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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar diferentes técnicas para restauração de 

canais alargados, através de ensaios de resistência à fratura e resistência de 

união. Sessenta dentes humanos unirradiculares foram distribuídos nos seguintes 

grupos: (EC) pino de fibra de vidro n°1 (Exacto Cônico, Angellus); (ECA) pino de 

fibra de vidro n°1 (Exacto Cônico, Angellus) juntamente com dois pinos acessórios 

(Reforpin, Angellus); (WP) pino de fibra de vidro n°4 (White Post, FGM). Após 

remoção da porção coronária a 14mm do ápice, os condutos radiculares foram 

preparados com a broca do sistema de pinos White Post n°4 (FGM), as raízes 

foram embutidas e os pinos, cimentados (Rely-X Arc). Para o teste de resistência à 

fratura, núcleos de preenchimento em resina composta foram confeccionados 

(n=10). Para o teste de resistência de união por push-out, as raízes (n=10) foram 

fatiadas com 1mm de espessura. Os testes de fratura e de push-out foram 

realizados na máquina de ensaios universal (EMIC DL 2000) com velocidade de 

0,5mm/min. Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Variância, sendo 

encontradas diferenças estatísticas significantes (p<0,001). O grupo WP levou a 

maiores valores de resistência à fratura do que o grupo EC (p<0,05), mas não foi 

diferente do grupo ECA. Com relação ao padrão de fratura, o grupo EC levou ao 

maior número de fraturas radiculares e o grupo WP, a nenhuma. Apenas 13,33% 

das fraturas foram radiculares, sendo todas favoráveis. Para a resistência de união, 

o grupo EC levou a menores valores do que os grupos WP e ECA, e este último, 

menores valores do que o grupo WP (p<0,05). A resistência de união da porção 

apical foi menor do que a da porção cervical e média dos condutos radiculares 

(p<0,05). Conclusão: Pinos de fibra de vidro mais adaptados ao conduto radicular 

levam a maiores valores de resistência de união e à fratura, sendo que o emprego 

de pinos de menor diâmetro predispõe à fraturas radiculares. O uso de pinos 

acessórios com pinos desadaptados também foi eficiente em aumentar a 

resistência à fratura e de união, quando comparados ao grupo que utilizou pinos 

desadaptados ao conduto. 

 

Palavras-Chave: Pinos de fibra; Pinos acessórios; resistência de união; resistência 

à fratura 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to compare different techniques proposed for restoration 

of canals enlarged, when analyzing the fracture resistance and bond strength. Sixty 

single-rooted human teeth were divided into three groups: (EC) fiberglass posts nº 1 

(Exacto Cônico, Angellus); (ECA) fiberglass posts nº 1 (Exacto Cônico, Angellus) 

with two accessory posts (Reforpin, Angellus) and (WP) fiberglass posts nº 4 (White 

Post, FGM). After removing the coronal portion of the 14mm limit amelo-cemental, 

the root canals were prepared with the drill post system White Post  4 (FGM), the 

roots were embedded and the posts were cemented (Rely X-Arc). To test the 

resistance to fracture filling cores in composite were prepared (n = 10). To test the 

push-out bond strength, the roots (n = 10) were sliced with 1mm thickness. The 

fracture test and push-out were performed in a universal testing machine (EMIC DL 

2000) with a speed of 0.5 mm / min. Data were subjected to ANOVA and 

statistically significant differences were found (p<0,001). The WP group led to 

higher fracture resistance than the EC group (p <0.05) but was not different from 

the ECA group. With respect to fracture pattern, the EC group had the highest 

number of root fractures and the WP group had none. Only 13.33% were root 

fractures, none for WP group, all favorable . The bond strength of the EC group led 

to lower values than the groups WP and ECA, and the latter, lower than the WP 

group (p<0,05). The bond strength of the apical portion was lower than that of the 

cervical portion of root canals (p<0,05). Conclusion: fiberglass posts more suited to 

root canal lead to higher bond strength and fracture, and the use of more 

maladaptive posts predisposes to root fractures. The use of one main post with two 

accessory posts also was effective in increasing the fracture resistance and bond 

strength, when compared with the group that used pins maladjusted.  

 

Keywords: fiber posts, accessories posts, bond strength, fracture resistance  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A restauração de dentes tratados endodonticamente, com significante 

perda tecidual coronária que impossibilitaria a realização de procedimentos 

restauradores diretos e indiretos, envolve a confecção de retentores intra-

radiculares (Balbosh & Kern, 2006).  

Embora a utilização de retentores metálicos fundidos e de pinos metálicos 

pré-fabricados, devido à simplificação dos procedimentos clínicos e à redução dos 

custos, tenha dominado o mercado durante longo período, tais sistemas 

proporcionavam elevada freqüência de fratura radicular e modo de fratura 

desfavorável (Mannocci et al, 1999b; Butz et al, 2001; Fokkinga et al, 2004). 

Tais desvantagens, juntamente com o apelo estético atual, incentivaram a 

realização de estudos e o desenvolvimento de novos materiais, culminando no 

surgimento dos pinos de fibra que, ao associarem um elemento de alta resistência 

(fibras de carbono, vidro, quartzo ou polietileno) com matrizes resinosas, têm 

mostrado propriedades mecânicas satisfatórias ao mesmo tempo em que garantem 

maior qualidade estética. 

Dentre as propriedades mecânicas que viabilizaram o sucesso clínico 

desses materiais, destaca-se o módulo de elasticidade (18,6 GPa) que, sendo mais 

próximo ao da dentina (48 GPa) quando comparados ao dos pinos metálicos (150 – 

200 GPa) (Plotino et al., 2007; Stewardson et al, 2010), diminui a concentração de 

tensões na raiz do dente, quando comparados aos pinos metálicos e cerâmicos, 

diminuindo o risco de fraturas ou levando a fraturas mais favoráveis no terço 

cervical do conduto radicular (Akkayan & Gulmez, 2002; Newman et al, 2003; 

Giovani et al, 2009; Torabi & Fattahi, 2010). Além disso, a natureza química dos 
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pinos de fibra possibilita sua união à dentina radicular, mediante o uso de sistemas 

adesivos em combinação com cimentos resinosos, de modo a garantir a criação de 

uma unidade mecanicamente homogênea composta por pino-cimento-dentina, 

colaborando para a retenção dos mesmos, sendo cumprida a principal função dos 

retentores intra-radiculares que é reter o material restaurador definitivo (Boschian et 

al, 2002). 

No entanto, um fator que pode influenciar no risco à fratura e na união à 

dentina é a adaptação dos pinos no conduto radicular (Lloyd & Palik, 1993). Caso 

os pinos de fibra não estejam bem adaptados ao conduto, a maior quantidade de 

cimento resinoso, necessário para o perfeito preenchimento do conduto, poderia 

causar uma maior contração final de polimerização, sendo geradas maiores 

tensões, o que levaria a descontinuidades estruturais, tais como bolhas, espaços 

ou fendas (Lloyd & Palik, 1993; Giachetti et al, 2004).  

Apesar dos fabricantes oferecerem sistemas de pinos de diversos 

diâmetros visando uma melhor adaptação aos condutos radiculares, há casos em 

que o canal apresenta-se extremamente alargado devido a cáries, anomalias, 

reabsorções internas e iatrogenias, dificultando a adaptação do pino ao canal 

radicular (Lui, 1994). Desse modo, pinos acessórios utilizados conjuntamente com 

pinos desadaptados ao conduto alargado, e pinos de maior diâmetro foram 

introduzidos no mercado, destinados à restauração desses dentes, garantindo uma 

redução na quantidade de cimento resinoso a ser usada.  

Com relação à resistência à fratura, sabe-se que há uma relação direta 

entre a proporção fibras/resina e a resistência à fratura da estrutura dentária, que 

pode ter influenciado nos valores de resistência à fratura (Newman et al, 2003; 

Erkut et al, 2004).  No entanto, a utilização de pinos acessórios não aumentou tal 
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propriedade, apesar de terem sido observadas fraturas mais favoráveis, ou seja, 

que comprometem apenas o terço cervical da raiz (Bonfante et al, 2007; Martelli et 

al, 2008).  

Já com relação à resistência de união de retentores intra-radiculares em 

condutos alargados, quando utilizados pinos precisamente adaptados aos canais, 

ou seja, com menor espessura de cimento, os resultados foram mais positivos 

(Schmage et al, 2009). No entanto, outros autores (Perez et al, 2006; Huber et al, 

2007; Perdigão et al, 2007), não encontraram diferenças estatisticamente 

significantes para os valores de resistência de união quando várias espessuras da 

película de cimento resinoso foram avaliadas, ou encontraram valores maiores 

desta propriedade quando espessuras maiores de cimento foram utilizadas 

(D’Arcangelo et al, 2007).  

Diante do que foi exposto, observa-se ainda escassa e controversa 

literatura a respeito do efeito da espessura da película de cimento resinoso, em 

decorrência da desadaptação dos pinos intra-radiculares ao conduto em canais 

alargados, na resistência de união e à fratura. Sendo assim, o presente estudo visa 

avaliar tais propriedades, utilizando pinos de diferentes diâmetros e pinos 

acessórios na confecção de retentores intra-radiculares em condutos alargados. 
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2. REVISTA DA LITERATURA 

 

 

2.1- Restauração de dentes tratados endodonticamente 

A restauração de dentes tratados endodonticamente tem sido 

constantemente relatada na literatura odontológica. Este procedimento pode tornar-

se especialmente complexo quando os dentes envolvidos perderam toda ou grande 

parte da estrutura coronária devido a processos cariosos, abrasão, erosão, 

restaurações anteriores, traumatismos e pelo próprio acesso endodôntico (Strub et 

al, 2001; Mitsui et al, 2004). 

A indicação da confecção de retentores intra-radiculares em dentes 

tratados endodonticamente, que não possuem estrutura coronária suficiente para 

reter o núcleo de uma restauração definitiva (Schwartz & Robbins, 2004), é um 

procedimento bastante comum, ou seja, com a perda de 50% ou mais da estrutura 

coronária, é necessária a instalação de um pino intra-radicular, como forma de reter 

a restauração deste dente (Mitsui et al, 2004). 

Preconiza-se o uso de pinos apenas quando realmente necessário, já que 

foi demonstrado que a resistência à fratura possui ligação direta com a quantidade 

de estrutura dentária remanescente (Mendoza et al, 1997). Se houver estrutura 

dentária remanescente suficiente e um acesso coronário conservador, pode-se 

restaurar o dente despolpado sem que se utilizem retentores intra-radiculares 

(Dean et al, 1998). 

As principais vantagens dos pinos são: maior retenção do material 

restaurador, do núcleo de preenchimento ou de ambos, além de auxiliar a 

distribuição das forças mastigatórias, difundindo as tensões impostas à estrutura 
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radicular, o que minimizaria a probabilidade de fratura (Asmussen et al. 1999; 

Christensen 2004).  

Sendo assim, fatores como a quantidade de estrutura dentária 

remanescente, a resistência mecânica do próprio pino e a adesividade entre as 

paredes do canal e a restauração devem ser considerados para garantir uma maior 

longevidade clínica do procedimento realizado (Mendonza et al, 1997; Plotino et al, 

2007; Stewardson et al, 2010). 

 

2.2- Tipos de retentores intra-radiculares 

Os retentores intra-radiculares podem ser fundidos (metálicos ou 

cerâmicos) ou confeccionados a partir de pinos pré-fabricados. Os pinos pré-

fabricados podem ser metálicos (ativos, passivos cônicos ou passivos paralelos) ou 

não metálicos (sempre passivos, sendo rígidos ou flexíveis). 

 

2.2.1.  Pinos metálicos 

O núcleo metálico fundido é constituído de um pino intra-radicular, fixado 

no conduto previamente preparado, e de uma porção que reconstitui a porção 

coronária, como se o dente estivesse preparado para receber uma coroa total. 

Estes pinos podem ser obtidos em metais nobres, não-nobres ou seminobres, a 

partir de padrões de resina acrílica ou de cera, confeccionados diretamente na 

boca do paciente ou indiretamente, em modelos de gesso dos preparos dentários. 

Tradicionalmente, devem ser fixados com cimento de fosfato de zinco (Shillingburg 

& Kessler, 1991). 

Esses retentores metálicos fundidos foram largamente usados para a 

restauração indireta de dentes tratados endodonticamente nas últimas décadas, 
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principalmente devido às suas propriedades físicas relacionadas à rigidez e 

resistência mecânica (Asmussen et al, 1999). Entretanto, sob restaurações 

estéticas, podem comprometer a coloração das mesmas, além de gerarem 

elevadas tensões na raiz dentária quando submetidos às cargas mastigatórias, 

aumentando o risco da ocorrência de fraturas desfavoráveis, ou seja, radiculares 

no terço médio e apical (Bonfante et al, 2007; Torabi & Fattahi, 2010). 

Já os pinos metálicos intra-radiculares pré-fabricados foram desenvolvidos 

para serem utilizados como meio auxiliar na retenção de materiais restauradores 

indicados para preenchimento coronário, como amálgama, cimento de ionômero de 

vidro e resina composta, nos casos de coroas dentárias amplamente destruídas 

(Caputo & Standle, 1976).  

Tais pinos pré-fabricados podem ser ativos, passivos cônicos ou passivos 

paralelos, e ainda, lisos ou serrilhados (Albuquerque et al, 2003). Os ativos são 

rosqueados no conduto e os passivos são fixados somente pelo cimento resinoso. 

Além de apresentarem baixo custo, dispensam a moldagem do conduto reduzindo 

as sessões clínicas, proporcionam menor desgaste da estrutura dental, além de 

estarem disponíveis em vários tamanhos, formatos e materiais (Fokkinga et al, 

2004). 

Entretanto, tais sistemas, principalmente nos casos dos pinos rosqueáveis, 

proporcionavam elevada freqüência de fratura radicular e modo de fratura 

desfavorável, o que restringiu as indicações desses pinos (Fokkinga et al, 2004). 

 

2.2.2. Pinos cerâmicos 

Na tentativa de desenvolver pinos mais estéticos para serem utilizados sob 

restaurações de cerômero ou de cerâmica, pinos pré-fabricados cerâmicos, 
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geralmente à base de dióxido de zircônia, surgiram no mercado (Ferrari & Scotti, 

2003)  

Apesar das vantagens estéticas, os pinos cerâmicos pré-fabricados, cujos 

retentores são confeccionados indiretamente utilizando cerâmicas prensadas, 

assim como os pinos metálicos fundidos, também tornam o elemento dentário mais 

suscetível à fratura. Isso ocorre, pois os retentores confeccionados com esses 

sistema de pinos apresentam elevado módulo de elasticidade (Plotino et al, 2007), 

mais alto que o da dentina, que levaria à maior possibilidade de produzir tensões 

na estrutura dental radicular e modo de fratura desfavorável, quando comparados 

aos pinos não rígidos (Dean et al, 1998; Mannocci et al, 1999; Butz et al, 2001; 

Fokkinga et al, 2004). 

Sendo assim, as buscas por pinos intra-radiculares que apresentassem 

propriedades biomecânicas similares às da dentina, continuou, surgindo os pinos 

não metálicos que associam um elemento de alta resistência (fibras de carbono, 

vidro, quartzo ou polietileno) com matrizes resinosas (Freedman, 1996).  

 

2.2.3. Pinos de fibra 

Inicialmente, os pinos considerados flexíveis foram propostos em 1983, 

sendo compostos por fibras de carbono imersas em matriz de natureza orgânica. O 

sistema de fabricação neste estudo era artesanal, mas já trazia importantes 

avanços nas propriedades mecânicas comparadas às propriedades dos pinos 

rígidos (Ferrari & Scotti, 2003).  

Entretanto, somente em 1990, os pinos idealizados por Duret foram 

comercializados para confecção de retentores intra-radiculares (Duret et al, 1990). 

Os primeiros pinos de fibra de carbono apresentavam morfologia cilíndrica com 
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seção dupla, constituída por dois segmentos mediados por um trecho de 

conicidade de 45º, denominada protética. Posteriormente, foram introduzidos pinos 

de fibra de carbono com morfologia definida como endodôntica, com conicidade 

fixa, visando uma resposta mais adequada às exigências clínicas restauradoras 

ligadas à morfologia dos instrumentos endodônticos e do conduto radicular (Ferrari 

& Scotti, 2003). 

Foi observado que a resistência à fratura dos dentes restaurados com 

pinos de fibra de carbono era semelhante àquela encontrada com os pinos pré-

fabricados metálicos, porém levando a um modo de fratura mais favorável para o 

remanescente dentário (King & Setchell, 1990).  

Em busca de melhor estética, as fibras de carbono passaram a ser 

recobertas por fibras de quartzo ou de vidro, com a finalidade de mascarar a cor 

escura proveniente do carbono. A seguir, os fabricantes passaram a comercializar 

os pinos de fibra de quartzo ou vidro para melhorar a estética sob restuarações 

cerâmicas ou de cerômeros (Ferrari et al, 2000b). 

Com relação aos pinos de fibra de quartzo, estudos in vivo realizados com 

duração de dois e quatro anos mostraram que existem perspectivas favoráveis ao 

uso desses pinos (Ferrari et al, 2000a; Finger et al, 2002). Foi encontrada maior 

resistência à fratura em dentes restaurados com estes pinos do que com os de 

fibra de vidro e cerâmicos (Akkayan & Gulmez, 2002), além de terem apresentado 

maior resistência à flexão do que os de fibra de vidro (Seefeld et al, 2007). No 

entanto, no Brasil, este tipo de pino não é fabricado e, quando encontrados no 

mercado, possuem custo elevado. Consequentemente, os pinos de fibra de vidro 

têm sido utilizados com maior freqüência.  
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Os pinos de fibra de vidro foram especificamente introduzidos em 1992 e 

constituem uma vantajosa opção, em decorrência de sua cor e translucidez serem 

semelhantes às do dente (Grandini et al, 2005a), além da possibilidade de 

cimentação adesiva às paredes do conduto. Sua natureza química possibilita a 

união dos pinos à dentina radicular mediante o uso de sistemas adesivos em 

combinação com cimentos resinosos, de modo a garantir a criação de uma unidade 

mecanicamente homogênea composta por pino-cimento-dentina (Boschian et al, 

2002).   

Também, são biocompatíveis e cimentados de forma passiva no interior do 

conduto radicular, além da técnica de utilização ser simples, rápida e econômica 

(Malferrari et al, 2003). Como outra vantagem, a sua translucidez facilita a 

passagem de luz para o interior do conduto, permitindo a complementação da 

polimerização do cimento resinoso dual (Roberts et al, 2004). 

Quanto à composição, são formados por fibras de vidro envoltas por uma 

matriz de resina epóxica ou seus derivados e, em alguns casos, por substâncias 

radiopacas. Do volume total da estrutura, a porção inorgânica pode ocupar cerca 

de 11 a 50% do material, sendo encontrados pinos com fibras entre 6 e 18 µm de 

diâmetro A quantidade das fibras também é um fator variável, estando na média 

entre 18 e 36 fibras /mm2 (Grandini et al, 2005b). A união entre as fibras de vidro e 

a matriz é obtida por um agente de união de composição desconhecida, porém 

com resistência de ligação suficiente para impedir o desfibramento dos pinos, 

devido o descolamento das fibras da matriz, ao serem submetidos a cargas 

funcionais e parafuncionais (Ferrari & Scotti, 2003).   

O módulo de elasticidade do pino de fibra de vidro (±48 GPa) é mais 

próximo ao da dentina (±18,6 GPa), quando comparado ao dos pinos metálicos 
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(150-200 GPa) (Plotino et al, 2007; Stewardson, 2010). Tal propriedade, associado 

à cimentação adesiva, garante que os pinos de fibra de vidro se deformem frente 

às forças mastigatórias de maneira semelhante ao dente, transmitindo as tensões 

(Eskitascioglu et al, 2002), ao invés de concentrá-las, reduzindo a possibilidade de 

fratura radicular (Newman et al, 2003; Ferrari et al, 2007; Torabi & Fattahi, 2010), 

quando comparados aos pinos metálicos ou cerâmicos (Akkayan & Gulmez, 2002; 

Newman et al, 2003; Giovani et al, 2009; Torabi & Fattahi, 2010). No estudo de 

Akkayam & Gulmez (2002), apesar de levarem a semelhantes valores de 

resistência à fratura aos dos retentores cerâmicos, o padrão de fratura foi mais 

favorável para os pinos de fibra de quartzo e fibra de vidro. 

Clinicamente, no estudo de Naumann et al (2005)  a utilização destes pinos 

para confecção de retentores levou a somente 11,4% de falhas. A maioria dos 

dentes avaliados não possuía remanescente coronário e muitos tinham condutos 

alargados. Das falhas ocorridas, apenas uma raiz sofreu fratura não reparável, sete 

se fraturaram e 2 se deslocaram. Já em outro estudo clínico, que analisou o 

desempenho de pinos de fibra durante longo período, verificou-se que a maioria 

das falhas encontradas foi relacionada ao deslocamento do pino, sendo este 

associado, em grande parte à presença de menos de duas paredes coronárias 

remanescentes e à presença de dentes antagonistas naturais (Ferrari et al, 2007). 

Também, as falhas encontradas não estavam relacionadas com fraturas 

radiculares e a maior causa de deslocamento dos pinos ocorreu durante a remoção 

de coroas provisórias, em dentes com menos de 2mm de dentina coronária (Ferrari 

et al, 2007).  

Desse modo, constata-se que, apesar dos pinos serem largamente 

utilizados na reconstrução de dentes, a adesão à dentina radicular destes materais 
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ainda é crítica, sendo a falha adesiva considerada a maior causa de insucesso no 

tratamento (Boschian et al 2002). Tal fato poder ser explicado pela grande 

variabilidade de desmineralização e interdifusão obtida pelos sistemas adesivos 

nas paredes radiculares, pelo problemático controle de umidade dentro do conduto 

e pelo elevado fator de configuração cavitária presente durante a cimentação 

(Bouillaguet et al, 2003; Bergmans et al, 2005). Também, a dificuldade de inserção 

dos materiais no conduto radicular, em decorrência do seu diâmetro relativamente 

pequeno e profundidade extensa, é um fator que torna o procedimento adesivo 

intra-canal um desafio (Vichi et al, 2002; Ferrari et al, 2002).  

Ainda é controversa a influência de certos fatores na retenção dos pinos de 

fibra, tais como o comprimento, a superfície e a forma. No que diz respeito à 

extensão, a princípio, o pino deveria ser o mais longo possível, ocupando 2/3 do 

comprimento da raiz suportada por osso alveolar ou, pelo menos, ter o 

comprimento da coroa (Standlee et al, 1978; Santos-Filho et al., 2008). No entanto, 

Chuang et al, (2010) não encontraram diferenças nos valores de resistência à 

fratura, quando diferentes comprimento de pinos de fibra foram empregados. 

Quanto à forma, os cilíndricos seriam mais retentivos que os pinos cônicos 

(Torbjorner et al, 1995; Sahafi et al, 2004; Signore et al., 2009). No entanto, a 

utilização de pinos paralelos aumenta em três vezes a chance de fratura (Naumann 

et al, 2005). De acordo com a superfície, os pinos lisos seriam menos retentivos do 

que os que apresentam retenções macro ou microscópicas, que podem ser obtidas 

através de tratamentos de superfície (Balbosh & Kern, 2006). No entanto, outros 

autores verificaram que a retenção dos retentores confeccionados com pinos de 

fibra de vidro não foi afetada pela forma nem pela superfície dos mesmos e que a 
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preferência por pinos com superfície serrilhada não acarretaria em ganho de 

retenção (Poskus et al, 2010).   

Também com relação à retenção dos pinos no conduto radicular, devem 

ser consideradas as características do cimento utilizado (Standlee et al, 1978) e do 

sistema adesivo empregado (Bitter et al, 2007), já que a retenção dos pinos de fibra 

de vidro não se dá por embricamento mecânico, como ocorre com os pinos 

metálicos e cerâmicos, dependendo completamente dos procedimentos adesivos.  

 

2.3- Cimentação intra-canal 

A cimentação do pino dentro do canal tem o propósito de aumentar a 

retenção da restauração, distribuir as tensões ao longo do dente e propiciar a 

criação de um selamento ao longo do canal (Guzman et al, 1969). Nesse caso é 

necessária a escolha de um bom agente de cimentação, que deve possuir fácil 

manipulação, pequena espessura de película, alta resistência mecânica, 

adesividade, baixa solubilidade e selamento marginal (Vichi et al, 2002).  

Em relação aos cimentos resinosos, uma adequada polimerização é 

necessária para garantir a eficácia de suas propriedades mecânicas, como módulo 

de elasticidade e dureza, responsáveis pela diminuição do estresse e retenção dos 

pinos na raiz. Considerando-se o modo de ativação, existem três tipos de cimentos 

que poderiam ser utilizados para a fixação dos pinos de fibra: os ativados 

quimicamente, os fotoativados e os duais (Monticelli et al, 2008). 

O uso de cimentos ativados quimicamente garante uma polimerização mais 

homogênea, independente da profundidade, especialmente em áreas de difícil 

acesso pela luz, como o terço médio e apical dos condutos Além disso, pela sua 

polimerização mais lenta, as cadeias moleculares teriam mais tempo para se 
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rearranjar dentro do material, diminuindo as tensões de contração geradas na 

interface adesiva (Feilzer et al, 1987) e, conseqüentemente, influenciando 

positivamente nos resultados de resistência de união alcançados (Bouillaguet et al, 

2003; Monticelli et al, 2006a). Todavia, esses materiais têm piores características 

de manipulação, já que o tempo de reação de polimerização não pode ser 

controlado. Além disso, a manipulação manual permite incorporação de grande 

quantidade de bolhas (Giachetti et al, 2004). Deve se considerar ainda o fato de 

que os cimentos resinosos com ativação química possuem polimerização 

relativamente lenta, podendo permitir que a água retida na dentina radicular tenha 

tempo para se difundir pela camada de adesivo, que apresenta grande 

permeabilidade e gradiente osmótico, devido à elevada quantidade de monômeros 

hidrofílicos. Isso poderia prejudicar a qualidade da adesão e a longevidade da 

cimentação (Tay et al, 2003). 

Os cimentos fotoativados permitem maior controle do tempo de 

polimerização e menor incorporação de bolhas. Contudo, a luz pode não alcançar 

as regiões mais profundas do conduto, impedindo a polimerização do cimento de 

forma homogênea, principalmente no terço apical (Roberts et al, 2004). 

Os cimentos de cura dual combinam as características favoráveis dos 

sistemas quimicamente ativado e fotoativado. São os cimentos de escolha para a 

cimentação de pinos de fibra. Geralmente, apresentam rigidez e dureza 

semelhantes às dos cimentos fotoativados, mas com maior capacidade de se 

deformar elasticamente, reduzindo as tensões geradas durante a contração de 

polimerização, além de uma polimerização uniforme (Monticelli et al, 2006a; Sadek 

et al, 2006; Ceballos et al, 2007), aumentando a resistência de união (Giachetti et 

al, 2004). 
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Adicionalmente, outro estudo comparou os efeitos dos diferentes tipos de 

ativação dos cimentos resinosos e concluiu que, quando um cimento de cura dual 

era ativado somente de modo químico, apresentava um valor de módulo de 

elasticidade mais baixo do que quando era apenas fotoativado. No entanto, os 

valores encontrados para contração e grau de conversão, eram semelhantes em 

ambos os casos (Feng & Suh, 2006). 

Atualmente é possível encontrar no mercado, cimentos resinosos auto-

condicionantes. Introduzidos no mercado em 2002, não requerem a aplicação 

prévia de sistemas adesivos e foram desenvolvidos em decorrência da demanda 

clínica pela simplificação dos procedimentos de cimentação. No entanto, seu uso 

ainda é crítico para a cimentação de pinos intra-radiculares, já que esses materiais 

têm se mostrado ineficientes na remoção da espessa camada de smear criada na 

dentina radicular durante a preparação do espaço para a retenção do pino, o que 

resulta em baixa resistência de união por conta da formação deficiente da camada 

híbrida (Sadek et al, 2006; Bitter et al, 2007).  

 

2.4- Fatores relacionados à interface cimento-pino 

Uma restauração envolvendo pinos de fibra tem pelo menos duas 

interfaces, uma entre o cimento/adesivo e a dentina radicular e outra entre o pino e 

o cimento resinoso. O sucesso da cimentação adesiva dos pinos depende da 

efetiva união estabelecida entre estas diferentes interfaces.  

O uso de agentes de silanização sobre a superfície do pino tem se 

mostrado uma técnica simples e eficiente, que garantiria o aumento da resistência 

de união entre o pino e o cimento (Goracci et al, 2005a). O silano, cuja fórmula é 

RYSiX3 tem o R como um grupo funcional não hidrolisável, Y como uma molécula 
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de união e X como o grupo hidrolisável. O grupamento não hidrolisável (exemplo: 

metacrilatos) pode se polimerizar com materiais resinosos que contenham duplas 

ligações de carbono, como os cimentos resinosos. Já os grupamentos hidrolisáveis 

aderem-se quimicamente aos substratos inorgânicos que contêm grupos hidroxila, 

como as fibras dos pinos (Matinlinna et al, 2004). Além da união química melhorar 

a ligação de materiais resinosos aos pinos de fibra, o procedimento de silanização 

dos pinos tem como objetivo auxiliar não só no aumento do embricamento 

micromecânico com o cimento resinoso por aumentar a molhabilidade da superfície 

(Bouschilicher et al, 1997), mas também sua interação com o material de 

preenchimento que será aplicado na porção coronária, aumentando a resistência 

de união entre as interfaces (Goracci et al, 2005; Monticelli et al, 2006b). Porém, há 

autores que verificaram que o uso do silano não proporcionou melhores valores de 

resistência de união entre os pinos de fibra e os cimentos resinosos (Perdigão et al, 

2006).  

Na tentativa de melhorar essa união entre os pinos de fibra e os cimentos 

resinosos, algumas técnicas têm sido desenvolvidas, como o condicionamento com 

permanganato de potássio (Monticelli et al, 2006b) ou a imersão dos pinos, 

previamente ao seu uso, em peróxido de hidrogênio, seguido de silanização 

(Monticelli et al, 2006c). O peróxido de hidrogênio pode ser usado em 

concentrações de 24% por 10 minutos ou em concentrações de 10% por 20 

minutos. O objetivo deste tratamento é remover uma camada superficial de resina 

epóxica, expondo uma área maior de fibras disponíveis para a silanização, sem 

prejudicar a resistência mecânica do pino, já que essa camada removida é 

bastante delgada (Monticelli et al, 2006c; De Souza Menezes et al, 2011).  
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Além dessa técnica, o abrasionamento da superfície dos pinos com 

partículas de alumina de 50µm a distância de 30mm, por cinco segundos e pressão 

de 2,5bar, também parece uma técnica eficiente para aumentar a retenção dos 

pinos (Balbosh & Kern, 2006). Entretanto, em decorrência do risco de produzir 

grandes desgastes na superfície dos retentores, este procedimento não é muito 

utilizado, sendo mais indicado para superfícies metálicas e cerâmicas. 

 

2.5- Restauração de condutos alargados 

A maioria dos métodos utilizados para aumentar a retenção dos pinos 

causa um enfraquecimento da estrutura radicular já comprometida, aumentando a 

probabilidade da ocorrência de fraturas, ou seja, o alargamento excessivo do 

conduto para inserção dos pinos de grande diâmetro poderia debilitar a raiz 

(Mendonza et al., 1997), que fica assim mais susceptível à fratura sob cargas 

mastigatórias (Assif & Gorfil, 1994). Ainda, os condutos radiculares podem estar 

extremamente alargados devido a cáries, anomalias, reabsorções internas e 

iatrogenias, sendo a adaptação do pino ao canal radicular mais difícil (Lui, 1994), 

Tanto na presença de canais alargados como de canais estreitos, tem sido 

indicado que os pinos sejam de diâmetro semelhante ao do conduto, o que 

diminuindo o desgaste do conduto e a espessura de cimento, fatores estes que 

poderiam influenciar no risco de fratura e na união à dentina radicular (Lloyd & 

Palik, 1993). Caso os pinos de fibra não estejam bem adaptados ao conduto, a 

maior quantidade de cimento resinoso, necessário para o perfeito preenchimento 

do conduto, poderia causar uma maior contração final de polimerização, sendo 

geradas maiores tensões, o que levaria a descontinuidades estruturais, tais como 
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bolhas, espaços ou fendas (Lloyd & Palik, 1993; Giachetti et al, 2004), além de 

prejudicar a interface de união (Feilzer et al, 1987) .  

No caso de condutos que estão alargados, a confecção de um reforço 

interno com uma resina composta de baixa viscosidade, diminuindo a quantidade 

de cimento resinoso utilizada tem sido proposta (Grandini et al, 2003), trazendo 

melhores resultados para resistência à fratura (Saupe et al, 1996; Marchi et al, 

2003; Gonçalves et al, 2006; Bonfante et al., 2007; Fukui et al, 2009). No entanto, 

tal técnica é mais difícil de ser executada do que a simples cimentação de pinos. 

No mercado atual, há sistemas de pinos de diversos diâmetros e formatos 

visando uma melhor adaptação aos condutos radiculares, inclusive aos mais 

alargados, garantindo uma menor linha de cimentação. Também podem ser 

utilizados os pinos acessórios, para serem cimentados juntamente com o pino 

principal. Esta técnica, de fácil aplicação, também garantiria uma redução na 

quantidade de cimento resinoso a ser usada e promoveria maior interação do pino 

à raiz, aumentando o embricamento mecânico. De fato, uma associação de fibras 

para reconstrução de canais alargados já havia sido recomendada (Erkut et al, 

2004).  

Poucos estudos foram realizados avaliando a influência da espessura da 

película de cimento resinoso na resistência à fratura de condutos alargados 

restaurados com pinos de fibra, sendo os resultados controversos. Quando em 

condutos alargados restaurados com um pino principal associado a pinos 

acessórios foi analisada a resistência à fratura, tal técnica não levou a maiores 

valores de resistência, embora o modo de fratura radicular tenha sido mais 

favorável, acometendo, em alguns casos, somente o terço cervical da raiz 

(Bonfante et al, 2007; Martelli et al, 2008). No entanto, foi encontrado que, em 
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canais alargados ou estreitos, a maior quantidade de fibras utilizadas para 

restauração do conduto levou aos maiores valores de resistência à fratura 

(Newman et al, 2003). 

Com relação à resistência de união, em condutos alargados foram 

encontrados resultados positivos quando utilizados pinos precisamente adaptados 

aos canais, ou seja, com menor espessura de cimento (Schmage et al, 2009). 

Contrariamente, outro estudo que avaliou a relação da espessura de película de 

cimento resinoso na resistência de união de pinos de fibra em condutos radiculares 

com quatro diferentes diâmetros, revelou que os maiores valores de resistência de 

união foram obtidos quando utilizados pinos de menor calibre do que os condutos, 

resultando em uma película de cimento mais espessa (D’arcangelo et al, 2007). 

Já em outros estudos, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes para os valores de resistência de união, quando várias espessuras da 

película de cimento resinoso foram testadas (Perez et al, 2006; Huber et al, 2007; 

Perdigão et al, 2007). Nos estudos citados a resistência de união foi avaliada por 

ensaio de push-out.  

Mesmo ainda havendo controvérsia quanto à influência da espessura da 

película de cimento resinoso na resistência de união, a presença de uma camada 

fina e uniforme de cimento resinoso tem sido considerada ideal para a adequada 

retenção dos pinos reforçados por fibra (Grandini et al, 2003).  

 

2.6- Tipos de testes para análise de resistência de união 

A eficácia da adesão de materiais resinosos às estruturas dentárias é 

medida com base em testes que verifiquem a resistência de união entre as partes 

envolvidas. Diversos testes de resistência de união podem ser utilizados para 
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analisar essa complexa interação entre pinos de fibra e dentina radicular, dentre 

eles o de microtração (Pashley et al, 1999; Bouillaguet et al, 2003), o de pull-out 

(Prisco et al, 2003) e o de push-out (Boschian et al, 2002; Kurtz et al, 2003).  

 

2.6.1 - Ensaio de microtração 

Desenvolvido em 1994 para tentar suprir algumas limitações encontradas 

nos ensaios de resistência ao cisalhamento, o ensaio de microtração permite testar 

múltiplos corpos-de-prova de um único dente, com dimensões mais reduzidas, 

apresentando menos falhas coesivas do que nos testes de tração ou de 

cisalhamento (Pashley et al, 1999).  

Inicialmente, era utilizada como substrato a dentina coronária. A partir de 

1999, foi realizada uma revisão sobre ensaios de microtração, apontando a 

possibilidade de se realizar este teste também em dentina intra-radicular (Pashley 

et al, 1999), para avaliar a resistência de união entre pino e dentina radicular 

(Bouillaguet et al, 2003). Além disso, este ensaio é considerado por alguns autores 

como o mais confiável para avaliar a verdadeira interface de união entre o material 

adesivo e o substrato de interesse (Goracci et al, 2005b).  

Todavia, em um trabalho que comparava o ensaio de microtração com o de 

push-out, foi observada uma grande variabilidade de resultados no teste de 

microtração, com elevado número de falhas prematuras na resistência de união 

entre os pinos de fibra de vidro e a dentina intra-radicular (Goracci et al, 2004). 

Outros autores associaram a grande variabilidade ocorrida nos resultados à 

dificuldade na confecção dos corpos de prova, em especial na realização dos 

entalhes para se obter a forma de ampulheta, o que possivelmente transmitiu 

vibrações para a interface de união entre pino e dentina radicular, aumentando o 
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estresse na região. O elevado número de fraturas prematuras na obtenção dos 

corpos e a dificuldade em limitar o contato da ponta da broca com a superfície do 

pino também foram citados por outros autores (Soares et al, 2005). 

 

2.6.2 - Ensaio de pull-out 

Outro teste utilizado para a medição da resistência de união entre pino e 

dentina radicular é o pull-out. Inicialmente descrito em 1975 para o uso na 

Medicina, este teste passou a ser usado na Odontologia em 1976 e, apenas em 

1989, o ensaio de pull-out foi modificado para avaliar a resistência de união entre 

cimentos resinosos e a dentina radicular (Liberman et al, 1989). No ano de 2000, 

este teste teve seu uso aplicado na medição da resistência de união entre pinos de 

fibra e dentina radicular, sendo aplicada uma força de tração para remoção do pino 

do interior do conduto (De Santis et al, 2000). 

O ensaio de pull-out, apesar de ser capaz de proporcionar medições da 

resistência de união entre o retentor intra-radicular e a dentina radicular, é 

necessário um grande número de pinos, elevando o custo de realização do teste, 

fato que limitaria o seu uso (De Santis et al, 2000; Prisco et al, 2003). 

 

2.6.3 - Ensaio de push-out 

Introduzido na Odontologia em 1970, o ensaio de push-out ou de 

cisalhamento por extrusão pode ser usado para medir a resistência de união entre 

pinos de fibra de vidro e dentina radicular (Boschian et al, 2002). Quando 

comparados aos testes convencionais, este teste proporciona uma melhor 

estimativa da resistência de união, pelo fato da carga ser aplicada paralelamente à 

interface de adesão, gerando uma tensão de cisalhamento (Kurtz et al, 2003).  
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Uma característica importante neste teste é que, assim como no ensaio de 

microtração, há possibilidade de serem obtidos múltiplos espécimes para um único 

dente, variando apenas a profundidade de cimentação. No entanto, os valores 

encontrados para a resistência de união de pinos ao conduto radicular podem ser 

maiores do que os de microtração, possivelmente devido à fricção durante o 

deslocamento, criando atrito na interface da restauração (Goracci et al, 2005c). 

Embora estes ensaios laboratoriais pretendam predizer o desempenho 

clínico de materiais e técnicas restauradoras, existe uma limitação na simulação 

das condições do meio ambiente oral (Kurtz et al, 2003), sendo necessária a 

realização de estudos clínicos adicionais. Visando superar as dificuldades 

encontradas nos testes que avaliam a resistência de união, o método de análise de 

elementos finitos tem se mostrado uma associação importante na análise da 

distribuição das tensões nos espécimes, possibilitando verificar também a 

influência da profundidade e do diâmetro dos pinos intra-radiculares (Pegoretti et al, 

2002). 



36 
 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1- Objetivo Geral:  

Avaliar a influência do diâmetro dos pinos de fibra de vidro e da utilização de 

pinos de fibra na resistência de união e à fratura radicular de raízes com condutos 

radiculares alargados. 

 

 

3.2- Objetivos Específicos:  

Avaliar: 

 Se diferentes diâmetros de pinos de fibra de vidro e pinos acessórios 

influenciam na resistência à fratura e no modo de fratura 

 Se diferentes diâmetros de pinos de fibra de vidro e pinos acessórios podem 

influenciar na resistência de união 

 Se a profundidade do conduto radicular influencia nos valores de resistência de 

união. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1- Obtenção, limpeza e seleção dos dentes 

Para o estudo in vitro, foram obtidos sessenta dentes anteriores superiores 

hígidos, extraídos por razões periodontais junto ao Banco de Dentes da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (BDH/FOUFF), cuja utilização 

na presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 

(anexo 01).  

A remoção dos restos de ligamento periodontal foi realizada com curetas 

periodontais (Duflex, SSWhite, Rio de Janeiro, Brasil). Após a limpeza, os dentes 

foram estocados em solução de cloramina a 0,5% em estufa (Sociedade Fabbe 

Ltda / Indústria Brasileira, São Paulo, Brasil) a 37°C, para desinfecção durante uma 

semana.  

Todos os dentes tiveram suas coroas removidas a 14mm do ápice, por 

meio de um disco diamantado dupla-face (KG Sorensen). Os diâmetros mésio-

distal e vestíbulo-lingual foram registrados por meio de um paquímetro digital 

(Mitutoyo, Kanogawa, Japan) e a média calculada para cada raiz. Dentes com 

diferenças de dimensões maiores do que 1,5mm foram descartados e repostos. 

Para evitar a dispersão de luz durante a cimentação dos pinos, todas as raízes 

foram pintadas com esmalte na cor preta. 

 

4.2- Preparo dos corpos de prova 

Após a remoção da porção coronária foi realizado um alargamento do 

conduto radicular até 1mm aquém do ápice, utilizando solução fisiológica 0,9% 
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para irrigação, com a broca fornecida pelo fabricante do pino White Post no 4 (FGM 

Produtos Odontológicos, Joinville, SC, Brasil). Os dentes preparados foram 

estocados em solução salina 0,9% e permaneceram em estufa a 370C. 

Particularmente para os espécimes submetidos ao teste de resistência à 

fratura, as raízes (n=10) foram posicionadas em dispositivo (Figura 4.2.1) com o 

ápice voltado para cima. Este foi levado à plastificadora a vácuo (Bio Art, São 

Carlos, SP, Brasil) para a confecção de uma camada de acetato de 0,5mm, para 

simulação do ligamento periodontal. Posteriormente, os excessos da placa de 

acetato forma removidos para o embutimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em seguida, as raízes foram embutidas individualmente em anéis de 

acetato, utilizando resina acrílica. Para o teste de resistência a fratura, as raízes 

foram embutidas, deixando 3mm da margem cervical da raiz exposta, para 

simulação do espaço biológico. Contrariamente, para a análise da união, apenas o 

terço apical foi embutido para facilitar a secção dos mesmos. 

Para que as raízes ficassem perpendiculares ao plano horizontal, o 

embutimento foi realizado com auxílio de um delineador (Bio Art, São Carlos, SP, 

Brasil) e do pino White Post no. 4. (Figura 4.2.2) 

Figura 4.2.1 – Dispositivo de madeira perfurada para confecção da camada de acetato 
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Posteriormente ao embutimento, os condutos radiculares foram lavados 

abundantemente com água, secos com ponta de papel absorvente e condicionados 

com ácido fosfórico a 37% (Uni-Etch, Bisco, Schaumburg, IL) por 15s. Após 

lavagem com água por 30s, a secagem foi realizada mediante aplicação de leve 

jato de ar e três pontas de papel absorvente (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiça).  

Como procedimento adesivo, foi aplicado o sistema de três passos 

Scotchbond Multi Purpose (Quadro 4.2.3) por meio de um pincel microbrush. Cada 

componente do sistema adesivo foi aplicado com leve fricção nas paredes do 

conduto durante trinta segundos, seguido de leve jato de ar por cinco segundos, a 

10cm de distância, para remoção de excessos e evaporação do solvente do primer.   

Na superfície dos pinos (Quadro 4.2.2), após limpeza com etanol, foi 

aplicado o agente silano Ceramic Primer (Quadro 4.2.3) com auxílio de um pincel 

microbrush e deixado descansar por 1 minuto. A seguir, os condutos radiculares 

foram preenchidos utilizando o cimento resinoso Rely-X Arc (Quadro 4.2.3), de 

acordo com os seguintes grupos (n=10), para ambos os testes (Quadro 4.2.1).  

Figura 4.2.2 – Embutimento das raízes com auxílio do delineador  
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Quadro 4.2.1 – Grupos experimentais 

Grupos Experimentais Método de restauração 

 
EC 

Condutos radiculares restaurados com pinos de fibra de 
vidro Exacto Cônico no1  

 
ECA 

Condutos radiculares restaurados com pinos de fibra de 
vidro Exacto Cônico no1 juntamente com dois pinos 
acessórios  

 
WP 

Condutos radiculares restaurados com pinos de fibra de 
vidro de 2,2mm de diâmetro White Post no 4 (FGM Produtos 
Odontológicos, Joinville, SC, Brasil). 

 

 

 

Quadro 4.2.2 – Características dos pinos utilizados 

 
Marca 
Pino 

Diâmetro 
Cervical 

(mm) 

Diâmetro 
Apical 
(mm) 

Fibra de 
Vidro 
(%) 

Resina 
Epóxica 

(%) 

 
Fabricante 

 
Lote 

 
Exacto 

Cônico nº 1 

 
1,4  

 
0,7  

 
80  

 
20  

Angellus 
Ciência e 

Tecnologia, 
Londrina, PR, 

Brasil 

 

** 

 
Reforpin 

 

 
1,3  

 
0,5  

 
80  

 
20  

Angellus 
Ciência e 

Tecnologia, 
Londrina, PR, 

Brasil 

 
6429 

 
White Post 

DC nº 4 

 
2,2  

 
1,45  

 
80 

 
20 

FGM Produtos 
Odontológicos, 
Joinville, SC, 

Brasil 

 
131208 

*Dados obtidos com os fabricantes; **Material doado sem número de lote 
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Quadro 4.2.3 – Composição dos materiais utilizados 

Material Nome Composição (% em peso)* Fabricante Lote 

Sistema 
adesivo 

 
 
 
 
 

Scotch Bond  
Multi- Purpose 

 
Activator: Etanol (> 95%), 
benzenossulfinato de sódio 

( < 5%) 
Primer: HEMA (35-40%), 

copolímero de ácido 
policarboxílico (10-15%), 

água (43-47%) 
Catalyst: Bis-GMA (55-
65%), HEMA (30-40%), 

peróxido de benzoila (1-3%) 
 

 
 
 
 
 

3M ESPE, St Paul, 
MN, USA 

 
8LA 
 
 
9CC 
 
 
8BE 

Silano 

 
 

Ceramic Primer 

 
Etanol (70-80%), água (20-

30%) e metacrilato de 3-
trimetoxissililpropilo (< 2%) 

 

 
3M ESPE, St Paul, 

MN, USA 

 
N125560 

Cimento 
resinoso 

 
 
 

Rely-X Arc 

 
Pasta A: 

Zircônia/sílica(68%), 
pigmentos, amina e 

canforoquinona 
Pasta B: 

Zirconia/sílica (67%) e 
peróxido de benzoila 

 

 
 

3M ESPE, St Paul, 
MN, USA 

 
 
 
GU9JG  

*Dados fornecidos pelo fabricante 

 

Posteriormente à aplicação do cimento resinoso por meio de pontas 

agulhadas da seringa Centrix (DFL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), e à inserção dos 

pinos de acordo com os grupos apresentados, os excessos de cimento foram 

removidos com um pincel. A fotoativação foi realizada com luz halógena e 

irradiância de aproximadamente 490mW/cm2 (Optilux 501, Demetron/Kerr, 

Danbury, CT, USA) por 60s, que foi monitorada a cada cinco raízes com auxílio de 

um radiômetro (Model 100, Demetron/Kerr). 

 

4.3- Teste de resistência à fratura 

Posteriormente à cimentação dos pinos, núcleos de preenchimento 

coronário foram confeccionados com a resina composta Filtek Z250 (3M ESPE, 
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MN, EUA) de maneira padronizada, utilizando uma matriz de acetato pré-fabricada 

(Figura 4.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Os corpos-de-prova foram fixados por meio de um dispositivo na base da 

máquina de ensaios universal (EMIC DL 2000, EMIC, SP, Brasil), de modo que 

ficassem em um ângulo de 135° em relação ao plano horizontal. A carga 

compressiva com velocidade de 0,5mm/min foi aplicada 2mm abaixo da margem 

incisal, sobre a superfície palatina do núcleo de preenchimento recoberto por uma 

cobertura metálica padronizada (Figura 4.3.2) para evitar deformações da resina 

composta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1 – Núcleos de preenchimentos coronários em resina composta 

Figura 4.3.2 - Posicionamento do corpo-de-prova na máquina de ensaios 
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Após realização do teste, as raízes foram removidas do embutimento para 

análise do padrão de fratura com o auxílio de uma lupa estereoscópica (Olympus 

SZ40, Olympus, Tokio, Japão). Os modos de fratura foram classificados em 

fraturas do núcleo de preenchimento e radiculares.  

 

4.4- Teste de resistência de união por ensaio de “push-out” 

Após o embutimento, as raízes foram fixadas na máquina de corte Isomet 

(Buehler) e, por meio de um disco diamantado, foram obtidas 06 seções de 1mm ± 

0,1 em espessura por raiz, sob refrigeração. Cada espécime recebeu uma 

marcação na porção coronária (Figura 4.4.1) As secções foram armazenadas em 

solução salina 0,9% em estufa a 37°C por 24hs.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Previamente à execução do teste “push-out”, a espessura e os diâmetros, 

coronário e apical do conjunto cimento/pino foram medidos com auxílio de um 

Figura 4.4.1 - Imagem da secção com identificação na porção coronária 
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paquímetro digital (Mitutoyo, Kanogawa, Japão) e de uma lupa estereoscópica 

(Olympus SZ40, Olympus, Tokio, Japão).  

Cada espécime foi posicionado na base da máquina de ensaios universal 

(EMIC DL 2000, EMIC, SP, Brasil), com a porção coronária voltada para baixo.  Ao 

acionar a célula de carga, o conjunto pino/cimento sofreu a aplicação de uma carga 

estática vertical no sentido apical-coronal por meio de um êmbolo com a velocidade 

de 0,5mm/min (Figura 4.4.2).  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A carga aplicada (N) no momento do rompimento da união 

pino/cimento/dente foi registrada. A resistência de união foi então calculada pela 

seguinte fórmula: 

 

Pressão = Força (N)/A 

 

Onde A é a área da interface do conjunto cimento/pino com a dentina, calculada 

pela fórmula da lateral do tronco de cone: 

 

(a) 

Figura 4.4.2 – Espécimes posicionados na máquina de ensaios universal EMIC 
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Área adesiva={[π × (R+r)] × [h2 + (R-r)2]0,5}, onde: 

 

Π é a constante 3,1416 

R é o raio maior do conjunto pino/cimento 

r é o raio menor do conjunto pino/cimento 

h é a espessura da fatia 

 

4.5. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com o software Statgraphics 5.1. Os 

valores originais foram submetidos ao teste de Shapiro-wilk para verificação da 

normalidade e ao teste de Levene para homogeneidade das variâncias. 

Subsequentemente, os dados de resistência à fratura foram tratados por análise de 

variância de um fator e submetidos ao teste de Tukey (5%) para contraste entre 

médias. Já os dados de resistência de união foram tratados por análise de 

variância de dois fatores, já que se pretendia analisar a influência da profundidade 

na união dos retentores. O teste de Tukey (5%) também foi empregado para 

contraste entre médias. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1- Teste de Resistência à Fratura 

Para o teste de resistência à fratura foi verificada diferença estatística 

significante entre as técnicas estudadas (p<0,01). Os valores médios e o desvio 

padrão dos grupos testados estão apresentados na Figura 5.1.1 e o modo de 

fratura na tabela 5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tabela 5.1.1 – Modos de fraturas encontradas  

Grupos  Modos de fratura 

  Núcleo de preenchimento  Radicular 

EC  7  3 

ECA  9  1 

WP  10  0 

 
 
 

Figura 5.1.1 – Valores médios de resistência à fratura (N) para os grupos experimentais e 
Tukey 5% (letras diferentes mostram diferenças estatísticas significantes) 
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Pode-se notar que o grupo que foi restaurado utilizando o pino mais 

adaptado ao conduto radicular, ou seja, o grupo WP, obteve valores de resistência 

à fratura mais elevados do que o grupo EC (p<0,05), que utilizou um pino muito 

menor que o diâmetro do conduto e do que o grupo ECA que utilizou, juntamente 

com o pino principal de menor diâmetro, pinos acessórios. Entre os grupos EC e 

ECA não foram encontradas diferenças estatísticas significantes. 

Também, de acordo com a Tabela 5.1.1 pode ser verificado que apenas 

13,33% das fraturas ocorridas foram radiculares. Também deve ser observado que, 

para o grupo WP, não foi observada nenhuma fratura radicular e para o grupo ECA 

apenas uma fratura foi radicular. Todas as fraturas radiculares observadas 

ocorreram em terço cervical da raiz, sendo consideradas assim fraturas favoráveis 

à manutenção do remanescente dentário.  

 

 

5.2- Teste de Resistência de União  

Para o teste de resistência de união, foi verificada significância estatística 

para os dois fatores analisados, técnica (p<0,001) e profundidade (p<0,001), bem 

como para a interação entre eles. 

Para o fator técnica, as médias de resistência de união e desvio padrão em 

MPa, para os três grupos testados estão apresentadas na Figura 5.2.1.  
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Como pode ser observado, para a resistência de união, o grupo EC levou a 

menores valores do que os grupos WP e ECA, e este último, menores valores do 

que o grupo WP (p<0,05). Desse modo, quando utilizado o pino mais adaptado ao 

conduto radicular (Grupo WP), maiores foram os valores de resistência de união, 

quando comparados aos valores obtidos quando os condutos foram restaurados 

com pinos muito menores do que seu diâmetro (Grupo EC).  

Para o fator profundidade, as médias de resistência de união e desvio 

padrão em MPa, dos três grupos testados estão apresentadas na Figura 5.2.2.  

 

 

 

 

 

Figura 5.2.1 – Médias de resistência de união (MPa) e desvio padrão para os grupos 
experimentais para o fator técnica e Tukey 5% (letras diferentes mostram diferenças 

estatísticas significantes) 
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De acordo com a figura 5.2.2, pode ser constatado que, para o fator 

profundidade, no terço cervical os valores de resistência de união foram maiores do 

que os valores obtidos no terço apical e estatisticamente semelhantes aos 

encontrados no terço médio (p<0,05). 

A seguir estão apresentadas as médias de resistência de união para a 

interação entre os fatores pino e profundidade (Figura 5.2.3). 

 

 

 

Figura 5.2.2 – Médias de resistência de união (MPa) e desvio padrão para os grupos experimentais 

para o fator profundidade e Tukey 5% (letras diferentes mostram diferenças estatísticas 
significantes) 

Figura 5.2.3 – Médias de resistência de união (MPa) e desvio padrão para os grupos experimentais 

para a interação entre os fatores técnica e profunidade e Tukey 5% (letras diferentes mostram 
diferenças estatísticas significantes)  
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Observando o gráfico anterior (Figura 5.2.3), é possível perceber que os 

valores de resistência de união encontrados no terço apical dos grupos EC e ECA 

foram mais baixos do que os encontrados no terço apical do grupo WP, os quais 

foram estatisticamente semelhantes aos valores encontrados no terço cervical e 

médio do grupo EC. Além disso, pode ser verificado que os valores de resistência 

de união dos grupos WP e ECA, no terço cervical, foram semelhantes, e no terço 

médio, foram diferentes entre si. Convém observar que os valores alcançados no 

terço médio e cervical do grupo ECA foram semelhantes aos valores encontrados 

para a cervical do grupo WP. 
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6- DISCUSSÃO 

 

 

A confecção de retentores intra-radiculares é bastante freqüente para a 

restauração de dentes tratados endodonticamente. Os retentores confeccionados 

com fibra de vidro são uma excelente opção restauradora, pois além de 

apresentarem biocompatiblidade, técnica simples de confecção e custo reduzido 

(Malferrari, et al, 2003), a sua natureza química permite que a cimentação adesiva 

à dentina radicular seja efetuada, criando uma unidade mecanicamente 

homogênea composta por pino-cimento-dentina  (Boschian et al, 2002). Seu 

módulo de elasticidade é próximo ao da dentina (Asmussen et al, 1999), garantindo 

uma diminuição de concentração de tensões na raiz, reduzindo a possibilidade de 

ocorrerem fraturas radiculares (Ferrari et al, 2000; Eskitascioglu et al, 2002; 

Newman et al, 2003; Torabi & Fattahi, 2010).  

Em condutos radiculares alargados, o enfraquecimento das raízes 

(Mendoza et al, 1997), poderia comprometer a sua resistência à fratura (Assif & 

Gorfil, 1994). A adaptação dos pinos aos condutos radiculares, com conseqüente 

menor linha de cimentação, pode influenciar no risco à fratura e na união à dentina 

radicular (Lloyd & Palik, 1993), sendo indicada, para canais alargados, a utilização 

de pinos de maior calibre ou pinos acessórios para serem cimentados juntamente 

com o pino principal. Neste estudo, foi proposto analisar a eficiência destas 

técnicas restauradoras para condutos alargados, com relação à resistência à 

fratura e de união. 

Quanto à resistência à fratura, uma das limitações do presente estudo foi a 

realização dos testes sem a utilização das restaurações protéticas, que poderiam 

influenciar nos resultados obtidos, além de não mimetizar as condições clínicas 
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(Assif et al, 1993). Grande parte dos estudos sobre resistência à fratura de 

retentores radiculares não confeccionam restaurações protéticas para este ensaio 

(Martelli et al, 2008; Torabi & Fattahi, 2010). Vale ressaltar que, no presente 

estudo, foram utilizados copings metálicos para minimizar a deformação elástica da 

resina do núcleo de preenchimento na área de aplicação da carga, condição esta 

que poderia influenciar nos valores de resistência à fratura (Adanir & Belli 2008; 

McLaren et al, 2009).  

De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.1.1, pode-se inferir 

que o grupo restaurado utilizando o pino mais adaptado ao conduto radicular (WP) 

obteve valores mais elevados de resistência à fratura do que o grupo que utilizou 

um pino de diâmetro muito menor do que o diâmetro do conduto (EC), e do que o 

grupo onde pinos acessórios foram cimentados juntamente ao pino principal de 

menor diâmetro (ECA). No entanto, não houve diferença significante entre este 

último grupo e o grupo que utilizou apenas um pino principal, resultado também 

encontrado em outros estudos (Bonfante et al, 2007; Martelli et al, 2008). 

Quando pinos não adaptados ao conduto são utilizados, uma maior 

quantidade de cimento resinoso seria necessária para o perfeito preenchimento do 

conduto. Como se sabe há uma relação direta entre a proporção fibras/resina e a 

resistência à fratura da estrutura dentária, que pode ter influenciado nos valores de 

resistência à fratura (Newman et al, 2003). Desse modo, com a maior quantidade 

de cimento resinoso no grupo EC, menor a quantidade de fibras existentes no 

interior do conduto, resultando em menores valores de resistência à fratura. Apesar 

de não ter sido encontrada diferença estatística significante entre os grupos EC e 

ECA, pode-se notar uma tendência do grupo deste último apresentar resultados 

mais elevados (Figura 5.1.1), o que pode ser explicado também pela maior 
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quantidade de fibras existentes no interior do conduto do grupo ECA do que do 

grupo EC. De fato, em 2004, uma associação de fibras para reconstrução de 

canais alargados já havia sido recomendada (Erkut et al, 2004).  

Embora a proporção de fibras dos pinos White Post e do Exacto Cônico, 

bem como dos acessórios, sejam semelhantes (Tabela 4.2.2), quando é utilizado o 

pino principal, juntamente com os acessórios, entre os pinos e entre estes e a 

parede dentária, há maior quantidade de cimento resinoso do que a encontrada 

quando utilizado somente o pino White Post adaptado ao conduto radicular. Tal 

condição poderia justificar a maior resistência à fratura encontrada para o grupo 

WP. 

Corroborando tais constatações, a utilização de materiais com melhores 

propriedades mecânicas, como os metálicos e cerâmicos (Asmussen et al, 1999), 

para restauração dos condutos radiculares, embora aumentem a ocorrência de 

fraturas desfavoráveis, tem levado a maiores valores de resistência à fratura 

(Bonfante et al, 2007; Torabi & Fattahi, 2010). Também, para diminuir a linha de 

cimentação, o reforço realizado com resina composta (Grandini et al, 2003), que 

possui melhores propriedades mecânicas do que o cimento resinoso, mas 

semelhante módulo de elasticidade do que a estrutura dentária, tem favorecido os 

resultados de resistência à fratura (Saupe et al, 1996; Marchi et al, 2003; 

Gonçalves et al, 2006; Bonfante et al, 2007; Fukui et al, 2009).  

Com relação ao modo de fratura, mesmo com a presença de raízes mais 

fragilizadas, devido ao alargamento dos condutos com brocas, no presente estudo, 

apenas 13,33% de fraturas radiculares ocorreram, todas favoráveis, já que 

acometiam o terço cervical, o que facilitaria a reconstrução do dente numa situação 

clínica (Mannocci et al., 1999), no que concordam vários estudos (Newman et al, 
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2003; Teixeira et al, 2005; Bonfante et al, 2007; Martelli et al, 2008; Torabi & 

Fattahi, 2010). Reforçando os resultados encontrados neste estudo, clinicamente 

foram encontradas poucas falhas (11,4%) com a utilização de pinos de fibra sendo 

que, em 120 dentes, apenas um sofreu fratura radicular desfavorável (Naumann et 

al, 2005). 

Maior número de fraturas radiculares foi encontrado para o grupo EC, que 

apresenta maior quantidade de cimento resinoso. Este possui módulo de 

elasticidade inferior (±5,5 MPa) (Saskalauskaite et al, 2008) ao do pino (48 GPa) 

(Plotino et al, 2007; Stewardson et al, 2010) e ao da dentina (±18,6 GPa). Pode ser 

especulado que, pelo comportamento elástico diferente, o cimento poderia se 

deformar mais facilmente frente à aplicação da carga do que o pino e a dentina, 

aumentando a probabilidade de fraturas radiculares. Para os grupos WP e ECA, 

ocorreu apenas uma fratura radicular (Tabela 5.1.1). Talvez, a dissipação das 

tensões ocorrida para os grupos WP e ECA tenha sido maior do que a ocorrida 

com o grupo EC, reduzindo a probabilidade de fraturas radiculares para aqueles 

grupos que contém mais fibras de vidro presentes. Fraturas mais favoráveis para o 

grupo que utilizou pinos acessórios, comparados com o grupo que utilizou apenas 

o pino principal, também foram observadas no estudo de Martelli et al, (2008).  

Para análise da resistência de união, diversos testes podem ser utilizados, 

dentre eles o de microtração (Pashley et al, 1999; Bouillaguet et al, 2003), o de 

pull-out (Prisco et al, 2003) e o de push-out (Boschian et al, 2002; Kurtz et al, 

2003), este último bastante utilizado nas pesquisas. Para o presente estudo, o 

ensaio de push-out foi utilizado, já que proporcionaria uma melhor estimativa da 

resistência de união, pela carga ser aplicada paralelamente à interface de adesão, 

gerando uma tensão de cisalhamento (Kurtz et al, 2003). Também foi utilizado um 
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cimento resinoso de polimerização dual e um sistema adesivo quimicamente 

ativado, com a finalidade de garantir uma polimerização mais eficaz nas porções 

mais profundas do conduto radicular (Monticelli et al, 2006a; Sadek et al, 2006; 

Ceballos et al, 2007).  

Primeiramente, é importante ressaltar que os menores valores de 

resistência de união obtidos neste estudo (±8 MPa) podem ser justificados pelo 

elevado fator de configuração cavitária (Fator-C) dos condutos radiculares 

(Bouillaguet et al., 2003), que levaria ao desenvolvimento de tensões de contração 

maiores, que poderiam prejudicar a interface de união  (Feilzer et al, 1987; 

Bouillaguet et al, 2003). Em estudos de resistência de união de compósitos à 

superfícies planas de dentina, como o Fator-C é bastante baixo, os valores tendem 

a ser mais elevados (15-21 MPa) (Tonial et al, 2010; Peerzada et al, 2010). Além 

disso, no presente estudo, apesar de não simular as condições clínicas, os 

condutos não foram obturados, previamente à preparação para a cimentação dos 

pinos, já que resíduos de diferentes cimentos ou guta-percha poderiam interferir 

nos resultados (Kremeier et al, 2008). 

De acordo com as figuras 5.2.1 e 5.2.2, os grupos WP e ECA 

apresentaram maiores valores de resistência de união do que o grupo EC. No 

grupo WP, os pinos estão mais adaptados às paredes do conduto radicular, 

reduzindo a linha de cimentação, o mesmo ocorrendo com o grupo ECA, já que 

pinos acessórios foram utilizados juntamente com o pino principal. Desse modo, 

sendo menor a quantidade de cimento, menor a contração de polimerização final e 

menores seriam as tensões de contração geradas, que poderiam prejudicar a 

interface de união (Feilzer et al, 1987; Bouillaguet et al, 2003). Goracci et al (2005) 

também citam um aumento dos valores de resistência de união devido ao atrito às 
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paredes do conduto nos ensaios de push out quando comparados aos de 

microtração. Portanto, no presente estudo, o maior atrito às paredes dentárias dos 

grupos que utilizaram maior quantidade de pinos ou pinos mais adaptados pode ter 

exercido alguma influência dos resultados maiores de resistência de união 

alcançados. Schmage et al, (2009) também encontraram maiores valores de 

resistência de união quando utilizados pinos precisamente adaptados aos condutos 

radiculares. Estudos clínicos retrospectivos também observaram que a freqüência 

de destacamento dos retentores era maior quando a espessura da película de 

cimento era muito grande (Ferrari et al, 2000a,b).  

No entanto, outros autores (Perez et al, 2006; Huber et al, 2007; Perdigão 

et al, 2007), não encontraram diferenças estatisticamente significantes para os 

valores de resistência de união quando várias espessuras da película de cimento 

resinoso foram avaliadas, ou encontraram valores maiores desta propriedade 

quando espessuras maiores de cimento foram utilizadas (D’Arcangelo et al, 2007).  

Perdigão et al, (2007) utilizou as bolhas incorporadas no cimento resinoso 

(Grandini et al, 2005a) para justificar a semelhança entre os valores de resistência 

de união para todas as espessuras de cimento resinoso estudadas. O oxigênio 

presente nas bolhas de ar, incorporadas durante a manipulação dos cimentos, 

poderia inibir a reação de polimerização dos materiais poliméricos, tornando-a mais 

lenta, permitindo uma acomodação das cadeias moleculares durante a fase pré-

gel, reduzindo as tensões de contração geradas na interface de união (Alster et al, 

1992). A utilização de um cimento com ativação somente química, também poderia 

tornar mais lenta a reação de polimerização influenciando positivamente nos 

resultados de resistência de união (Feilzer et al, 1993). Tanto Perdigão et al, (2007) 

como Huber et al, (2007) utilizaram cimentos resinosos quimicamente ativados, o 
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que poderia explicar os diferentes resultados encontrados comparados com o 

presente estudo. Com a polimerização dual do cimento Rely-X Arc, utilizado no 

presente estudo, a ativação final com luz aumentaria a velocidade da 

polimerização, não permitindo a acomodação das cadeias, aumentando as tensões 

na interface, o que causaria uma redução dos resultados obtidos, principalmente 

para os grupos EC e ECA, que possuíam maior quantidade de cimento resinoso. 

Perez et al, (2006) também não observou diferença nos valores de resistência de 

união quando diferentes espessuras de cimento resinoso foram testadas. Neste 

estudo a carga era aplicada somente no pino e não no conjunto pino-cimento, 

como realizado no presente estudo o que poderia interferir nos resultados, pois a 

resistência obtida reflete a resistência de união entre cimento e pino, que pode ter 

maiores valores. 

No estudo de D’arcangelo et al, (2007), que avaliou a relação da espessura 

de película de cimento resinoso na resistência de união de pinos de fibra em 

condutos radiculares com quatro diferentes diâmetros, foram encontrados maiores 

valores de resistência de união quando pinos de menor calibre do que os condutos 

foram cimentados. No entanto, quando uma espessura muito grande de cimento 

resinoso estava presente, menores valores de resistência de união também foram 

encontrados. Neste estudo foi utilizado o ensaio do tipo pull-out e a utilização de 

um cimento ativado apenas quimicamente, o que poderia ter influenciado 

positivamente nos diferentes resultados encontrados, quando comparados com os 

do presente estudo.  

Com relação à influência da profundidade do conduto radicular na 

resistência de união, pode ser observado na Figura 5.2.2 que os valores de 

resistência de união no terço cervical foram significantemente maiores do que os 
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valores obtidos no terço apical e semelhantes aos encontrados no terço médio. 

Outros estudos também encontraram maiores valores de resistência de união para 

o terço cervical do que os encontrados no terço apical (Perez et al, 2006; Perdigão 

et al, 2007). Dentre os fatores que poderiam influenciar neste resultado pode ser 

citada a dificuldade de inserção dos materiais nas porções mais profundas do 

conduto radicular, devido seu diâmetro relativamente pequeno e profundidade 

extensa (Vichi et al, 2002; Ferrari et al, 2002; Bergmans et al, 2005).  

Quando analisada a Figura 5.2.3, é possível perceber que os valores de 

resistência de união encontrados no terço apical dos grupos EC e ECA, embora 

tenham sido estatisticamente semelhantes entre si, foram mais baixos do que os 

encontrados no terço apical do grupo WP. Durante a execução do ensaio de push 

out, foi observada ausência de pinos acessórios nas fatias mais apicais, 

observando-se apenas o pino principal. Sendo este mais estreito do que o conduto 

radicular, maior quantidade de cimento resinoso estava presente. 

Conseqüentemente, maior seria o efeito da contração de polimerização nesta 

região, já que o Fator-C dos condutos radiculares é extremamente alto, o que 

reduziria os valores de resistência. 

Do mesmo modo, analisando a Figura 5.2.3, a resistência de união 

encontrada para o terço apical do grupo WP foi estatisticamente semelhante aos 

valores encontrados no terço cervical e médio do grupo EC, sugerindo também que 

a menor espessura de película de cimento resinoso no terço apical do grupo WP 

tenha favorecido os melhores resultados obtidos. 

Além disso, pode ser verificado que os valores de resistência de união no 

terço cervical dos grupos WP e ECA foram semelhantes e, no terço médio, 

diferentes estatisticamente entre si. Convém observar que os valores encontrados 
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no terço médio do grupo ECA foram semelhantes aos valores encontrados no terço 

cervical do grupo WP. Somente os valores de resistência de união encontrados no 

terço apical foram mais baixos do que os encontrados nesta porção para o grupo 

WP. Pode ser especulado que os resultados inferiores encontrados com a 

utilização dos pinos acessórios em canais alargados, quando comprados ao grupo 

WP, observados na figura 5.2.1, podem estar diretamente relacionados com estes 

valores encontrados no terço apical, já que os valores dos terços cervical e médio 

do grupo ECA foram semelhantes aos encontrados para o terço cervical do grupo 

WP. 

Como considerações finais, os pinos de fibra de vidro parecem uma opção 

bastante viável para restauração de dentes anteriores, já que os valores de 

resistência a fratura obtidos ultrapassam as forças máximas requeridas para causar 

fratura durante a função mastigatória normal, que varia de 166,1 a 264,8N 

(Mannocci et al., 1999), além de terem sido observadas somente fraturas 

favoráveis. Pode-se inferir que quanto mais adaptado estiver o pino de fibra ao 

canal radicular, menor a quantidade de cimento necessária, o que poderia 

influenciar positivamente tanto nos resultados de fratura como nos de resistência 

de união à estrutura dentária. Estudos clínicos adicionais deveriam ser realizados 

para confirmar a maior longevidade dos retentores quando pinos mais adaptados 

ao conduto alargado são utilizados. 
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7- CONCLUSÃO 
 

 

 Com base nos resultados obtidos e sua discussão, pôde-se concluir que: 

 

1) A utilização de pinos totalmente adaptados às paredes dos condutos 

radiculares alargados levou a maiores valores de resistência a fratura do que 

a utilização de pinos de menor diâmetro juntamente com pinos acessórios, 

além de não levar a nenhuma fratura radicular.  

 

2) Todas as fraturas radiculares observadas ocorreram no terço cervical da 

raiz, sendo consideradas assim fraturas favoráveis à manutenção do 

remanescente dentário. 

 

3) As duas técnicas propostas para a restauração de canais alargados com a 

utilização de pinos acessórios e pinos de maior diâmetro foram eficientes em 

aumentar os valores de resistência de união. 

 

4) A utilização de pinos de maior diâmetro levou a maiores valores de 

resistência de união do que a utilização de pinos acessórios. 

 

5)  A utilização de pinos de diâmetro muito menor do que o conduto alargado 

levou a menores valores de resistência à fratura e de união. 

 

6) Os valores de resistência de união obtidos no terço cervical e médio dos 

condutos radiculares foram maiores do que os obtidos no terço apical.  
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