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RESUMO 

 

 
Simões IIN. Influência do protocolo para recimentação de pinos de fibra de vidro na 
resistência de união à dentina radicular. [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019 
 
 

Este trabalho objetivou avaliar protocolos de recimentação de pinos que foram 

descimentados. As coroas de 50 incisivos bovinos foram removidas, obtendo raízes 

de 14 mm de comprimento. Os condutos foram preparados (12 mm) para receberem 

pinos de fibra de vidro [PFV (WhitePost DC3)], os quais, após tratamento de superfície 

com H2O2 24% e silanização, foram cimentados com cimento autoadesivo (RelyX 

U200). Os espécimes foram submetidos à análise da resistência de união (RU) à 

dentina radicular por ensaio de pullout e análise do padrão de falha. Os pinos recém-

removidos foram distribuídos em 5 grupos experimentais (n=10), de acordo com o tipo 

tratamento de superfície proposto para o pino: ST = nenhum tratamento; SI = Silano; 

ET = etanol 92,8º+ silano; PH = H2O2 24% + silano; AL = jateamento com Al2O3 (50μm) 

+ silano.  Após o repreparo dos condutos, os pinos foram recimentados com o cimento 

autoadesivo e os espécimes submetidos a novo ensaio de pullout e análise do padrão 

de falha. Os dados obtidos foram submetidos ao teste t de Student, para comparar, 

grupo a grupo, a RU dos pinos cimentados e recimentados, e análise de variância de 

um fator, para investigar eventuais diferenças entre os protocolos propostos para 

recimentação e ao teste de qui-quadrado (α = 0,05). Os resultados mostraram que os 

pinos recimentados mostraram valores mais altos de RU do que os cimentados 

(p<0,05) e que não houve diferença estatística entre os tratamentos de superfície 

propostos. (p>0,05). As falhas predominantes em ambos ensaios foram adesivas 

entre cimento e dentina e mostraram-se independentes dos tratamentos de superfície 

(p>0,05). Pode-se concluir que a retenção dos pinos ao conduto radicular aumentou 

após sua recimentação e que os tratamentos de superfície propostos para a 

recimentação dos pinos não influenciaram nos valores de RU nem no tipo de falha. As 

falhas predominantes foram adesivas entre cimento e dentina. 

 

Palavras-chave: pino de fibra de vidro; tratamento de superfície; desalojamento do 

pino e recimentação 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Simões IIN. Influence of the protocol for recementation of glass fiber posts on bond 
strength to root dentin. [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2019. 
 
 

This study aimed to evaluate protocols for recementation of dislodged glass fiber posts 

(GFP). Fifty bovine incisors were selected and decoronated, obtaining roots of 14 mm 

in length. The root canals were prepared up to 12 mm to receive GFP (WhitePost DC3), 

which, after surface treatment with 24% hydrogen peroxide and silanization, were luted 

with a self-adhesive resin cement (RelyX U200). The specimens were submitted to a 

pullout test to evaluate bond strength (BS) to root canal dentin and failure pattern 

analysis was performed. The dislodged posts were then distributed into 5 experimental 

groups (n = 10), according to the proposed post surface treatment: NT = no treatment; 

SI = Silane; ET = ethanol 92.8° + silane); HP = 24% hydrogen peroxide + silane; AL = 

airborne-particle abrasion with Al2O3 (50μm) + silane. The root canals were reprepared 

and posts were recemented with the same resin cement. Specimens were then 

submitted to a new pullout test and analysis of the failure pattern. Data was analyzed 

by t test, 1-way ANOVA and chi-square test (α=0.05). The results showed that the 

recemented GFP showed higher values of RU than the cemented GFP (p<0.05) and 

that there was not statistical difference between the proposed surface treatments 

(p>0.05). The predominant failures in both tests were adhesive between cement and 

dentin and were independent from surface treatments (p>0.05). Hence, it can be 

concluded that the retention of the GFP to the root canal increased after their 

recementation and the proposed surface treatments for GFP recementation did not 

influence the RU values nor the failure pattern. The predominant failures were 

adhesives between cement and dentin. 

  

Keywords: glass fiber post, debonding, surface treatment, recementation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo das últimas décadas, os pinos fibrorresinosos têm sido estudados em 

busca de informações que contribuam para um desempenho clínico seguro, confiável 

e longevo das restaurações de dentes tratados endodonticamente. Dentre os diversos 

sistemas, os pinos de fibra de vidro (PFV) têm se destacado devido a propriedades 

como o módulo de elasticidade similar ao da dentina1 e estética favorável, tornando-

se uma alternativa vantajosa para substituição de pinos metálicos e cerâmicos14. 

Apesar do relatado sucesso clínico8, diversas falhas no conjunto pino-núcleo-raiz 

podem ocorrer5, 17, 32, 47, 49, sendo a mais comum dentre elas, a perda de retenção pelo 

desalojamento do PFV do conduto radicular 5, 6, 21, 29, 35, 44, 47, 50. Em vista disso, diversos 

estudos empenharam-se em investigar este problema e propor soluções para o 

aumento da retenção dos PFV 2, 9, 13, 15, 20, 23, 27, 36, 37, 45, 46, 51. 

Essas falhas podem estar relacionada a inúmeros fatores, tais como a 

dificuldade de acesso e visualização de todo o comprimento do canal radicular18; a 

complexa adesão ao substrato dentinário radicular19, 28, a dificuldade da luz atingir as 

regiões mais profundas do conduto (seja através da fonte de luz empregada para 

fotoativação22 ou pela limitada capacidade do PFV de contribuir com esta transmissão 

42, 36, o elevado fator de configuração cavitária dentro do conduto3, 52, a maior 

espessura da linha de cimento resinoso resultante da menor justaposição dos PFV às 

paredes do conduto radicular 37, 48 e a ausência de férula17,29. 

Considerando que as superfícies dos PFV são revestidas por uma matriz 

resinosa com elevado grau de conversão monomérica, altamente reticulada24 e, 

consequentemente, com reduzida disponibilidade de grupos funcionais livres, a 

adesão entre o cimento resinoso e a superfície do pino estaria comprometida25.Para 

solucionar este problema, alguns estudos defenderam a aplicação de um agente de 

ligação organosilano, o que levaria a um aumento da molhabilidade da superfície dos 

pinos53, contribuindo também para elevação dos valores de resistência de união (RU) 

do pino ao cimento resinoso31,26.Por outro lado, outros trabalhos verificaram que a 

silanização não teve efeito sobre a RU33, 38. 

Desta forma, alguns tratamentos mecânicos e químicos foram introduzidos, 

objetivando a remoção da resina da superfície do pino para exposição das fibras, estas 

sim, passíveis de serem silanizadas. Dentre eles, o jateamento com partículas de 
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óxido de alumínio, que, além de expor as fibras, promove uma maior rugosidade da 

superfície, aumentando a retenção micromecânica43 e por conseguinte, os valores de 

RU 39. Substâncias químicas como o etanol 16 e o peróxido de hidrogênio também são 

empregadas para dissolução da camada superficial de resina, com resultados 

positivos comprovados 12, 30.  

Na ocorrência do desalojamento de um PFV, sem comprometimento do mesmo 

ou do remanescente dentário, sua recimentação vem sendo indicada em alguns 

estudos de acompanhamento clínico 5, 29. No entanto, embora os autores afirmassem 

que os pinos desalojados tenham sido recimentados sob o mesmo protocolo de 

cimentação anteriormente empregado, não consta nenhuma informação sobre se um 

protocolo diferente poderia ser mais efetivo do que o primeiro, contribuindo para uma 

melhor retenção do pino ao canal radicular. Além disso, a superfície de um pino 

desalojado e as paredes do conduto no qual estava cimentado, provavelmente, não 

apresentam as mesmas características, uma vez que um cimento resinoso, associado 

ou não a um sistema adesivo, foi utilizado para a adesão do pino ao conduto. 

A carência de relatos sobre o estabelecimento de um protocolo confiável para 

recimentação de PFV justifica o objetivo do presente estudo. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho objetivou avaliar protocolos de recimentação de pinos que foram 

descimentados.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

● Comparar a resistência de união dos PFV cimentados e recimentados; 

● Avaliar a resistência de união de PFV recimentados à dentina radicular em 

função do tratamento de sua superfície  

● Avaliar os padrões de falhas após os ensaios de resistência de união  

● Verificar a possibilidade do tratamento de superfície do pino influenciar no 

padrão de falha. 

 

A hipótese nula testada foi que os protocolos propostos para recimentação dos 

PFV não influenciarão na resistência de união à dentina radicular quando comparados 

com a primeira cimentação e entre si. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

SELEÇÃO DOS DENTES E PREPARO DOS ESPÉCIMES 

 

 

Neste estudo foram utilizados 50 dentes bovinos, os quais, após desinfecção 

em solução de cloramina a 0,5% por 7 dias, foram armazenados em água destilada 

até a sua utilização. As coroas anatômicas foram seccionados em uma cortadeira 

metalográfica de precisão (IsoMet, Buehler, Lake Bluff, IL, USA, obtendo-se raízes de 

comprimento padronizado de 14mm. As raízes foram selecionadas sob os seguintes 

parâmetros de inclusão: conduto radicular com diâmetro coronário igual ou menor a 

2mm; ápices completos e ausência de trincas (observação em estereomicroscópio 

SZ61, Olympus, Tóquio, Japão). Todas as medições foram realizadas com 

paquímetro digital (500-96-20B Mitutoyo, São Paulo, SP, Brasil). Tais parâmetros 

foram definidos para o emprego do PFV Whitepost DC3 (FGM, Joinville, SC, Brasil) 

objetivando selecionar condutos radiculares com dimensões compatíveis as dos PFV, 

e desta forma, favorecer uma menor espessura da película do cimento resinoso 

empregado para sua fixação. Entre cada etapa da pesquisa, as raízes foram mantidas 

imersas em água destilada e armazenadas em estufa a 37°C (Quimis, Diadema, SP, 

Brasil), para manutenção da hidratação. 

Os condutos radiculares foram preparados, sequencialmente, com brocas de 

Largo nº 1, 2, 3 e 4 (Maillefer, Ballaigues, Switzerland), até o limite de 12 mm, em 

baixa rotação, acompanhados de irrigação com solução de hipoclorito de sódio a 

2,5%. Em seguida, o preparo do conduto foi finalizado com a broca do sistema 

fornecida pelo fabricante do pino. A cada 5 condutos preparados, os instrumentos 

rotatórios foram descartados e substituídos. Em seguida, as raízes tiveram os ápices 

selados com resina composta e sua superfície externa recoberta com esmalte 

cosmético de cor preta, a fim de evitar a propagação da luz através da mesma. 

Um delineador (EDG, São Carlos, SP, Brasil) foi utilizado para auxiliar o 

processo de embutimento das raízes e cimentação dos PFV, com intuito de mantê-los 

paralelos ao eixo longitudinal da máquina de ensaios mecânicos. Um PFV foi inserido 

por justaposição a uma raiz e, posteriormente, fixado à haste do delineador. Em 

seguida, o conjunto raiz-pino foi baixado no centro de um cilindro de PVC vaselinado 
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e a resina acrílica incolor vazada até o limite da borda superior da raiz, promovendo o 

embutimento de toda a raiz. (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1. Representação esquemática do embutimento do espécime. Em A: cilindro 

de PVC; em B, raiz dentária; em C, pino de fibra de vidro.40  

 

 

CIMENTAÇÃO DOS PINOS DE FIBRA DE VIDRO 

 

 

Os PFV foram, primeiramente, lavados com água destilada em cuba 

ultrassônica (Unique, Indaiatuba, SP, Brasil) por 10 minutos, secos com jatos de ar e 

submetidos ao tratamento de superfície por imersão em solução de peróxido de 

hidrogênio a 24% por 1 minuto. Foram novamente lavados, secos com jato de ar e 

submetidos à aplicação ativa de um organosilano (Prosil, FGM, Joinville, SC, Brasil) 

por 60 segundos, com auxílio de uma microescova (Cavibrush, FGM, Joinville, SC, 

Brasil) e secos com jato de ar por 5 segundos. 

Os condutos radiculares foram lavados com água destilada, secos com auxílio 

de cânula endodôntica de sucção (Indusbello Company, Londrina – PR, Brasil), em 

baixo vácuo, com movimentos suaves para cima e para baixo por 5 segundos, seguido 

por secagem com um cone de papel nº 80 (Dentsply Maillefer, Petrópolis, RJ, Brasil) 

por 1 segundo. O cimento resinoso autoadesivo (RelyX U200, 3M ESPE, St. Paul, MN, 

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

conduto com o emprego de uma seringa (Centrix, DFL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 
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Os PFV foram inseridos nos canais e os excessos de cimento removidos junto 

à porção coronária das raízes, com auxílio de uma microescova. O cimento resinoso 

foi fotoativado por 40 segundos com irradiância de 600mW/cm2 (Radii-Cal – SDI, 

Victoria, Austrália). A cada 5 espécimes, irradiância foi mensurada com auxílio de um 

radiômetro (L.E.D. Radiometer RD7, Ecel, Ribeirão Preto, SP, Brasil).  

Os espécimes, após cimentação, foram armazenados em água destilada a 

37ºC durante 24 horas para manutenção da hidratação das raízes e liberação das 

tensões de contração oriundas da polimerização do cimento resinoso. 

Em seguida, para que os espécimes pudessem ser submetidos a dois ensaios 

de pullout subsequentes, cilindros metálicos foram aderidos à extremidade cervical 

dos PFV com adesivo à base de cianoacrilato, com o objetivo de evitar danos à 

estrutura do pino durantes os ensaios. Além disso, os espécimes foram marcados (no 

eixo longitudinal do PFV e em seu contato com a cervical radicular), com tinta 

permanente, objetivando sua recimentação no conduto na mesma posição da primeira 

cimentação. (Figura 2) 

 

 

Figura 2. Imagem de espécime embutido. Em A, cilindro metálico aderido ao PFV; em 

B, pino de fibra de vidro; em C, cervical radicular; em D, marcação para orientação da 

inserção do pino; em E, resina de embutimento. 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DOS PINOS CIMENTADOS 
 

 

Para simular o desalojamento do pino, os espécimes foram montados em um 

dispositivo e submetidos ao ensaio de pullout na máquina de testes universal 

(DL2000, EMIC, Curitiba, PR, Brasil) a uma velocidade de 0,5mm/min (Fig.3) 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do ensaio do ensaio de pullout. (adaptado de 

Poskus et. al)40 

 

 

ANÁLISE DO PADRÃO DOS PINOS CIMENTADOS 

 

 
 

Os espécimes ensaiados foram analisados em estereomicroscópio (SZ61, 

Olympus, Tokyo, Japão) com aumento de 40 vezes, para determinar o tipo de falha, 

conforme a seguinte classificação: a) adesiva entre o cimento e a dentina (ACD); b) 

adesiva entre o cimento e o pino (ACP) c) mista, na ocorrência de ambos os padrões. 
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RECIMENTAÇÃO DOS PINOS DE FIBRA DE VIDRO 

 

 

Precedendo a recimentação dos PFV e pretendendo simular a situação clínica, 

as raízes foram imersas em saliva artificial e mantidas em estufa a 37ºC por 24 horas, 

após as quais, foram lavadas com água destilada e repreparadas com a broca do 

sistema utilizada na primeira cimentação. 

Após o ensaio de pullout, os PFV removidos dos condutos radiculares foram 

limpos em cuba ultrassônica (Unique, Indaituba, SP, Brasil) com água destilada por 

10 minutos e secos com jatos de ar. Foram então distribuídos em 5 grupos 

experimentais (n=10), de acordo com o protocolo proposto para recimentação. Tais 

protocolos correspondem aos tratamentos de superfície a que os pinos foram 

submetidos e estão descritos na Tabela 1. Para possibilitar a posterior comparação 

dos valores de RU e os consequentes padrões de falha da primeira cimentação com 

os da recimentação, as raízes de cada grupo foram identificadas. 

 

 

Tabela 1. Protocolos para recimentação dos pinos 

Grupos Experimentais Protocolo de recimentação 

ST (controle) Nenhum tratamento de superfície 

SI Silano 

ET Etanol 92,8º + Silano 

PH Peróxido de hidrogênio 24% + Silano 

AL Jateamento com AL2O3 (50µm) + Silano 

 

 

No grupo ST, os PFV não receberam nenhum tratamento de superfície. No 

grupo SI, houve somente aplicação ativa de um agente de união organosilano (Prosil, 

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

Joinville, SC, Brasil) por 1 minuto e secagem com jato de ar por 5 segundos. Nos 

demais grupos, onde a aplicação do silano também foi realizada, o método foi idêntico.  
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No grupo ET, os PFV foram tratados com etanol 92,8º por 1 minuto, seguido 

por secagem com jato de ar por 10 segundos e aplicação do silano.  

No grupo PH, os PFV foram tratados com peróxido de hidrogênio 24% por 1 

minuto, com posterior lavagem com água destilada por 1 minuto, secagem com jato 

de ar por 10 segundos e aplicação do silano.  

No grupo AL, as superfícies dos PFV foram jateadas com partículas de 50µm 

de óxido de alumínio (Microecther ERC, Danville Engineering Inc., Danville, CA, USA) 

sobre pressão de 60 psi por 10 segundos, a uma distância de 1cm, seguido de 

lavagem com 10ml de água destilada, secagem com jato de ar e aplicação de silano. 

Na sequência, os condutos foram repreparados no comprimento de 12mm com 

broca indicada para o PFV Whitepost DC3, em baixa rotação. A cada cinco condutos 

preparados, o instrumento rotatório foi descartado e substituído. Os condutos 

radiculares foram lavados, secos e o cimento aplicado e fotoativado de forma idêntica 

à descrita na primeira cimentação.  

 

 

ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO POR ENSAIO DE PULLOUT e ANÁLISE 

DO PADRÃO DOS PINOS RECIMENTADOS 

 

 

Após a recimentação dos PFV, os espécimes foram submetidos pela segunda 

vez ao ensaio de pullout e a análise do padrão de falha foi realizada pelo mesmo 

método anteriormente descrito. 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

O software Statgraphics Centurion XVI (StatPoint Technologies, Warrenton, 

VA, USA) foi empregado para realizar a análise estatística. Após verificação da 

homocedasticidade amostral pelo teste de Levene (p>0,05), os dados coletados foram 

submetidos ao test t de Student para comparar a resistência de união entre os pinos 

cimentados e recimentados e à análise de variância de um fator para investigar 

eventuais diferenças entre os grupos experimentais relacionados aos protocolos 
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estudados para recimentação dos PFV. Os dados obtidos na análise do padrão de 

falha foram submetidos ao teste de qui-quadrado para uma análise qualitativa. Todas 

as análises estatísticas foram realizadas com um nível de significância 5%. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DOS PINOS RECIMENTADOS 

 

 

Na Tabela 2 pode-se observar os valores médios e desvios-padrão (N) da força 

de união dos grupos experimentais submetidos aos dois ensaios de pullout e o 

resultado do teste t que comparou estes valores. Os valores originais obtidos de cada 

espécime encontram-se no Apêndice. 

 

Tabela 2. Médias e desvios-padrão da força de união (N) dos ensaios. 

Grupos Pinos cimentados Pinos recimentados 

ST 176,23 ± 56,79 A 291,23 ± 60,94 B 

SI 201.10 ± 49,36 A 286,02 ± 66,90 B 

ET 180,37 ± 35,29 A 305,25 ± 56,16 B 

PH 181,39 ± 34,14 A 294,15 ± 60,09 B 

AL 215,44 ± 56,80 A 303,64 ± 76,93 B 

Para letras diferentes na mesma linha, valores estatisticamente diferentes. 

 

Pode ser observado que, em todos os grupos experimentais, os valores de 

força de união do dos pinos recimentados foram estatisticamente superiores aos dos 

pinos cimentados (p < 0,05). 

A Tabela 3 apresenta o resultado da análise de variância para a resistência de 

união dos pinos recimentados. Pode-se observar que não houve diferença estatística 

significante entre os protocolos propostos para recimentação (p > 0,05). 

 

  



20 

 

 

Tabela 3. Análise de Variância da resistência de união dos grupos experimentais. 

Fator Soma dos Quadrados G.L R.Q.M f p 

Entre grupos 2696,71 4 674,177 0,16 0,9567 

Resíduos 187847, 45 4174,37   

Total 190543, 49    

 

 

AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE FALHA 

 

 

Tanto para pinos cimentados como para os recimentados, a falha adesiva entre 

cimento e dentina foi a mais encontrada, seguida pela a falha mista, ao passo que a 

falha adesiva entre cimento e pino foi inexistente. (Figura 4) A Figura 5 mostra 

exemplos de espécimes com falhas ACD (A) e mista (B).  

 

 

Figura 4. Distribuição dos padrões de falha (%). “C” representa a primeira cimentação 

e “R”, a recimentação. 
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Figura 5. Imagens dos padrões de falha encontrados: Em A, falha adesiva entre 

cimento e dentina; em B, falha mista, mostrando parte da superfície do pino livre (p) e 

parte recoberta (c) de cimento. 

 

 

Os resultados do teste qui-quadrado, mostraram que os tipos de falha foram 

independentes do tipo de tratamento de superfície (p > 0,05). 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo mostraram que os valores de resistência de 

união dos pinos recimentados foram superiores aos da primeira cimentação, embora 

não tenha sido notada nenhuma diferença entre os protocolos propostos para 

recimentação. Desta forma, a hipótese nula foi parcialmente aceita. 

Neste estudo, as falhas adesivas entre cimento e dentina foram 

predominantes tanto para pinos cimentados como para os pinos recimentados, 

perfazendo, aproximadamente, 80% do total (Figura 4). No que tange à cimentação 

dos PFV propriamente ditos, resultados semelhantes já foram previamente 

documentados 9, 26, 37. Assim, após o primeiro ensaio, constatou-se que os pinos, em 

expressiva maioria, apresentavam as superfícies total ou parcialmente recobertas por 

cimento resinoso (Figuras 5). Os protocolos de recimentação de PFV propostos neste 

estudo incluíram o tratamento de suas superfícies sem que fosse tentada a remoção 

da camada de cimento, uma vez que seria improvável que tal remoção fosse realizada 
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de maneira uniforme e seletiva, de modo a não comprometer a padronização do 

estudo e/ou causar algum dano à estrutura original dos pinos. Assim, como os 

tratamentos de superfície foram realizados sobre a camada de cimento aderida à 

superfície dos pinos, a recimentação objetivou não só uma nova tentativa de união do 

cimento à dentina, bem como a adesão do mesmo ao cimento já polimerizado.  

Por analogia, os tratamentos de superfície poderiam ser comparados aos já 

testados para reparo de restaurações em compósito. Enquanto no presente estudo 

não houve diferença entre os tratamentos de superfície propostos para a 

recimentação (Tabela 3), outros trabalhos mostraram que o jateamento com partículas 

de óxido de alumínio, como tratamento prévio ao reparo de compósitos, pode resultar 

em maiores valores de RU quando comparado ao condicionamento da superfície com 

etanol ou peróxido de hidrogênio ou quando as superfícies não receberam tratamento 

algum4, 34, 39. Os resultados discrepantes podem ser atribuídos a diferenças 

metodológicas entre os estudos. No presente, o pino foi condicionado por imersão em 

uma solução de peróxido de hidrogênio ou de etanol, o que, a princípio, poderia 

promover um melhor contato da substância química com a superfície, provendo um 

condicionamento mais efetivo. Nos citados trabalhos, foi utilizado um gel de peróxido 

de hidrogênio34, 39 ou aplicaram o etanol com uma microescova4, o que pode ter 

proporcionado um menor contato entre a substância e a superfície e, de forma oposta, 

não ter contribuído para o aumente da rugosidade34. Além disso, no que concerne ao 

condicionamento com etanol, os diferentes resultados também podem estar 

relacionados a variações na concentração e no tempo de condicionamento, uma vez 

que esses podem amenizar ou aumentar eventuais efeitos deletérios, decorrentes da 

plastificação do polímero pela expansão da cadeia e subsequente remoção de 

estruturas poliméricas como monômeros, oligômeros e polímeros lineares16.  

A ausência de diferenças entre os tratamentos de superfície dos pinos direcionados à 

recimentação pode também ter sido influenciada pelo elevado fator – C no interior do 

conduto radicular3, uma vez que a tensão gerada na interface entre o cimento resinoso 

e a dentina, provavelmente suplantou à ocorrida entre cimento e pino, igualando os 

resultados.  

Os resultados mais elevados dos valores de RU para os pinos recimentados 

parecem estar relacionados ao aparente aumento do diâmetro original dos PFV após 

a cimentação. Tal aumento pode ter levado, consequentemente, a uma maior 

adaptação às paredes do conduto radicular, proporcionando uma mais fina película 
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de cimento resinoso 9, 23, 37, o que resultaria em uma menor tensão de contração de 

polimerização na interface de união 2, 3. O recobrimento dos PFV pela camada de 

cimento polimerizado oriunda da primeira cimentação pode ser comparado ao obtido 

pela camada de compósito restaurador utilizada para reembasamento de pinos 

fibrorresinosos. Enquanto a espessura da película de cimento resinoso resultante da 

cimentação de pinos bem adaptados pode variar entre 75 e 90µm23, 37, a confecção 

de pinos reembasados pode produzir uma película de 50µm de espessura2. Além 

disso, uma menor espessura de película de cimento resinoso tende a ser mais 

uniforme, com significante redução de formação de bolhas em seu interior45.  

A maior adaptação proporcionada pelo reembasamento de um pino parece 

colaborar para uma maior pressão aplicada durante sua inserção no conduto, o que 

diminuiria a viscosidade do cimento resinosos autoadesivo – o mesmo utilizado no 

presente trabalho – devido suas propriedades tixotrópicas11, permitindo um contato 

mais íntimo deste com as paredes do conduto radicular. Assim, a penetração do 

cimento nos túbulos dentinários seria favorecida, contribuindo, inclusive, para 

formação de tags resinosos13, 51.  

Tanto o primeiro ensaio de pullout quanto o segundo foram realizados 24 

horas após a cimentação dos pinos, o que poderia ser entendido como análise de RU 

imediata. No entanto, já foi verificado que, quando testados pinos reembasados de 

10mm de comprimento, não houve diferença quando estes foram submetidos ao 

carregamento imediato ou após ciclagem mecânica equivalente a 1 ano de função 

clínica13. Paralelamente, um estudo de elementos finitos constatou que a 

concentração de tensões na interface cimento-dentina de PFV pode chegar a ser 50% 

maior do que em pinos reembasados2, o que pode ter contribuído para os mais 

elevados valores de RU destes últimos. 

Assim como ocorreu com os pinos recimentados deste estudo, outros 

trabalhos também constataram que a maioria das falhas de pinos reembasados foram 

adesivas na interface entre o cimento e a dentina15, 46. Como já descrito, o 

reembasamento parece diminuir, consideravelmente, a ocorrência de falhas 

coesivas15.  

No presente estudo, o método escolhido para avaliação da resistência de 

união foi o ensaio de pullout. Essa escolha foi devido, principalmente, à possibilidade 

de se poder recimentar os PFV após o tracionamento desses no primeiro ensaio. Esse 

método mostra uma melhor distribuição de tensão41, sendo capaz de medir com 
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precisão a RU na interface adesiva entre pinos e dentina radicular 7.Todavia, o não é 

capaz de distinguir a RU nos diferentes terços radiculares.  

Vale ainda ressaltar que, objetivando simular o pior cenário clínico e favorecer 

o desalojamento do PFV do conduto radicular, optou-se pela ausência de férula na 

cervical radicular. É sabido que a presença de remanescente coronário de no mínimo 

2 mm, possui um efeito crítico na redução da tensão transmitida para o interior do 

conduto, o que consequentemente diminui a ocorrência de fratura dentária e 

desalojamento de pinos.10  

Por fim, parece lícito especular que a maior adaptação dos pinos conduziu a 

um aumento efetivo da retenção friccional, levando, por conseguinte, a maiores 

valores de RU, reduzindo a dependência na técnica adesiva15, 20, 27. 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

Dentro das limitações deste estudo, pode-se concluir que: 

 

• A retenção dos PFV ao conduto radicular aumentou após sua recimentação; 

• Os tratamentos de superfície propostos para recimentação de PFV não 

influenciaram nos valores de RU nem no tipo de falha; 

• As falhas adesivas entre cimento e dentina foram predominantes.  
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APÊNDICE 

 
Valores de resistência de união obtidos nos testes de pullout (N). 

Pullout 1 Pullout 2  Pullout 1 Pullout 2 

125,97  

NT 
CONTROLE 

310,05   168,23  

HP 

203,90  

153,26  424,67   239,67  376,02  

151,03  282,76   187,26  253,29  

321,83  267,76   208,99  275,35  

157,64  213,58   211,86  271,92  

196,00  254,72   127,49  296,12  

202,06  351,32   165,63  282,83  

162,01  287,77   163,72  266,73  

165,41  288,83   197,81  413,26  

127,09  230,82   143,19  302,07  

157,65  

Si 

237,40   166,33  

AL 

297,29  

211,00  284,61   125,93  219,25  

225,11  265,03   298,81  217,03  

241,38  372,24   280,60  285,89  

133,69  216,30   239,80  290,45  

170,11  215,99   214,07  354,19  

275,52  345,73   207,52  296,27  

158,06  206,97   220,62  421,04  

265,03  350,85   256,39  428,95  

173,48  365,10   144,35 226,05 

253,11  

ET 

316,33      

187,00  336,11      

185,00  382,43      

173,08  380,51      

155,86  222,64      

210,11  262,97      

135,28  250,36      

165,09  248,83      

139,48  327,32      

199,66  324,99      
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TESTE T DE STUDENT 
 

Valores de “p” obtidos do teste t (α=0,05). 
 

  NT 1/NT 2 SI 1/SI 2 ET 1/ET 2 HP 1/HP 2 AL 1/AL 2 

p 0,0021783 0,000232 0,000083 0,000154 0,008197 

 

 

TESTE DE QUI-QUADRADO 

 

Valores de “p” e tabela de frequências obtidos do teste de qui-quadrado dos ensaios 
de pullout (α=5%)  
 

Tabela de frequência observada do Pullout 1 
 

 NT ET HP AL SI Total de Falhas 

ACD 8 8 8 7 9 40 

 16,00% 16,00% 16,00% 14,00% 18,00% 80,00% 

MISTA 2 2 2 3 1 10 

 4,00% 4,00% 4,00% 6,00% 2,00% 20,00% 

Coluna Total 10 10 10 10 10 50 

 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 

 

Tabela de frequência observada do Pullout 2 

 NT 2 ET 2 HP 2 AL2 SI 2 Total de Falhas 

ACD 8 8 9 9 9 43 

 16,00% 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 86,00% 

MISTA 2 2 1 1 1 7 

 4,00% 4,00% 2,00% 2,00% 2,00% 14,00% 

Coluna Total 10 10 10 10 10 50 

 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 

 

Tabela com valores de “p” 

 
 

 Pullout #1 Pullout #2 

p 0,8698 0,9103 


