrorresinosos de diversos fabricantes, mostrando a existência de marcas 

comerciais que impediam e outras que possibilitavam a propagação da luz. Esta 

transmissão diminuía nas laterais dos pinos de acordo com a profundidade, 

aumentando, novamente, na porção mais apical. Este comportamento, segundo os 

autores, pode ser semelhante ao encontrado em uma fibra ótica, na qual um feixe de 

luz é guiado pela fibra por reflexão interna total. Neste fenômeno, o feixe de luz tenta 

passar através de meios com índices de refração diferentes (no caso, as fibras e a 

matriz resinosa), com um ângulo de incidência maior que o ângulo crítico e é 

completamente refletido. Quando o feixe incide num ângulo menor que o crítico, este 

é refratado.38 

 

 

2.4 CIMENTAÇÃO ADESIVA 

 

 

Apesar do bom desempenho dos sistemas de cimentação adesiva atuais, a 

maior causa de insucessos clínicos está relacionada à perda de retenção dos pinos 

de fibra.16,31 

Já foi defendido que o formato de pinos pré-fabricados metálicos e de zircônia 

poderia influenciar os valores de resistência de união.80,92 Para os retentores 

fibrorresinosos, enquanto um autor tenha observado que o uso de pinos cilíndricos 

tenha resultados em mais falhas de união61, trabalhos mais recentes constataram 

não haver relação entre a resistência de união e o formato dos pinos, assim como 

sua rugosidade de superfície.75,87 

Diferentes abordagens para a técnica de cimentação adesiva de pinos já 

foram apresentadas, incluindo adesivos que empregam condicionamento ácido 

prévio, foto ou quimicamente ativáveis, adesivos autocondicionantes e cimentos 

resinosos convencionais ou autoadesivos, proporcionando resultados diversos de 

resistência de união ao tecido dentinário. 

Foi observado em alguns estudos, que adesivos quimicamente ativáveis de 3 

passos mostraram-se mais efetivos quando comparados aos adesivos fotoativáveis 
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de frasco único e aos autocondicionantes.2,37 Estes resultados foram atribuídos ao 

fato de, provavelmente, os adesivos de 3 passos promoverem uma melhor 

hibridização da dentina radicular. E, também, porque os adesivos fotoativáveis de 

frasco único, poderiam ter sua polimerização prejudicada devido às dificuldades do 

acesso da luz no interior do conduto, levando a menores valores de resistência de 

união.93 

Outro fator que poderia explicar a menor resistência de união dos adesivos 

fotoativáveis de frasco único e dos autocondicionantes aos materiais resinosos 

autopolimerizáveis é a possibilidade de haver incompatibilidade química entre eles. 

Interações entre soluções adesivas ácidas e aminas terciárias presentes nestes 

compósitos resultariam em consumo das últimas em reações ácido-base, 

dificultando a capacidade de gerar radicais livres para as reações subsequentes, 

diminuindo o grau de conversão destes materiais.91 

De modo oposto, outras pesquisas que compararam adesivos quimicamente 

ativáveis de 3 frascos com adesivos fotoativáveis de frasco único51,88 ou com 

adesivos autocondicionantes76 relataram não haver diferenças nos resultados de 

resistência de união. Possivelmente, isto se deve ao aprimoramento dos materiais 

por parte dos fabricantes, que produziram versões destes adesivos nas quais outros 

compostos químicos são incluídos para contrabalançar as reações ácido-base na 

interface adesiva, reduzindo a incompatibilidade química já mencionada.91 

Além dos sistemas adesivos, os cimentos resinosos também vêm sendo 

objetos de investigações, principalmente, devido às tensões que são geradas na 

interface de união de cavidades restritas, oriundas de sua própria polimerização.28 

Se tais tensões forem superiores à resistência de união imposta pelo sistema 

adesivo ocorrerá a formação de fendas e o descolamento da restauração.14 Deste 

modo, cresce em importância o tipo de polimerização do cimento e o fator de 

configuração cavitária, variáveis que podem influenciar na formação destas tensões.  

O fator de configuração cavitária, ou fator-C, é descrito como a razão entre as 

superfícies aderidas e as superfícies livres de uma restauração. Assim, quanto maior 

o fator-C, maior é a tensão gerada pela polimerização do material. 28 Neste sentido, 

foi observado que, no interior do conduto radicular, o fator-C pode exceder a 200, o 

que torna crítica a adesão nesta região, podendo comprometer a resistência de 

união de pinos fixados com cimentos resinosos.14 
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Some-se a este ambiente com fator-C desfavorável, os efeitos provocados 

pelo tipo de mecanismo de polimerização dos cimentos resinosos. A princípio, 

quando comparados a cimentos fotoativáveis ou de dupla polimerização (dual), os 

cimentos de exclusiva cura química apresentam menor grau de conversão 

monomérica,4,66 resultando, por consequência, em menores tensões oriundas da 

contração de polimerização.103 Embora, na polimerização por ativação química, 

espera-se que as tensões sejam liberadas pelo rearranjo das cadeias monoméricas, 

propiciado pela menor velocidade de reação.103 No caso dos cimentos duais, foi 

visto que a tensão de contração pode ser a mesma, independente do tipo de 

polimerização a qual seja submetido (dual ou química). Neste caso específico, a 

polimerização química proporcionou um ME inferior.29  

Além das tensões de contração, a resistência mecânica dos cimentos tem 

sido reportada como fator importante na união à dentina, significando que melhores 

propriedades proporcionariam valores de resistência de união superiores.45,100 

Entretanto, esta correlação não foi observada em outro estudo.11 

No que diz respeito aos cimentos autoadesivos, os resultados encontrados 

ainda são controversos, pois enquanto alguns apoiam o seu emprego, mostrando 

valores de resistência de união comparáveis ou superiores aos conseguidos com a 

estratégia convencional,2,59 outro relata ter encontrado valores inferiores.96 

 

 

2.5 ESPESSURA DA PELÍCULA DE CIMENTO  

 

 

Os retentores pré-fabricados são confeccionados em diâmetros limitados, 

podendo ser cilíndricos, cônicos ou apresentar dupla conicidade. Por sua vez, os 

canais radiculares devem ser preparados para receberem estes retentores, 

preferencialmente, com as brocas indicadas pelos respectivos fabricantes. 

Devido a lesões cariosas extensas ou a preparos que desgastem, 

excessivamente, as paredes dos condutos, a porção cervical radicular pode se 

apresentar bastante alargada. Nesta situação, para que um pino pré-fabricado de 

maior calibre se adapte nesta área, seria necessário um maior desgaste da estrutura 

nas porções média e apical, o que, geralmente, enfraqueceria o remanescente 

dentário.86 
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No caso dos retentores metálicos, que são cimentados com cimentos 

convencionais (de fosfato de zinco ou de ionômero de vidro), uma adaptação justa é 

recomendada, para que uma boa retenção seja alcançada.35,85 No entanto, já foi 

relatado que, quando pinos metálicos são fixados com cimentos resinosos, sua 

resistência ao deslocamento seria maior nos casos onde não há perfeita adaptação.6 

Como os retentores fibrorresinosos também são cimentados com materiais 

resinosos – os quais podem preencher espaços eventuais entre o pino e a parede 

do conduto86 – foi questionada se haveria a necessidade de sua justa adaptação ao 

conduto.22,70,72,86 Pesquisas foram conduzidas com o intuito de avaliar tal fenômeno, 

mas os resultados são, ainda, conflitantes. 

Alguns estudos afirmam que uma película de cimento com menor espessura 

seria mais homogênea, apresentando-se com menor quantidade de bolhas 

incluídas.41 e favorecendo valores mais elevados de resistências de união. 86 

Todavia, enquanto outros trabalhos70,72 não verificaram influência da 

espessura do filme de cimento na união de pinos a condutos radiculares com 

diferentes diâmetros, um terceiro revelou que a resistência de união foi superior com 

espessuras médias de linhas de cimentação, em detrimento de películas muito 

delgadas ou muito espessas.22 

De forma ainda mais controversa, foi observado que os valores de resistência 

de união foram superiores quando os pinos foram cimentados em condutos mais 

amplos do que os recomendados por seus fabricantes44 o que comprova a falta de 

consenso sobre o tema. 

 

 

2.6 TESTES LABORATORIAIS 

 

 

A avaliação da resistência mecânica da interface adesiva é importante para a 

caracterização da interação dos materiais empregados com os substratos 

envolvidos. No caso dos retentores intrarradiculares de fibra, existem duas interfaces 

adesivas a serem analisadas: pino/cimento resinoso e cimento resinoso-

adesivo/substrato dentinário. 

Diversas metodologias têm sido empregadas na investigação da resistência 

de união de retentores intrarradiculares, variando de estudos clínicos 
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longitudinais31,33,42 a ensaios mecânicos, tais como resistência à tração pelos 

métodos pull-out23,93, push–out40,71 e microtração.49 Além dos testes mecânicos, a 

interface de união também pode ser analisada de forma qualitativa através de 

microscopia eletrônica de varredura.32,41,43 

 

 

2.6.1 Testes de resistência de união 

 

 

O teste de pull-out consiste no tracionamento do pino que foi cimentado no 

conduto radicular23 Frequentemente, são relatados altos valores de resistência de 

união, estando estes relacionados à distribuição da tensão por toda a superfície do 

pino.19  

O teste de microtração foi desenvolvido82 como uma modificação da 

metodologia do teste de tração, na qual os corpos de prova têm suas dimensões 

reduzidas. Os resultados deste teste permitiram inferir que a diminuição da área 

aderida significou maiores valores de resistência de união e influenciou o tipo de 

falha, reduzindo o percentual de falhas coesivas – mais comuns em espécimes 

maiores – e favorecendo falhas adesivas. Uma explicação para tal fenômeno 

poderia estar relacionada a presença de defeitos na interface ou no interior dos 

materiais aderidos. O emprego desta nova metodologia tornou possível avaliar 

regiões clinicamente relevantes e até então pouco avaliadas, facilitando ainda o 

alinhamento dos espécimes e, por conseguinte, garantindo a axialidade das cargas 

aplicadas.82 Apesar destas vantagens, foi observado que diversas falhas prematuras 

ocorrem quando tal metodologia é utilizada, possivelmente, pela vibração imposta 

aos espécimes durante o seu preparo.40 

No teste de push-out, as forças compressivas são aplicadas de forma paralela 

à interface adesiva, resultando, principalmente, em tensões de cisalhamento.24 

Neste teste, o elemento dentário, com o pino já cimentado, é fatiado 

perpendicularmente ao seu longo eixo. Assim, vários espécimes de um mesmo 

elemento podem ser conseguidos e, possibilitando a análise da resistência de união 

em diferentes regiões da raiz – cervical, média e apical. Uma vantagem em relação 

ao teste de microtração seria a menor perda de espécimes antes de serem 

submetidos ao ensaio.40 
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2.6.2 Teste de fratura 

 

 

A diminuição da força de fratura dos dentes tem como principal fator a perda 

de estrutura dentária durante o tratamento endodôntico e o preparo do conduto para 

receber o retentor intrarradicular.7 Logo, além da análise da interface adesiva, o 

comportamento mecânico do conjunto raiz/retentor também deve ser considerado. 

Dentre os fatores que poderiam influenciar esta propriedade são citados: o formato 

dos retentores,69 a profundidade de ancoragem20,83 e o módulo de elasticidade de 

cada material. 

Retentores com formato cilíndrico apresentam, usualmente, ângulos vivos em 

sua porção apical. Estes ângulos são áreas de concentração de tensões que serão 

transmitidas à raiz, podendo gerar fissuras e, eventualmente, ocasionando a fratura 

do remanescente.69  

Em relação à profundidade de ancoragem, foi observado que, para os 

retentores metálicos, quando o comprimento de trabalho para a cimentação dos 

retentores é maior, sua força de fratura é melhor.83 Porém, no caso dos retentores 

de fibra, esta diferença não foi observada, a não ser quando os pinos eram 

cimentados em comprimentos de trabalho muito curtos.20,83 

Quando da aplicação de força no conjunto raiz-pino, foram observadas 

diferenças nos resultados de força de fratura de acordo com o material utilizado – 

metálico ou fibrorresinoso. Apesar de os valores de força de fratura serem maiores 

para os sistemas metálicos,55,67 seu colapso produz fraturas que apresentam pior 

prognóstico.9 Desta forma, os retentores fibrorresinosos são indicados, pois quando 

ocorre fratura, esta pode ser resolvida, sem a necessidade de extração do 

elemento.9,63,67 

 

 

2.7 DENTES BOVINOS  

 

 

Embora o uso de dentes humanos para a obtenção de espécimes seja 

preconizado para as pesquisas odontológicas, algumas desvantagens devem ser 

consideradas. Tais limitações envolvem não somente a disponibilidade de 
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quantidade suficiente de dentes, mas, também, a qualidade de substrato necessária 

para a metodologia que será empregada. Estes fatores se devem ao avanço 

científico e tecnológico, que permite a recuperação de elementos com lesões 

cariosas extensas, diminuindo a necessidade da realização de extrações. De mesmo 

modo, a presença de restaurações pode impossibilitar o uso deste substrato.53 

A falta de controle da fonte e da idade do tecido coletado é outro fator que 

pode gerar discrepâncias nos resultados obtidos.99 Soma-se a isso, a dificuldade em 

se conseguir espécimes com superfície plana e espessura apropriada para 

determinados testes que requeiram tais especificações.  

Além destes motivos, as questões éticas90 passaram a ser mais discutidas e a 

possibilidade do uso indiscriminado dos dentes humanos se tornou bastante 

limitada, aumentando assim, a procura por substratos alternativos. 

Dentes de outros mamíferos têm sido propostos como a melhor escolha, 

devido às suas composições e morfologias similares aos dentes humanos79, 

podendo ser provenientes de primatas,74 bovinos,3,62,78 e suínos.48 No entanto, os 

dentes bovinos vêm sendo mais utilizados devido à facilidade de obtenção em 

grandes quantidades, maior superfície para realização dos ensaios, ausência de 

alterações teciduais patológicas (por exemplo, tecido cariado), por ser possível 

controlar a idade das fontes de acordo com o tempo de abate dos animais e, 

finalmente, por serem derivados de animais com linhagem genética e dieta similares. 

Tais características propiciam uma maior homogeneidade na composição mineral e 

proteica dos espécimes.97 

Por outro lado, as diferenças micromorfológicas entre dentes humanos e 

bovinos, podem levar a um questionamento sobre a validade da comparação dos 

resultados obtidos com tais substratos. Quando da análise dos esmaltes das duas 

espécies, após o condicionamento ácido, notou-se pequena diferença na estrutura 

prismática. O esmalte bovino mostrava-se com prismas ovais, enquanto o esmalte 

humano apresentava prismas em forma de arcos,62 e o diâmetro destes era maior no 

tecido bovino.3 Apesar disso, os valores de resistência de união foram 

estatisticamente semelhantes.62,78 

Quanto à micromorfologia da dentina, existem relatos controversos em 

relação à quantidade de túbulos dentinário e o diâmetro destes túbulos. Em alguns 

trabalhos não foram observadas diferenças nestes aspectos78,84, enquanto em 

outros, pôde ser vista uma maior concentração de túbulos quando a dentina dos 



22 
 

dentes bovinos era analisada. Os diâmetros, por sua vez, se apresentavam 

semelhantes aos encontrados nos dentes humanos. Através desta constatação, 

inferiu-se que há uma menor densidade de dentina intertubular, motivo pelo qual 

foram atribuídos os menores valores de resistência de união.18,62  

As propriedades mecânicas dos dentes bovinos também devem ser levadas 

em consideração quando estes são utilizados como substitutos de dentes humanos 

em metodologias que exigem resistência mecânica do substrato do espécime, como 

nos testes de força de fratura. Entretanto, não foram encontradas diferenças 

significantes no módulo de elasticidade e na resistência à tração dos espécimes 

produzidos com dentes humanos e bovinos81 e não foi relatada variação na dureza 

Knoop dos dois substratos.34 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho objetivou avaliar a influência de diferentes espessuras de filme 

de cimento resinoso na resistência de união e no teste de fratura de raízes 

restauradas com retentores intrarradiculares de fibra de vidro. 

 

Hipótese nula  

 

A espessura do filme de cimento não influencia na resistência de união e no 

teste de fratura de raízes restauradas com retentores intrarradiculares de fibra de 

vidro. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Neste estudo foram utilizados 85 dentes bovinos obtidos no Departamento de 

Dentística da Faculdade de Odontologia da USP (Bauru). Trinta e cinco dentes 

foram utilizados para a avaliação da resistência de união (RU) e os cinquenta 

restantes para o teste de força de fratura (FF). Após serem limpos com auxílio de 

curetas periodontais, os dentes foram acondicionados em solução de cloramina a 

0,5% durante 7 dias, e, posteriormente, acondicionados em água destilada até a sua 

utilização. 

As coroas dos dentes foram seccionadas apicalmente à junção amelo-

cementária em uma cortadeira metalográfica de precisão (IsoMet, Buehler, Lake 

Bluff, IL, USA), padronizando o comprimento das raízes em 12mm. Foram 

descartadas e repostas as raízes que apresentavam o diâmetro coronário do 

conduto radicular maior que 2,2mm e/ou com dimensão vestíbulo-palatina menor do 

que 6,5mm e maior do que 7,5mm na região cervical e raízes com ápices 

incompletos. As aferições foram realizadas com paquímetro digital (Mitutoyo, São 

Paulo, SP, Brasil). Entre cada etapa da pesquisa, as raízes foram mantidas imersas 

em água destilada e armazenadas em estufa a 37C (Quimis, Diadema, SP, Brasil). 

Os condutos foram preparados até o limite de 11mm, com o instrumento 

rotatório indicado pelo fabricante dos pinos de fibra de vidro (PFV) White Post DC 

no4 (FGM, Joinville, SC, Brasil), em baixa rotação e irrigados com solução de 

hipoclorito de sódio a 2,5%. Após esse procedimento, sulcos foram preparados na 

superfície externa das raízes com ponta diamantada 2135 (KG Sorensen, Cotia, SP, 

Brasil), para prover retenção mecânica e as raízes foram recobertas com esmalte 

cosmético na cor preta para evitar a propagação da luz através da superfície 

radicular.  

Na superfície externa das raízes direcionadas ao teste de FF, uma película de 

acetato de 0,3mm, foi adaptada por meio de plastificação a vácuo (Bioart, São 

Carlos, SP, Brasil), objetivando simular o ligamento periodontal. 

A variação da espessura de película de cimento foi obtida a partir do emprego 

de PFV de 5 diferentes diâmetros em condutos preparados com o instrumento 

rotatório citado, possibilitando, assim, a formação dos 5 grupos experimentais [RU 

(n= 7) e FF (n=10)]. Os pinos empregados, seus respectivos diâmetros e sua 
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distribuição nos grupos experimentais estão descritos na Tabela 4.1. O esquema 

mostrando a forma do pino é observado na Figura 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Diâmetros dos pinos nos grupos experimentais 
 

Grupos 
Pino WhitePost DC 

FGM (Brasil) 

Diâmetro dos pinos (mm) 

Cervical Apical 

A 0,5 1,4 0,65 

B 1 1,6 0,85 

C 2 1,8 1,05 

D 3 2,0 1,25 

E 4 2,2 1,45 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquema do retentor com dupla conicidade 

 

Os PFV foram levados ao ultrassom (Unique, Indaiatuba, SP, Brasil) com 

água destilada por 10 minutos, para limpeza e, em seguida, secos com jato de ar. 

Após o tratamento de superfície com peróxido de hidrogênio a 24% por 5 minutos, 

todos os pinos foram recobertos com uma camada de agente silano (Prosil, FGM, 

Joinville, SC, Brasil) com auxílio de uma microescova (Cavibrush, FGM, Joinville, 

SC, Brasil). 

Objetivando manter o pino paralelo ao eixo longitudinal da máquina de 

ensaios mecânicos, o embutimento da raiz e a cimentação do pino foram realizados 

empregando-se um delineador (EDG, São Carlos, SP, Brasil). Deste modo, um PFV 

Whitepost DC 4 (FGM, Joinville, SC, Brasil) foi inserido por justaposição a uma raiz 

e, em seguida, fixado à haste do delineador. Para embutimento da raiz, um cilindro 

de PVC foi posicionado sobre a mesa do delineador, de modo que a raiz ficasse 

suspensa sobre a região central do cilindro. O conjunto raiz-pino foi, então, baixado 
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no centro do cilindro até o limite da borda superior do mesmo, promovendo o 

embutimento de toda a raiz. Após este procedimento, resina de poliéster foi vertida 

no tubo de PVC (Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

Para a cimentação dos pinos, os condutos foram condicionados com ácido 

fosfórico a 37% (Condac, FGM, Joinville, SC, Brasil) por 15 segundos e lavados com 

água destilada por 30 segundos. Três pontas de papel absorvente (n° 80, Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Switzerland) foram utilizadas para remover o excesso de água 

dos canais e, em seguida, o adesivo Adper Scotchbond Multi-Uso Plus 

quimicamente ativado (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) foi aplicado com microescovas 

(Cavibrush longo, FGM, Joinville, SC, Brasil). 

O cimento resinoso (Rely-X ARC, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA) foi 

manipulado de acordo com a instrução do fabricante e aplicado no interior do 

conduto com seringa Centrix (DFL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Finalmente, os pinos 

foram inseridos nos canais e o excesso de cimento removido junto à porção 

coronária das raízes. O cimento resinoso foi fotoativado por 40 segundos na 

irradiância de 1200mW/cm2 (Demi Plus LED Curing Ligth, Demetron, SDS Kerr, 

Danbury, CT, USA). A cada 5 espécimes, a irradiância foi mensurada com auxílio de 

um radiômetro para LED (LED Radiômetro, Demetron, SDS Kerr, Danbury, CT, 

USA). 

  

Figura 4.2 – Diagrama do embutimento do espécime, onde A representa o cilindro de PVC, B, a 

raiz dentária e C, o pino de fibra de vidro. 
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Avaliação da resistência de união – ensaio de push-out 

 

 

Após a polimerização da resina de embutimento, a cimentação do pino foi 

realizada como descrito anteriormente e o espécime foi imerso em água destilada e 

estocado em estufa à 37ºC por 24 horas, objetivando a manutenção da hidratação 

das raízes e a liberação de tensões oriundas da polimerização do sistema adesivo e 

do cimento resinoso. 

Em uma cortadeira metalográfica de precisão (IsoMet 1000, Buehler, Lake 

Bluff, IL,  USA), sob refrigeração, os espécimes foram seccionados transversalmente 

ao longo eixo dos pinos cimentados, originando 6 discos de 1,5mm de espessura, 

duas para cada terço radicular estudado. Desta forma, a RU pôde ser avaliada nos 3 

terços do conduto radicular – cervical, médio e apical. 

Os espécimes foram submetidos ao ensaio mecânico de push-out na máquina 

de testes universal EMIC DL2000 (EMIC, São Paulo, SP, Brasil) à velocidade de 

1,0mm/min, com célula de carga de 50N (EMIC, São Paulo, SP, Brasil). 

Os dados coletados foram tabulados, inseridos no programa Statgraphics 

Plus 5.1 (StatPoint Technologies, Warrenton, VA, USA) e submetidos ao teste 

estatístico de análise de variância de dois fatores para interpretação dos resultados 

e teste de Scheffé para contraste das médias. 

 

 

Mensuração da espessura da película de cimento 

 

 

Os espécimes, após terem sido submetidos ao teste de push-out, foram 

fotografados (aumento de 40 vezes) com uma câmera digital (UC30, Olympus, 

Munster, Germany) acoplada a um estereomicroscópio óptico (SZ61, Olympus, 

Tokyo, Japan) e conectada a um computador com o software de captura de imagens 

AnalySIS getIT (Olympus Soft Image Solutions GmbH, Munster, Germany). 

Para a medição da espessura da linha de cimentação, em cada imagem 

foram marcados 4 pontos radiais e equidistantes (Figura 4.3A) com auxilio de um 

programa de análise de imagens (ImageJ 1.43u / Wayne Rasband National Institute 

of Health, Maryland, USA). A partir destes pontos as linhas de cimentação foram 
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mensuradas (Figura 4.3B) de acordo com a posição da marcação. Foram obtidas 3 

medidas a partir de cada ponto e o valor final foi dado pela média. A mensuração foi 

padronizada a partir da imagem coletada de um retículo micrométrico linear (U-0CM 

10/100; Olympus, Tokyo, Japan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do padrão de falha no ensaio de push-out 

 

 

As imagens captadas para a realização das medições das espessuras foram 

utilizadas para a análise do padrão de falha. As falhas foram classificadas em: 

adesivas entre dentina e cimento, adesivas entre pino e cimento ou mista (quando 

era possível observar os dois padrões em um mesmo espécime). 

  

Figura 4.3 – Espécime do teste de push-out. Em A: imagem com os quatro pontos distintos onde foram 

realizadas as mensurações da espessura da linha de cimentação; Em B: detalhe com as 

linhas pontilhadas marcadas para permitir a mensuração pelo software de análise de 

imagens. 
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Avaliação da força de fratura – ensaio de compressão a 45° 

 

 

O embutimento dos espécimes para este teste foi semelhante ao descrito 

para o teste de push-out, inclusive no tocante ao dispositivo para este fim 

empregado. Ressalva-se que, antes do embutimento propriamente dito, foi 

confeccionado um alívio de cera com 1mm de espessura sobre os 3mm cervicais 

das raízes já recobertas pela película de acetato (Figura 4.4). Após a polimerização 

da resina de embutimento, o alívio de cera foi removido, para que os 3mm cervicais 

não embutidos simulassem a porção radicular não aderida às fibras do ligamento 

periodontal. 

 

 

 

 

 

Um núcleo de compósito (Opallis DA2, FGM, Joinville, SC, Brasil) foi 

confeccionado sobre a cervical radicular, recobrindo a porção do pino não 

cimentada. Para padronização desse núcleo foi empregado um molde de acetato 

obtido a partir da porção coronária de um pino de resina acrílica pré-fabricado 

(Núcleo Jet, Angelus, Londrina, PR Brasil). O molde foi perfurado na face incisal com 

uma ponta diamantada 1014 (KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil) em baixa rotação, 

preenchido com o compósito e adaptado à cervical da raiz, tendo como guia de 

inserção o transpasse do pino através do orifício criado. O compósito foi fotoativado 

(1200mW/cm²/40s) e, após a polimerização, o molde de acetato foi removido. A 

seguir, o remanescente do pino foi cortado com uma ponta diamantada 3100 (KG 

Sorensen, Cotia, SP, Brasil). 

Figura 4.4 – Representação esquemática do embutimento dos espécimes. A – raiz e pino; B -

película de acetato; C – cilindro de embutimento 
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Um coping metálico fundido foi confeccionado e adaptado sobre o núcleo para 

a realização do teste de fratura, de modo a resistir às cargas compressivas do 

ensaio mecânico. 

Uma matriz metálica (Figura 4.5), confeccionada para permitir a incidência da 

carga compressiva a 45º (135º em relação ao longo eixo da raiz), foi adaptada à 

máquina de testes universal (EMIC DL2000, São Paulo, SP, Brasil) para a realização 

do ensaio de resistência à compressão a velocidade de 1,0mm/min, com célula de 

carga de 200N (EMIC, São Paulo, SP, Brasil). 

 

 

 

 

 

 

Os dados coletados foram inseridos no programa Statgraphics Plus 5.1 

(StatPoint Technologies, Warrenton, VA, USA) e submetidos ao teste estatístico de 

análise de variância de um fator para interpretação dos resultados. 

 

 

Análise do padrão de fratura 

 

 

A análise do padrão de fratura foi realizada por meio de inspeção visual. As 

fraturas foram classificadas em (Figura 4.6): fratura do remanescente radicular 

(coesiva de dentina), fratura coesiva do núcleo ou adesiva (descolamento do núcleo 

da cervical radicular). 

Figura 4.5 – Diagrama da matriz empregada para posicionamento do espécime 
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 Figura 4.6 – Esquemas dos padrões de fratura 
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5 RESULTADOS 

 

 

Avaliação da resistência de união – ensaio de push-out 

 

 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados do teste estatístico de análise de 

variância de dois fatores (5%) para a resistência de união. Pode-se observar que o 

fator linha de cimentação apresentou diferença significante, posto que o valor de “p” 

correspondente foi maior do que 0,05. De modo diverso, tanto o fator terço radicular 

quanto a interação linha de cimentação X terço radicular não mostraram diferença 

estatística significante, já que, em ambos, o valor de “p” foi maior do que 0,05. Os 

valores originais obtidos encontram-se no apêndice A. 

 

Tabela 5.2 - Análise de variância (5%) da resistência de união dos grupos 
experimentais 
 

Fator Soma dos 

Quadrados 

G.L. R.Q.M F P 

Linha de cimentação (LC) 

Terço radicular 

LC X terço radicular 

Resíduo 

Total 

      166,87 

          9,41 

        10,69 

      223,66 

       410,22 

   4 

   2 

   8 

 90 

104 

      41,72 

        4,71 

        1,34 

        2,49 

 16,79 

   1,89 

   0,54 

0,0000 

0,1565 

0,8252 

 

Para determinar quais médias foram significantemente diferentes das demais, 

foi aplicado o Teste de Scheffé (5%) para contraste para o fator linha de cimentação. 

A Tabela 5.3 contém os valores médios e desvios-padrão deste fator, com as 

diferenças estatísticas representadas pelas letras em sobrescrito. 
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Tabela 5.3 – Médias e desvios-padrão da resistência de união (MPa) para o fator 
linha de cimentação dos grupos experimentais 
 

Grupo Média ± desvio padrão 

A 4,3 ± 1,2 a 

B 3,2 ± 1,6 a 

C 3,0 ± 1,3 a 

D 3,1 ± 1,0 a 

E 6,2 ± 2,3 b 

*Para letras iguais, valores estatisticamente semelhantes. 

 

Observando-se a Tabela 5.3, nota-se que o grupo E – no qual o pino teve a 

melhor adaptação ao conduto e, consequentemente, a menor espessura de película 

de cimento – apresentou valores de resistência de união estatisticamente superiores 

aos demais grupos. Estes, por sua vez, não apresentaram diferenças estatísticas 

significantes entre si. 

Na tabela 5.4 encontram-se as médias e desvios-padrão do fator terço 

radicular. 

 

Tabela 5.4 - Médias e desvios-padrão da resistência de união (MPa) para o fator 
terço radicular dos grupos experimentais 
 

Terço radicular Média ± desvio padrão 

Cervical 3,7 ± 1,4 

Médio 4,4 ± 1,6 

Apical 3,7 ± 1,3 

 

 

Espessura da película de cimento dos grupos experimentais 

 

 

Os valores encontrados nas medições encontram-se no apêndice B. As 

médias de espessura de película de cimento dos grupos experimentais e dos terços 

radiculares estão descritas, respectivamente, nas Tabelas 5.5 e 5.6. 
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Tabela 5.5 – Médias da espessura de película dos grupos experimentais 
 

Grupo Média 

A 0,42 

B 0,24 

C 0,21 

D 0,15 

E 0,09 

 

Através dos dados expostos na Tabela 5.5, observa-se que linhas de 

cimentação com menores espessuras foram obtidas no grupo em que o pino de 

maior calibre foi cimentado. 

 

Tabela 5.6 – Médias da espessura de película dos terços radiculares 
 

Grupo Terço Média 

A 

Cervical 0,42 

Médio 0,41 

Apical 0,42 

B 

Cervical 0,25 

Médio 0,24 

Apical 0,24 

C 

Cervical 0,22 

Médio 0,21 

Apical 0,21 

D 

Cervical 0,15 

Médio 0,17 

Apical 0,13 

E 

Cervical 0,09 

Médio 0,09 

Apical 0,09 

 

De acordo com a tabela 5.6, pode ser inferido que, dentro de um mesmo 

grupo, a variação da espessura da película de cimento ao redor dos pinos foi 

mínima. 
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Análise do padrão de falha no ensaio de push-out 

 

 

As Tabelas 5.7 e 5.8 apresentam os resultados, em porcentagem, dos 

padrões de falha obtidos com o ensaio de push-out para cada grupo experimental e 

para os terços radiculares, respectivamente. 

Observa-se, ao se analisar a Tabela 5.7, que predominam as falhas na 

interface cimento/dentina radicular em todos os grupos, ou seja, independente da 

espessura da linha de cimentação. 

Este mesmo padrão pode ser observado quando se analisa os terços 

cervicais de modo independente (Tabela 5.8). 

 

Tabela 5.7 – Padrões de falha (%) para cada grupo experimental 
 

Grupos Cimento/Dentina Cimento/Pino Mista 

A 76 17 7 

B 79 17 4 

C 93 5 2 

D 67 19 14 

E 64 26 10 

 

Tabela 5.8 – Padrões de falha (%) para cada terço radicular 
 

Grupos Cimento/Dentina Cimento/Pino Mista 

Cervical 81 9 10 

Médio 76 14 10 

Apical 70 27 3 

 

 

Avaliação da força de fratura – ensaio de compressão à 45° 

 

 

A Tabela 5.9 apresenta os resultados do teste estatístico de análise de 

variância de um fator (5%) para a força de fratura. Como o valor de “p” foi maior do 

que 0,05, pode-se afirmar que não existe diferença estatística significante entre os 

cinco grupos experimentais. Deste modo, pode-se inferir, a um nível de 95% de 
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confiança, que a força de fratura não foi influenciada pelas diferenças de espessura 

da película do cimento resinoso. 

 

Tabela 5.9 - Análise de variância (5%) da força de fratura dos grupos experimentais 
 

Fator Soma dos Quadrados G.L. R.Q.M F P 

Entre grupos 

Resíduo 

Total 

  31911,9 

218598,1 

250510,0 

   4 

45 

49 

7977,97 

4857,73 

1,64 0,1802 

 

A Tabela 5.10 apresenta os valores médios e desvios-padrão dos cinco 

grupos experimentais 

 

Tabela 5.10 – Médias e desvios-padrão da força de fratura (N) dos grupos 
experimentais 
 

Grupo Média ± desvio padrão 

A 277,30 ± 39,77 

B 334,70 ± 89,65 

C 307,60 ± 37,19 

D 301,20 ± 94,86 

E 348,80 ± 65,49 

 

 

Análise do padrão de fratura  

 

 

Os padrões de fratura (%) obtidos estão apresentados na Tabela 5.11. Pode 

ser observado, que não houve fratura radicular em nenhum dos grupos 

experimentais. Com exceção do grupo A, o colapso do conjunto ocorreu, 

predominantemente, entre o núcleo de compósito e a cervical radicular, 

configurando uma fratura adesiva. No grupo A, as fraturas foram igualmente 

distribuídas entre coesiva do núcleo e na interface de união compósito-dentina.  
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Tabela 5.11 – Padrão de fratura (%) dos grupos experimentais 
 

Grupos Fratura Radicular Adesiva 
Fratura coesiva do 

núcleo 

A 

0 

50 50 

B 80 20 

C 90 10 

D 90 10 

E 80 20 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O sucesso de restaurações indiretas, que utilizam retentores intrarradiculares, 

está associado à retenção e à estabilidade das mesmas. Sendo assim, esforços têm 

sido realizados para garantir boas respostas desta interface frente às cargas 

mastigatórias a que estão expostas. Um dos aspectos ainda controverso sobre este 

assunto é a influência da espessura da película de cimento na longevidade destas 

restaurações, objeto deste estudo. 

A hipótese nula apresentada neste trabalho foi parcialmente rejeitada, uma 

vez que a espessura do filme de cimento influenciou a resistência de união (Tabelas 

5.2 e 5.3), mas não a força de fratura (Tabela 5.9).  

Como é possível observar na Tabela 5.3, os maiores valores de resistência de 

união foram obtidos pelo grupo E, o qual apresentou a menor espessura de película 

de cimento (Tabela 5.5), indo ao encontro de outros achados.41,86 

Grandini et al.41 realizaram uma análise qualitativa da interface de união, 

demonstrando que, na ocorrência de uma película de cimento muito espessa, a 

presença de bolhas foi mais frequente. Isto também foi verificado neste trabalho, 

como pode ser visto na Figura 5, que exemplifica o grupo A. Além disso, os autores, 

assim como D`Arcangelo et al.,22 consideraram que, nessa situação, espera-se a 

formação de maiores tensões oriundas da contração de polimerização, o que 

também pode ter contribuído para o melhor desempenho do grupo E. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fotomicrografia de espécime do grupo A submetido ao ensaio de push-out. 
Notar a presença de bolha inclusa no filme de cimento (seta). Em a, dentina 
radicular; em b, cimento resinoso; em c, pino de fibra de vidro. 
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Para D`Arcangelo et al.,22 os melhores resultados de resistência de união 

foram conseguidos com valores intermediários de espessura de película de cimento, 

o que poderia ser justificado, segundo os autores, pela maior rigidez da linha de 

cimento mais delgada apresentada em seu estudo. 

Por outro lado, tendo constatado que diferentes espessuras de película não 

influenciaram na resistência de união, Perdigão et al.70 advogaram que o alto fator-C 

presente na adesão intrarradicular poderia ser parcialmente compensado por esta 

incorporação de bolhas – agravada pela manipulação manual do cimento – devido à 

inibição da polimerização nas áreas que as circundam.1 Em contraposição a esta 

explicação, os autores dizem ainda, que estas mesmas bolhas poderiam 

enfraquecer substancialmente a estrutura do cimento resinoso, colaborando em 

parte para a falha na interface cimento-dentina. 

Embora Hagge et al.44 tenham obtido os maiores valores de resistência de 

união em espécimes com a maior espessura de linha de cimento, cabe ressaltar que 

o estudo em questão foi realizado em dentes tratados endodonticamente, nos quais 

foi empregado um cimento endodôntico que continha eugenol. Os autores 

especularam que, com a excessiva instrumentação dos condutos, provavelmente, o 

eugenol difundido pelos túbulos dentinários seria removido, diminuindo sua ação na 

inibição da polimerização do adesivo e do cimento resinoso. No presente 

experimento, os condutos radiculares não foram obturados antes do seu preparo, 

pois, além dos cimentos obturadores que contenham eugenol, resíduos de guta 

percha e medicamentos intracanal poderiam ser prejudiciais à adesão.26,65 

No que diz respeito à análise da resistência de união nos 3 terços radiculares, 

os resultados descritos na Tabela 5.4, mostram que os valores dos terços cervical, 

médio e apical foram estatisticamente semelhantes entre si. Nos trabalhos de 

Goracci et al.40 e Mallmann et al.51 os resultados do terço cervical foram superiores 

aos encontrados nos terços médio e apical, sendo estes estatisticamente 

semelhantes.  

É senso comum que a adesão à porção mais cervical radicular é favorecida 

pela maior acessibilidade, facilitando os procedimentos relacionados à hibridização 

da dentina.51,70 Soma-se a isto, a maior concentração de túbulos nesta região, aliada 

à maior área disponível para a adesão, as quais diminuem gradativamente em 

função da profundidade do canal radicular.30 Como neste estudo empregou-se uma 

broca de grande calibre para o preparo do conduto, pode-se inferir que os terços 
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radiculares foram mais facilmente acessados, justificando os resultados 

conseguidos. 

O alto coeficiente de variação encontrado na presente pesquisa se deve a 

fatores como a imprevisível variação morfológica do calibre dos condutos, apesar 

dos cuidados na seleção das raízes e durante o preparo dos espécimes. Esta 

particularidade também tem sido relatada por outros pesquisadores.41,70,76 Embora o 

diâmetro da entrada do canal possa ser padronizado, variações na conicidade do 

conduto, que não acompanham a conicidade do pino, podem estar presentes. Outro 

fator a ser considerado é a dificuldade encontrada durante a inserção dos retentores 

nos condutos. Neste processo, os pinos podem ser cimentados mais próximos a 

uma parede do que a outra, diminuindo a simetria na linha de cimento, fato mais 

predominante quando condutos alargados são objetos de estudo.76,86 Cuidados para 

minimizar tal condição foram empregados nesta pesquisa, posto que os pinos foram 

cimentados com o auxílio de um delineador, para que sua inserção fosse 

centralizada no conduto. Além das questões citadas, alguns trabalhos que aplicaram 

o teste de push-out como metodologia, também apresentaram resultados com alta 

variabilidade.19,70,76 

As falhas encontradas nesta pesquisa foram, predominantemente, adesivas 

na interface cimento-dentina, independente da espessura da película de cimento e 

do terço radicular. Ainda que estes achados sejam suportados por vários 

estudos27,56,58,59,68,88,93, outros apontaram a interface cimento-pino como a mais 

crítica. As diferenças na metodologia aplicada podem estar na origem da 

discrepância entre os resultados, como no caso de trabalhos onde os pinos foram 

cimentados dentro de cilindros plásticos, sendo estes removidos antes do ensaio de 

microtração.94,54 Como não foi empregado substrato dentinário, não existia 

possibilidade de se observar falhas adesivas entre o pino e a dentina.  

Resultados também contrários de outros autores poderiam ser justificados 

pela falta ou ineficiência do tratamento aplicado à superfície do pino.51,72,76,86 No 

presente estudo, os retentores foram condicionados com o peróxido de hidrogênio a 

24%, possibilitando uma superfície mais rugosa com exposição de fibras de vidro, o 

que permite uma melhor interação com o agente organo-silano e, 

consequentemente, melhores valores de resistência de união.54,57,68,60 

Os valores de força de fratura dos grupos experimentais foram 

estatisticamente semelhantes. (Tabela 5.9), revelando que a espessura da película 



41 
 

de cimento não influenciou na força de fratura do conjunto pino-núcleo-estrutura 

dentária. Este resultado está de acordo com os achados de Buttel15 e Newman.63 

Conquanto, pudesse se esperar que, nas maiores espessuras, o menor módulo de 

elasticidade do cimento resinoso poderia influenciar de modo desfavorável a força 

de fratura, parece que esta diferença foi desprezível, em vista da igualdade dos 

resultados. 

Embora outros trabalhos tenham experimentado diferentes espessuras de 

filme de cimento, esta variação foi conseguida às expensas das paredes dentinárias, 

uma vez que objetivavam analisar a resistência mecânica em canais alargados. 

Nesses casos, os autores asseguraram que a força de fratura do conjunto pino-

núcleo-raiz diminui na proporção em que as paredes de dentina são 

reduzidas,13,50,101 confirmando que a estrutura dentária remanescente é o fator mais 

importante para a resistência mecânica e para a sobrevivência de dentes tratados 

endodonticamente.7 No presente estudo, as dimensões dos preparos dos condutos 

foram padronizadas, sem que, com isso, a espessura das paredes dos condutos 

fosse comprometida, conforme descrito na metodologia. 

Ainda cabe ressaltar, que foi aqui escolhida, propositadamente, uma condição 

extrema e desfavorável, em virtude de não haver estrutura coronária remanescente. 

Parece estabelecido que a presença de 1,5 a 2mm de remanescente coronário – o 

chamado efeito férula – contribui de modo significativo para a resistência mecânica 

do conjunto.47,64 

As falhas ocorridas no teste de força de fratura foram caracterizadas como 

coesiva do núcleo de compósito ou adesiva, quando o núcleo se descolou da porção 

cervical da raiz, não tendo sido observada fraturas da raiz (Tabela 5.11). Este fato 

talvez possa ser explicado pela semelhança entre os módulos de elasticidade dos 

pinos de fibra de vidro e da dentina circunjacente,36,73,102 o que poderia gerar uma 

distribuição mais homogênea das tensões ao longo da raiz.12,63 Pode ser notado 

que, com exceção do grupo A, onde estava presente a maior espessura de película 

de cimento, as fraturas adesivas foram predominantes. Pode ser especulado se a 

maior quantidade de compósito presente no núcleo do grupo A (devido ao uso do 

pino de menor diâmetro) poderia estar relacionada ao percentual mais elevado de 

fraturas coesivas (50% do total). 

Ainda que outros estudos9,63,67 tenham relatado pequena ocorrência de 

fraturas nas cervicais radiculares, estas não foram consideradas como catastróficas, 
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o que possibilitaria posterior reparo. Estes resultados atestam a segurança no 

emprego de retentores fibrorresinosos. 

O motivo de se utilizar dentes bovinos neste trabalho está relacionado a sua 

maior disponibilidade, pela facilidade de aquisição. A autora acredita que os 

resultados possam ser extrapolados, porquanto suas características já foram 

descritas como semelhantes às encontradas em dentes humanos.34,62,78,81 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Baseado nas limitações deste estudo, parece lícito concluir que: 
 
 Um pino bem adaptado ao conduto radicular produz uma menor 

espessura de linha de cimentação, resulta em valores superiores de resistência de 

união;  

 As diferentes espessuras de linha de cimentação não influenciaram na 

força de fratura do conjunto pino de fibra de vidro – núcleo de compósito – raiz 

dentária; 

 As falhas na interface cimento resinoso/dentina radicular são 

predominantes, independente da espessura da película de cimento e do terço 

cervical em que ocorra. 
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APÊNDICE A – Valores de resistência de união obtidos no teste de push-out (MPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E

1,8 2,4 4,8 2,4 4,7

5,3 2,6 2,1 5,6 5,3

4,2 1,4 4,3 2,5 6,9

4,7 4,2 1,2 2,5 4,2

5,6 3,4 3,5 3,4 5,2

4,6 2,2 1,2 2,8 5,9

4,2 2,1 1,6 2,1 8,1

6 3,3 4,1 2,2 4,7

6,4 2,6 2,8 3,8 4

3,8 4,7 4,6 4,3 8,1

4,4 4,3 2,1 2,5 13,3

3,4 6,1 3,1 4,2 5,9

2,4 5,5 3,4 2,6 8,2

2,8 2,3 4,2 3,2 6,1

4,1 4 3,7 1,7 3,7

3,4 0,9 3,2 2,3 3,1

4,5 1,9 2,3 3,6 6,9

4,9 0,6 2,4 2,3 6,3

3,1 1,5 1,5 3,5 4,5

4,1 4,4 1,3 3 7,9

6,4 6 5,2 4,3 8

CERVICAL

MÉDIO

APICAL
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APÊNDICE B – Medições das espessuras de cimentação 
Grupo CP 1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 

AC1 0,48 0,63 0,78 0,24 0,24 0,50 0,43 0,36 0,38 0,42 0,53 0,23 0,35 0,48 0,53 0,25 0,57 0,37 0,38 0,38 0,48 0,32 0,57 0,57 0,04 0,63 0,38 0,24 

AC2 0,24 0,62 0,34 0,58 0,39 0,27 0,28 0,51 0,50 0,20 0,36 0,38 0,27 0,36 0,45 0,77 0,40 0,33 0,34 0,48 0,43 0,25 0,68 0,76 0,13 0,64 0,17 0,46 

AM1 0,18 0,37 0,57 0,45 0,44 0,29 0,12 0,73 0,50 0,16 0,38 0,28 0,39 0,26 0,57 0,57 0,51 0,35 0,38 0,39 0,41 0,23 0,26 0,65 0,22 0,40 0,77 0,15 

AM2 0,23 0,50 0,52 0,23 0,98 0,25 0,65 0,17 0,44 0,23 0,17 0,49 0,45 0,24 0,53 0,54 0,44 0,33 0,39 0,77 0,43 0,21 0,51 0,57 0,21 0,61 0,22 0,42 

AA1 0,21 0,47 0,50 0,21 0,73 0,95 0,78 0,70 0,50 0,10 0,36 0,29 0,29 0,31 0,35 0,93 0,44 0,32 0,42 0,36 0,42 0,18 0,56 0,37 0,42 0,21 0,26 0,41 

AA2 0,20 0,59 0,31 0,46 0,47 0,59 0,71 0,80 0,49 0,11 0,38 0,25 0,26 0,33 0,27 0,97 0,26 0,75 0,42 0,35 0,44 0,15 0,52 0,30 0,34 0,27 0,29 0,39 

BC1 0,38 0,18 0,58 0,03 0,02 0,46 0,15 0,28 0,12 0,27 0,16 0,59 0,07 0,47 0,18 0,44 0,07 0,43 0,28 0,13 0,49 0,06 0,47 0,20 0,26 0,09 0,03 0,38 

BC2 0,31 0,26 1,12 0,09 0,04 0,42 0,26 0,21 0,03 0,37 0,16 0,23 0,28 0,19 0,45 0,12 0,33 0,05 0,16 0,19 0,41 0,05 0,39 0,12 0,34 0,04 0,09 0,30 

BM1 0,42 0,20 0,46 0,15 0,30 0,21 0,10 0,43 0,05 0,30 0,29 0,14 0,22 0,22 0,35 0,09 0,09 0,30 0,24 0,18 0,38 0,07 0,33 0,13 0,31 0,13 0,39 0,11 

BM2 0,28 0,30 0,45 0,17 0,12 0,34 0,20 0,25 0,28 0,13 0,04 0,37 0,21 0,23 0,35 0,09 0,26 0,16 0,29 0,13 0,36 0,09 0,30 0,13 0,17 0,24 0,17 0,48 

BA1 0,36 0,21 0,55 0,25 0,12 0,28 0,18 0,23 0,14 0,19 0,08 0,37 0,20 0,25 0,23 0,27 0,30 0,12 0,25 0,19 0,12 0,32 0,20 0,26 0,50 0,24 0,19 0,22 

BA2 0,38 0,21 0,37 0,26 0,23 0,15 0,23 0,14 0,10 0,12 0,13 0,38 0,20 0,21 0,14 0,41 0,31 0,13 0,12 0,30 0,34 0,19 0,30 0,16 0,34 0,36 0,20 0,22 

CC1 0,25 0,09 0,50 0,25 0,36 0,28 0,48 0,34 0,26 0,36 0,05 0,33 0,51 0,09 0,13 0,26 0,05 0,35 0,29 0,10 0,41 0,08 0,06 0,40 0,32 0,10 0,34 0,08 

CC2 0,20 0,24 0,21 0,10 0,16 0,23 0,16 0,31 0,28 0,30 0,05 0,28 0,14 0,32 0,31 0,39 0,24 0,10 0,04 0,33 0,25 0,18 0,42 0,07 0,14 0,26 0,09 0,33 

CM1 0,06 0,20 0,25 0,06 0,13 0,32 0,27 0,16 0,25 0,24 0,28 0,08 0,36 0,13 0,24 0,28 0,16 0,22 0,05 0,33 0,30 0,10 0,25 0,18 0,16 0,21 0,13 0,26 

CM2 0,07 0,19 0,21 0,09 0,24 0,22 0,38 0,10 0,39 0,24 0,13 0,46 0,19 0,25 0,25 0,32 0,30 0,10 0,12 0,35 0,27 0,17 0,14 0,23 0,12 0,20 0,13 0,19 

CA1 0,08 0,32 0,14 0,13 0,14 0,38 0,23 0,22 0,46 0,44 0,18 0,62 0,23 0,21 0,31 0,18 0,24 0,19 0,37 0,05 0,27 0,17 0,18 0,24 0,14 0,19 0,18 0,19 

CA2 0,05 0,19 0,13 0,40 0,16 0,23 0,09 0,40 0,19 0,28 0,35 0,49 0,31 0,15 0,24 0,18 0,23 0,15 0,10 0,37 0,11 0,31 0,22 0,18 0,27 0,15 0,21 0,15 

DC1 0,17 0,08 0,14 0,10 0,09 0,11 0,07 0,32 0,07 0,10 0,04 0,15 0,17 0,11 0,09 0,16 0,34 0,05 0,11 0,16 0,04 0,27 0,25 0,08 0,28 0,13 0,32 0,10 

DC2 0,09 0,19 0,11 0,17 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11 0,06 0,07 0,13 0,15 0,05 0,20 0,11 0,11 0,24 0,01 0,24 0,17 0,08 0,06 0,26 0,16 0,13 0,52 0,36 

DM1 0,15 0,19 0,14 0,12 0,18 0,12 0,09 0,12 0,13 0,12 0,22 0,02 0,20 0,05 0,25 0,25 0,19 0,01 0,19 0,36 0,03 0,23 0,12 0,15 0,13 0,16 0,10 0,24 

DM2 0,17 0,23 0,15 0,12 0,08 0,09 0,19 0,09 0,31 0,30 0,16 0,07 0,31 0,23 0,05 0,28 0,46 0,06 0,15 0,08 0,07 0,31 0,26 0,13 0,20 0,15 0,11 0,22 

DA1 0,14 0,08 0,13 0,21 0,04 0,18 0,10 0,09 0,20 0,21 0,09 0,12 0,13 0,20 0,20 0,12 0,11 0,18 0,03 0,23 0,26 0,05 0,07 0,32 0,10 0,14 0,16 0,17 

DA2 0,14 0,11 0,17 0,12 0,05 0,10 0,21 0,07 0,11 0,12 0,12 0,08 0,09 0,10 0,06 0,12 0,03 0,21 0,09 0,09 0,05 0,37 0,05 0,14 0,13 0,21 0,23 0,06 

EC1 0,10 0,04 0,05 0,09 0,04 0,17 0,13 0,11 0,09 0,04 0,04 0,10 0,02 0,09 0,07 0,05 0,12 0,34 0,10 0,12 0,13 0,05 0,12 0,09 0,08 0,17 0,19 0,00 

EC2 0,06 0,07 0,12 0,00 0,10 0,02 0,14 0,00 0,04 0,08 0,10 0,06 0,04 0,08 0,05 0,07 0,08 0,12 0,12 0,07 0,11 0,03 0,13 0,15 0,04 0,19 0,03 0,10 

EM1 0,08 0,05 0,06 0,09 0,04 0,09 0,20 0,03 0,07 0,02 0,08 0,18 0,02 0,02 0,07 0,05 0,14 0,02 0,25 0,21 0,05 0,06 0,17 0,06 0,12 0,06 0,25 0,03 

EM2 0,08 0,05 0,08 0,03 0,11 0,01 0,05 0,26 0,32 0,06 0,05 0,00 0,02 0,03 0,00 0,03 0,18 0,08 0,21 0,01 0,16 0,00 0,16 0,02 0,11 0,05 0,14 0,02 

EA1 0,05 0,07 0,08 0,13 0,20 0,05 0,04 0,24 0,03 0,04 0,01 0,03 0,02 0,04 0,05 0,00 0,18 0,28 0,17 0,03 0,15 0,00 0,05 0,07 0,00 0,21 0,04 0,07 

EA2 0,08 0,11 0,18 0,02 0,04 0,20 0,07 0,33 0,01 0,40 0,02 0,00 0,10 0,17 0,21 0,07 0,18 0,20 0,09 0,00 0,19 0,00 0,07 0,00 0,06 0,05 0,02 0,11 
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