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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi verificar através de ensaios mecânicos a resistência adesiva por 

extrusão push out e através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) a morfologia 

(espessura e grau de uniformidade) da camada híbrida formada entre a dentina intraradicular e 

pinos de fibra de vidro (Reforpost/Angelus) nas regiões cervical, média e apical de raízes de 

dentes humanos utilizando-se dois sistemas adesivos (RelyX ARC/ 3M ESPE, e Cement 

Post/Angelus) e dois cimentos de ionômero de vidro (Ketac Cem/ 3M ESPE e RelyX Unicem/3M 

ESPE). Quarenta e quatro raízes tratadas endodônticamente, foram divididas aleatoriamente em 4 

grupos com 11 raízes: Grupo 1 os pinos foram cimentados com o cimento RelyX ARC, no Grupo 

2 com Cement Post, no Grupo 3 com Ketac Cem, no Grupo 4 com RelyX Unicem, as raízes 

foram seccionadas em três secções de 2,0mm, sendo denominadas: terço cervical, médio e apical. 

Oito raízes de cada grupo foram submetidos ao ensaio mecânico de push out à velocidade de 

0,5mm, os demais foram analisados em microscopia eletrônica de varredura para observação das 

interfaces de união. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

nos grupos que apresentaram diferença estatística, realizou-se o teste de múltiplas comparações 

de Student-Newman-Keuls. O valor de P considerado foi 0,05. Os valores de resistência adesiva 

foram: Grupo 1 - 140.4N, Grupo 2 – 140N, Grupo 3 – 129.8N, Grupo 4 – 164.7N. O terço apical 

apresentou menores valores de resistência para os cimentos resinosos. Os cimentos resinosos e 

ionoméricos tiveram o mesmo desempenho. Os cimentos de ionômero de vidro apresentaram 

resultados semelhantes nos três terços. 

 

 

Descritores: Cimentos de resina, cimentos de ionômero de vidro, Microscopia eletrônica de 

varredura, Resistência ao Cisalhamento.  
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ABSTRACT 

 
 

The aim of this study was to verify through mechanical test the bond strength by extrusion push out and through 

scanning electron microscopy (SEM) the morphology (thickness and degree of uniformity) of the hybrid layer 

formed between the intra-radicular dentin and Glass fiber post(Reforpost / Angelus)on the regions cervical, middle 

and apical of the roots of human teeth using two adhesive systems (RelyX ARC / 3M ESPE and Post Cement / 

Angelus) and two glass-ionomer cements (Ketac Cem / 3M ESPE and RelyX Unicem/3M ESPE). Forty-four 

endodontically treated roots were randomly divided into 4 groups with 11 roots: Group 1 the posts were cemented 

with cement RelyX ARC, in Group 2 with Cement Post, in Group 3 with Ketac Cem, in Group 4 with RelyX 

Unicem, roots were sectioned into three sections of 2.0 mm, and called: third cervical, middle and apical. Eight roots 

from each group were subjected to mechanical testing of push out the speed of 0.5 mm, the others were analyzed by 

scanning electron microscopy for observation of the interfaces of union. The results were submitted to analysis of 

variance (ANOVA) and the groups that showed statistical difference, there was the test of multiple comparisons, 

Student-Newman-Keuls. The value of P 0.05 was considered. The values of bond strength were: Group 1 - 140.4N, 

Group 2 - 140N, Group 3 - 129.8N, Group 4 - 164.7N. The apical third had lower values of resistance for the resin 

cements. The resin and Ionomer cements have the same performance. The glass-ionomer cements showed similar 

results in all three thirds. 

 

 

 

 

Keywords: Electron Microscopy Scanning, Glass Ionomer Cements, Resin Cements, Shear Strength  
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1.INTRODUÇÃO 

  

 

O objetivo principal de um pino intraradicular é promover retenção à restauração final do 

dente e não propriamente reforçar sua estrutura 
5
 Basicamente dois tipos de pinos podem ser 

usados para reabilitar os canais radiculares de dentes tratados endodonticamente, promovendo 

retenção para as restaurações indiretas: pinos de metal fundido e pinos pré-fabricados 
7
.  

Os pinos pré-fabricados de fibra foram introduzidos na década de 1990 com os pinos de 

fibra de carbono. Entretanto, outros tipos de pinos reforçados com fibra foram desenvolvidos 

recentemente com o objetivo de obter mais estética, como os de fibra de vidro, que se apresentam 

comercialmente em diferentes formas geométricas e dimensões
 12

. Estes têm sido preferidos aos 

de metal, devido às suas propriedades mecânicas, serem semelhantes à da dentina, o que 

minimiza a transmissão de esforços mecânicos à estrutura dental. Além disso, possuem alta 

resistência a fadiga, tem uma natureza química compatível com os sistemas de fixação resinosos 

e são estéticos 
1, 5

. 

Os pinos pré-fabricados quando comparados aos pinos metálicos fundidos, são fáceis de 

usar, pois os procedimentos clínicos são simplificados à medida que a etapa laboratorial de 

fundição é eliminada. Outro aspecto a ser analisado, é a redução do risco de fratura 
1, 7, 8, 16

 em 

razão do alto módulo de elasticidade dos pinos metálicos fundidos e à transferência do momento 

fletor para o terço apical das raízes, causando o acúmulo de tensões na região 
5
, sempre 

necessário preparo cavitário para os fundidos contrastando com uma máxima intervenção, não 

raro limitada a remoção do material obturador para os pinos pré-fabricados de fibra . 

13 



  

Sistemas de união adesiva resinosa têm sido amplamente utilizados para fixar pinos 

intraradiculares pré-fabricados ao conduto radicular associados a cimentos resinosos. Porém, 

ainda existem dificuldades relacionadas ao procedimento adesivo no interior do canal como: a 

permanência de lama dentinária na camada adesiva; a polimerização incompleta da resina; a 

dificuldade da penetração da luz; a contração de polimerização; o fator C 
12, 17

; o difícil controle da 

umidade
1 

e as dificuldades nos procedimentos técnicos de união inerentes à morfologia da dentina 

radicular 
6
; a incompatibilidade entre alguns tipos de adesivos e os compósitos autopolimerizáveis

1
 e 

dual, além da adesividade ser afetada pelos procedimentos endodônticos realizados antes da 

cimentação pelas soluções irrigadoras (hipoclorito de sódio 5%, EDTA 10% e H2O2 3%) e cimentos 

endodônticos a base de eugenol 
3, 17

. Então, falhas de união dos pinos às paredes do canal podem 

levar ao insucesso da restauração final, com fratura da raiz ou do pino e até mesmo seu deslocamento. 

Em contra partida, os cimentos de ionômero de vidro, mesmo na presença de umidade, conseguem ter 

um bom comportamento, além de ter uma técnica mais simples. 

Os cimentos de ionômero de vidro foram desenvolvidos por Wilson e Kent 
13

, e é formado 

por uma reação ácido-base, de um ácido polimérico aquoso e um pó de vidro de silicato 
4
. 

Desde o desenvolvimento dos cimentos de ionômero de vidro duas décadas atrás ele tem 

sido usado para restauração, selamento de fissuras, forração, base e núcleo de preenchimento 
14

. 

Há diversas razões para sua popularidade sobre os demais cimentos como: a liberação de flúor 

por um prolongado período de tempo; a biocompatibilidade; as melhores propriedades adesivas 

as estruturas dentais que são de natureza eletrostática 
18

 e o baixo coeficiente de expansão 

térmica.  No entanto, os cimentos de ionômero de vidro também possuem desvantagens: o curto 

tempo de trabalho, sua suscetibilidade à contaminação por umidade ou desidratação durante o 

adiantado estágio de presa 
9
; as baixas propriedades mecânicas e tempo relativamente curto de 

acompanhamento clínico 
9, 13, 19

.  

14 



  

Cada um destes cimentos possuem deficiência em algum aspecto. Esta dificuldade no 

procedimento técnico está estabelecida. No entanto, suas implicações, tanto na uniformidade da 

camada híbrida quanto na resistência adesiva ainda não estão claras na literatura. Sendo assim, 

torna-se relevante verificar se a natureza do material cimentante em função do nível de 

profundidade do preparo em relação ao ápice radicular podendo influir na retenção de pinos pré-

fabricados de fibra de vidro.  
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2. REVISÂO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A restauração de dentes tratados endodonticamente é um tópico que é amplamente 

estudado e ainda se mantém controversa em muitas perspectivas. SCHWARTZ e ROBBINS 

(2004) fizeram uma revisão dos principais artigos pertinentes a este tema, com ênfase nos 

principais elementos de tomada de decisão na colocação de pinos e restauração de dentes tratados 

endodonticamente. Recomendações foram feitas em relação ao planejamento para o tratamento, 

os materias e práticas clínicas restauradoras e perspectivas da endodontia. Segundo os autores se 

alguns princípios básicos forem seguidos na restauração de dentes tratados endodonticamente, 

seria possível alcançar altos níveis de sucesso clínico com a maioria dos atuais sistemas 

restauradores. Estes princípios incluem: evitar a contaminação bacteriana do sistema de canais 

radiculares, fornecer cobertura de cúspides para os dentes posteriores, preservar estrutura 

radicular e coronal, usar pinos com resistência e diâmetros adequados, proporcionar adequado 

comprimento de pino para retenção, maximizar a resistência incluindo uma férula adequada, usar 

pinos que possam ser removidos. 

 

DIETSCHI et al. (2008) também realizaram uma revisão da literatura a respeito deste 

tópico e concluíram que dentes não vitais restaurados com resina ou resina combinada com pinos 

de fibra, tem uma boa resistência aos testes de fadiga e representam a melhor opção de tratamento 

para estes dentes, em comparação com os pinos de metal e/ou os de porcelana. Uma vez que 

16 



  

quando ocorre falha no sistema pino de fibra e resina não ocorrem fraturas severas nos dentes. 

Desta forma o sistema pino de fibra e restauração coronal com resina, promove uma ótima 

performance clínica e uma satisfatória cobertura dental.  

 

 A resistência adesiva de pinos de fibra cimentados no conduto radicular tem sido avaliada 

por testes convencionais de cisalhamento como os testes de push out e da microtração. 

GORACCI et al. (2004), compararam as variantes da técnica de micro tração com o teste de push 

out na capacidade de medir com precisão a resistência adesiva de pinos de fibra de vidro 

cimentados no interior canais radiculares. Em 15 dentes tratados endodonticamente. No Grupo A 

foram cimentadas com Excite DSC, em combinação com Variolink II (Ivoclar-Vivadent), no 

Grupo B RelyX UNICEM (3M-ESPE). Dentro de cada grupo, a resistência adesiva foi avaliada 

com a técnica da microtração, bem como com o push out. Um grande número de falhas 

prematuras (16,9% no Grupo A, 27,5% no grupo B) e da constatação de altos valores de desvio 

padrão levou a questionar a confiabilidade da técnica de microtração. Com o push out não 

ocorreu falha prematura, a variabilidade da distribuição dos dados foi aceitável, e as diferenças 

regionais na resistência adesiva entre os níveis da raiz puderam ser apreciadas. Relativamente 

baixos valores de resistência adesiva foram, em geral, registrados para pinos de fibra. Os autores 

concluíram que; ao medir a resistência adesiva na cimentação de pinos de fibra em varias regiões, 

o teste de push out pareceu ser mais confiável do que a técnica de microtração. 

 

SERAFINO et al. (2004) para avaliarem a limpeza superficial das paredes do canal 

radicular ao longo do espaço preparado para o pino após o tratamento endodôntico, utilizaram 2 

irrigantes diferentes. Quarenta dentes, divididos em 4 grupos, foram instrumentados, utilizando 

limas Ni-Ti rotativo, irrigados com NaOCl ou NaOCl + EDTA e obturados com a condensação 

17 



  

lateral ou condensação vertical da guta-percha. Após preparo do espaço para o pino, 

condicionamento e procedimento de lavagem, as paredes do canal foram observadas usando 

microscopia eletrônica de varredura. A Quantidade de detritos, smear layer, cimento/guta-percha 

remanescentes, e a visibilidade de túbulos aberto foram avaliados. Grandes quantidades de 

detritos, remanescentes de cimento/guta-percha, espessa camada de smear layer, e ausência de 

visibilidade de orifícios dos túbulos foram registradas em todos os grupos em nível apical do 

conduto. No nível médio e coronal, áreas de dentina limpa, alternando com zonas cobertas pela 

fina camada de smear layer, pequenos detritos, guta-percha remanescentes, e orifícios tubulares 

parcialmente ou totalmente obstruídos por plugs foram freqüentes. Após o tratamento 

endodôntico, obturação, e preparo a microscopia eletrônica de varredura revelou grandes áreas 

(coberta pela camada de smear layer, restos de cimento obturador/guta-percha remanescentes) 

não disponíveis para adesão e cimentação adesiva de pinos de fibra.  

 

Ao avaliar a morfologia dentinária por microscopia eletrônica de varredura no interior do 

conduto radicular, FERRARI et al.
 
(2000) notaram uma maior densidade e diâmetro dos túbulos 

dentinários no terço cervical, que diminuiu progressivamente em direção apical. A superfície para 

adesão aumentou para os terços cervical, médio e apical em 202%, 156% e 113%, 

respectivamente, após o ataque ácido. A espessura da camada híbrida foi de 4,5m no terço 

cervical, 2,5m no médio e 1,2m no apical, encontrando tags de resina regularmente no ápice. 

As ramificações laterais do adesivo All Bond 2 só foram notadas nos terços médio e cervical.  
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2.2 Cimento Resinoso 

  

Vários fatores podem influenciar a integridade da interface cimento resinoso/dentina, na 

cimentação de pinos intra-radiculares. Então, BONFANTE (2005) analisou quantitativamente a 

continuidade da interface cimento/dentina, por meio de microscopia eletrônica de varredura, nas 

seguintes condições: após a cimentação, após a imersão em solvente MEK (metil etil ketona) e 

após três meses de armazenagem em água. Pinos de fibra de vidro foram cimentados em quarenta 

incisivos bovinos com os cimentos Multilink, Variolink II, Enforce Dual e Enforce PV. Após a 

cimentação, os espécimes foram seccionados longitudinalmente e réplicas eram preparadas para 

análise em microscopia eletrônica de varredura. Os mesmos espécimes foram imersos em MEK e 

novas réplicas eram confeccionadas. Em seguida, os espécimes eram armazenados em água por 

três meses, imersos em MEK e novas réplicas eram analisadas. Então quantificou-se a proporção 

entre a interface total cimento/dentina e a interface que apresentava continuidade com o cimento. 

Quarenta e oito horas após cimentação e após imersão no solvente os valores de continuidade 

foram semelhantes para os cimentos Enforce Dual e PV, sendo significantemente superiores aos 

cimentos Multilink e Variolink II. Após armazenagem em água por três meses houve uma 

significativa diminuição da continuidade da interface cimento/dentina para todos os cimentos. 

 

O objetivo do estudo de BITTER et al. (2004) foi avaliar a interface resina-dentina de 

diferentes sistemas adesivos e correspondentes cimentos resinosos para a cimentação de pinos de 

fibra as paredes do canal radicular. Cinqüenta caninos superiores extraídos e incisivos centrais 

foram usados. Após o tratamento do canal radicular os dentes foram aleatoriamente divididos em 

cinco grupos de 10 dentes cada. Os pinos de fibra foram inseridos com cinco diferentes sistemas 
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adesivos e correspondentes cimentos resinosos. Grupo 1: Clearfil Core / New Bond (Kuraray), 

grupo 2: Multlink (Vivadent), grupo 3: Panavia 21/ED Primer (Kuraray), grupo 4: PermaFlo DC 

(Ultradent), e o grupo 5: Variolink II / DSC Excite (Vivadent). O primer foi marcado, em cada 

grupo, com 0,1% Rodamina B isotiocianato (RITC). Cada raiz foi seccionada em fatias de 2 mm 

de espessura em 1, 4 e 7 mm abaixo da junção cemento-esmalte. A interface resina-dentina foi 

avaliada usando um microscópio confocal Laser Scanning; a espessura da camada híbrida e do 

número de tags de resina foram medidos. A espessura (µm) da camada híbrida do grupo 1, grupo 

4, e do grupo 5 foram significativamente mais elevadas do que nos outros grupos. O número de 

tags de resina observados no grupo 1 foi significativamente maior do que nos grupos 2-4, mas 

não diferiu do grupo 5. Cada grupo apresentou um número significativamente superior de tags de 

resina na região cervical e na região média do canal radicular do que na apical. De acordo com os 

autores o condicionamento do canal radicular com ácido fosfórico e da utilização de sistemas 

adesivos um ou dois passos forneceu uma maior e mais uniforme camada híbrida e 

consideravelmente mais tags de resina do que observada após o uso de adesivos 

autocondicionantes. O que poderia proporcionar uma adesão mais duradoura do pino ao canal 

radicular. 

A hipótese de que a hibridização da dentina intraradicular eliminaria as fendas entre a 

dentina e o cimento e ao mesmo tempo aumentaria o selamento coronal e a retenção do dente 

restaurado com pino de fibra foi investigado por PIRANI et al. (2005). Os condutos radiculares 

preparados foram fixados com dois tipos de pinos de fibra com seus respectivos condicionadores 

e adesivos e um cimento resinoso dual (Tech 2000/Single Bond/RelyX ARC e EndoPost/All-

Bond 2/Duo-Link) sendo cada cimento dividido em dois grupos um o adesivo foi 

fotopolimerizado antes da cimentação e no outro não foi fotopolimerizado. Secções longitudinais 

da interface dentina cimento foram examinadas na região coronária e média do canal por 
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microscopia eletrônica de varredura. Réplicas de resina dessas secções foram avaliadas pela 

formação de fendas interfaciais. No entanto, a hibridização da dentina intra-radicular não foi 

comprometida independente se o adesivo foi fotoativado antes da cimentação, a ocorrência de 

fendas interfaciais ao longo da superfície da camada híbrida ou da interface pino-cimento reflete 

o desafio na fixação de pino com preparo de alto fator C. Os autores concluíram que, o sucesso 

clínico associado à fixação de pinos de fibra é provavelmente predominante, devido à retenção 

por fricção. 

 

GORACCI et al. (2005) chegaram à mesma conclusão do estudo anterior testando a 

hipótese nula de que o uso do adesivo dentinário não produz qualquer melhoria em relação à 

fixação de pinos de fibra com cimentos resinosos em dentes tratados endodonticamente. Os 

condutos foram preparados em 36 dentes uniradiculares. Pinos de fibra de vidro foram 

cimentados nos canais radiculares usando um cimento resinoso self-etch (Primer ED / Panavia 

2.1) e um total etch (Excite DSC / Variolink II), com ou sem utilização de adesivos dentinários e 

seccionados em 4 ou 6 pedaços de 1mm cada. A resistência adesiva e a interface estrutural foram 

avaliadas pelo teste de push out com velocidade de 0.5 mm/min e microscopia eletrônica de 

varredura. Para ambos os cimentos resinosos, a resistência adesiva obtidas a partir de amostras 

cimentadas apenas com cimento resinoso não diferiram significativamente daqueles pinos em que 

foi primeiro utilizado um sistema adesivo. De acordo com os autores na presença da incompleta 

remoção da smear layer e presença de gaps, a resistência de deslocamento de pinos cimentados 

com cimentos adesivos foi em grande parte por fricção. 

 

BOUILLAGUET et al. (2003) testaram à hipótese nula de que a resistência adesiva de 

cimentos resinosos em condutos radiculares não varia com o fator de configuração cavitária, tipo 
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de agente cimentante e diferentes regiões do conduto. Utilizaram raízes intactas e raízes 

seccionadas longitudinalmente para cimentação de pinos de resina composta com Single 

Bond/Rely X ARC, ED Primer/Panavia F, C&B Metabond e FujiPlus. Após os testes de 

microtração, os autores notaram uma resistência de união nas raízes intactas significantemente 

inferior para os cimentos Panavia F e RelyX ARC (ambos dual) devido a um menor estresse de 

polimerização, quando comparado aos cimentos autopolimerizáveis. Rejeitaram a hipótese nula e 

concluíram que os valores de resistência adesiva são baixos dentro do conduto e as falhas clínicas 

só não ocorrem porque o remanescente coronário se encarrega majoritariamente da união, quando 

comparado à dentina radicular. 

 

O desempenho de dois sistemas de cimentação adesiva um foto-ativado e outro dual 

foram avaliados pelo ensaio de tração e microscopia eletrônica de varredura por GIACHETTI et 

al. (2004), na cimentação de pinos de fibra translúcidos. Quarenta dentes com canais tratados 

foram divididos em dois grupos. Grupo1- sistema foto-ativado: Excite e Tetric Flow; Grupo 2-

sistema de cura dual: All Bond 2 +RelyX ARC. Os pinos foram cimentados e mantidos em 

solução de NaCl 0.9% na temperatura de 37
o
 C. Depois de uma semana o teste de tração foi 

realizado em todos os espécimes. Dez espécimes foram testados de cada grupo e seus respectivos 

pinos foram processados no MEV. Os autores concluíram que o sistema de presa dual All Bond 2 

+RelyX ARC parecem ser o sistema mais apropriado para a cimentação de pinos porque 

ocorreria a polimerização do cimento mesmo naquelas áreas onde a luz não alcançaria. Em contra 

partida, na área apical, a incompleta polimerização do sistema Excite e Tetric Flow pode 

aumentar a adaptação do pino, permitir um melhor selamento apical e uma distribuição uniforme 

das forças pelas paredes do canal.  
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O uso de pinos translúcidos para aumentar a profundidade de cura do cimento resinoso foi 

o tema de estudo de SILVA et al. (2007) que avaliaram o grau de conversão de um cimento 

resinoso dual quando usado para cimentar pinos de fibra com diferentes translucências. Para 

medir o grau de conversão, foram preparados moldes de polivinilsiloxano para simular canais 

radiculares. Os pinos, Aestheti-Post ou Light-Post, foram cimentados nestes moldes e, depois da 

fotoativação, foram removidos para a obtenção do espectro por espectroscopia FT-Raman do 

cimento resinoso. Os Espectros foram adquiridos em três profundidades: superficial, médio e 

profundo. Para o Light-Post, o cimento resinoso mostrou em profundidade profunda o menor 

grau de conversão e não houve diferença significativa no grau de conversão entre as demais 

profundidades. Para o Aestheti-Post, a profundidade superficial apresentou um maior grau de 

valores de conversão do que aquelas nas profundidades médias e profundas, que não foram 

significativamente diferentes uns dos outros. Light-Post exibiu um maior grau de conversão do 

que o Aestheti-Post que apresentou somente na profundidade média. A eficácia do Light-Post 

quanto ao grau de conversão é dependente da profundidade. 

  

A mesma linha de pesquisa, seguiram ROBERTS et al. (2004) avaliando o efeito de um 

pino transmissor de luz sobre a profundidade de cura de uma resina composta. Moldes de acetato 

foram preenchidos com resina composta onde um pino transmissor de luz foi inserido no centro e 

fotopolimerizado. Moldes idênticos, sem um pino transmissor de luz foram fotopolimerizados e 

serviram como controle. Os Moldes foram seccionados em uma serra de diamante resfriados pela 

água, distâncias da profundidade de cura foram determinados por meio de dureza Knoop. A 

presença do pino fez aumentar a Dureza Knoop nas regiões apical, em comparação com o 

controle. No entanto, não houve diferença na profundidade de cura entre os grupos.  
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Outro estudo avaliou o efeito do modo de aplicação do adesivo e a translucidez de dois 

pinos de fibra sobre o teste de push out à dentina. SILVA et al. (2007) utilizaram raízes de dentes 

bovinos que foram endodonticamente tratadas. Foram utilizados 10 raízes em cada modo de 

aplicação dos sistemas adesivos, formando 6 grupos: grupo 1 Prime & Bond 2.1, grupo 2 Prime 

& Bond 2.1 + ativador auto-polimerizável, grupo 3 Prime & Bond 2.1 + sistema adesivo 

Scotchbond Multipurpose, grupo 4 Brush & Bond, grupo 5 Brush & Bond + catalisador químico, 

e grupo 6 Brush & Bond + sistema adesivo Scotchbond Multipurpose. Os pinos translúcidos 

Light-Post e Aestheti-Post foram cimentados com cimento resinoso RelyX ARC. Após a 

cimentação dos pinos as raízes foram seccionadas transversalmente para originar três terços de 

1.5mm de espessura (cervical, médio e apical). O teste de push out foi realizado, e o tipo de 

fratura foi analisada. Não houve diferença entre os pinos de fibra. Para Prime & Bond 2.1 e Brush 

& Bond, a utilização de resina adesiva hidrofóbica Scotchbond Multipurpose aumentou a 

resistência adesiva do pino. O uso de ativador autopolimerizável e catalisador químico não afetou 

os valores de resistência adesiva. O terço apical apresentou a menor resistência adesiva. 

 

O descolamento do pino de fibra de vidro é o fracasso mais freqüente e geralmente ocorre 

ao longo da interface adesiva entre cimento e dentina. Com o objetivo de investigar um método 

adesivo mais eficaz AKGUNGOR e AKKAYAN (2006) avaliaram o efeito de diferentes 

adesivos dentinários e modos polimerização na resistência adesiva entre pinos de fibra 

translúcidos e a dentina radicular em diferentes regiões. Quarenta caninos maxilares foram 

selecionados, seccionados na junção cemento-esmalte, e as raízes foram tratadas 

endodonticamente. Após o preparo do espaço para o pino, as raízes foram divididas em 4 grupos 

de 10 espécimes cada, e os espaços foram tratados com 1 de 4 diferentes adesivos dentinários: 

foto-polimerizado, adesivo de frasco único Excite (Grupo EX); adesivo dual, adesivo de frasco 
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único Excite DSC (Grupo EX-DSC); adesivo Primer autocondicionante Clearfil Liner Bond 2V 

com adesivo foto-polimerizado, Bond A (Grupo CL-LC); ou Primer auto-condicionante Clearfil 

Liner Bond 2V com um adesivo dual, Bond A+B (Grupo CL-DC). Pinos de fibra Translúcido (D. 

T. Light-Post), de 2,2 mm de diâmetro, foram cimentados com (Panavia F) em cada espécime 

após respectivos procedimentos adesivos. As raízes foram cortadas em secções de 3 mm de 

espessura, perpendicular ao longo eixo na porção cervical, média e apical. Os testes push out 

foram realizados com uma máquina universal de ensaios na velocidade de 0,5 mm/min, e os 

valores da força adesiva (MPa) foram calculadas dividindo-se a força que ocorreu a falha pela 

área de adesão do pino. A resistência adesiva foi avaliada com microscópio eletrônico de 

varredura em diferentes regiões do espaço do pino. As maiores médias de resistência adesiva 

foram obtidas para o grupo CL-LC. O dual resultou em resistência adesiva significativamente 

menor em combinação com autocondicionante e primer (Grupo CL-DC). O fotopolimerizado e 

dual de frasco único tiveram valores de cisalhamento semelhantes. Os valores de resistência 

adesiva nas diferentes regiões do adesivo de frasco único foram significativamente reduzidos na 

região apical. Os primers autocondicionantes não demonstraram diferenças na adesividade das 

diferentes regiões e densos Tags de resina foram evidentes. Os autores concluíram que os dados 

sugeriram que o sistema Primer autocondicionante utilizado em seu estudo não foi afetado pelas 

variações morfológicas do espaço preparado para o pino comparado com o frasco único. A 

polimerização dual não melhorou a resistência adesiva. 

 

O uso de pinos reforçados por fibra nos dentes tratados endodonticamente tem 

aumentado. Entretanto, segundo MALLMANN et al. (2007), selecionar um sistema adesivo que 

forneça uma ligação de confiança e estável a dentina do canal da raiz remanescente é difícil. Por 

isto em seu estudo a força adesiva de microtração de dois sistemas adesivos à dentina do canal e 
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dois diferentes pinos reforçados por fibra foram avaliados. Quarenta dentes uniradiculares foram 

instrumentados, e os canais foram preparados para pinos de fibra reforçados de quartzo 

translúcidos (Light Post [LP]) ou opaco (Aestheti Post [AP]). Dois sistemas adesivos foram 

usados: Scotchbond Multi-Purpose Plus (SBMP) autopolimerizável como grupo controle, e 

Single Bond (SB) fotoativado. Os dentes foram distribuídos em 4 grupos (n=10): SBMP1LP, 

SBMP1AP, SB1LP, SB1AP. Após a cimentação do pino, as raízes foram seccionadas 

perpendicularmente em fatias de 1mm, que foram cortadas para obter espécimes em forma de 

halteres. Os espécimes foram divididos em 3 regiões: cervical (C), média (M), e apical (A). Para 

determinar a força adesiva, a área adesiva de cada espécime foi calculada, e os espécimes foram 

unidos a um dispositivo para força adesiva de microtração, a uma velocidade de 1mm/min. Os 

espécimes fraturados foram examinados sob um estereomicroscópio X25 para determinar a 

modalidade da fratura. Ambos os sistemas adesivos testados demonstraram uma ligação de 

confiança quando usados com pinos translúcidos e opacos reforçados com fibra. 

 

Recentemente, foram propostos vários tipos de adesivos para colagem de pinos de fibra 

em canais radiculares. Alguns estudos têm avaliado o tipo de técnica adesiva na formação de tags 

de resina, e da zona de interdifusão dentina e resina de adesivos usados na cimentação de pinos 

de fibra. Quarenta dentes anteriores extraídos por razões periodontais e tratados 

endodonticamente foram selecionados por FERRARI et al. (2001). As amostras foram 

aleatoriamente dividas em quatro grupos de dez amostras cada.Grupo 1: adesivo passo único 

aplicado com um pincel fornecido pelo fabricante e fotopolimerizado antes da aplicação do 

cimento resinoso +cimento resinoso dual; grupo 2: adesivo passo único aplicado com uma fina 

microbrush e fotopolimerizado antes da aplicação do cimento resinoso + cimento resinoso dual ; 

Grupo 3: adesivo passo único (autopolimerizável) aplicado com um pequeno pincel + cimento 
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resinoso dual; Grupo 4: All Bond 2 + C & B cimento resinoso (como controle). No Grupo 2 e 4 o 

sistema adesivo e o cimento foram utilizados seguindo as instruções dos fabricantes. No Grupo 1 

e 2 o adesivo-primer de frasco único foi foto-polimerizado antes da colocação do cimento 

resinoso e do pino, enquanto que no Grupo 3 a combinação adesivo/cimento resinoso foi foto-

polimerizado através do pino translúcido. Quarenta pinos translúcidos (RTD, França) foram 

utilizados. Uma semana mais tarde, as amostras das raízes foram processadas para observações 

na microscopia eletrônica de varredura. O exame microscópico das interfaces do Grupo 1 

apresentaram a maior zona de interdifusão dentina e resina do que aqueles encontrados em 

amostras do Grupo 2, 3 e 4. No Grupo 2, 3 e 4 as amostras da zona de interdifusão dentina e 

resina mostraram uma morfologia uniforme e foi bem detectável nos dois primeiros terços dos 

canais radiculares, enquanto no terço apical da zona de interdifusão dentina e resina não foi 

uniforme. Estatisticamente não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos 

cervicais, enquanto que nos terços médio e apical do Grupo 1 mostraram significativamente mais 

tags de resina que os outros três grupos. No terço apical do Grupo 2, 3 e 4, os tags de resina 

mostraram uma menor uniformidade na morfologia e um menor comprimento do que as 

encontradas nos outros dois terços. Um microbrush poderia ser usado clinicamente para 

cimentação de pinos de fibra nos canais. Quando um microbrush foi utilizado, o mecanismo de 

adesão criado entre o canal radicular, a dentina e sistema adesivo foi uniforme ao longo das 

paredes dos canais é mais previsível.  

 

VICHI et al. (2002) avaliaram a eficácia de três sistemas adesivos frasco único e dois 

adesivos três passos (como controle) na formação de tags de resina, e na zona de interdifusão 

resina-dentina (RDIZ) quando usados para a cimentação de pinos de fibra. Este estudo foi 

realizado utilizando observações em MEV e escores padronizados da formação de tags de resina 
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e da densidade. Cinqüenta dentes tratados endodonticamente, foram selecionados para este 

estudo. As amostras foram distribuídas aleatoriamente em cinco grupos de dez corpos de prova 

cada. Grupo 1: All Bond 2 com C & B (Bisco); Grupo 2: Scotchbond Multipurpose Plus com 

cimento Opal (3M), Grupo 3: Scotchbond 1, em combinação com cimento resinoso Rely X ARC 

(3M), Grupo 4: One – step  com cimento resinoso C & B (Bisco); Grupo 5: All Bond 

Experimental com Cimento HI-X (Bisco). O adesivo de cada sistema frasco único foi 

fotopolimerizado antes da colocação do cimento resinoso e do pino. Cinqüenta pinos Aestheti-

Plus (IDT, França) foram utilizados. Uma semana depois, as raízes foram extraídas e processadas 

para observações em MEV. Todos os sistemas revelaram uma RDIZ adesiva e formação de tags 

de resina. O exame microscópico das interfaces dos Grupos 1 e 2 apresentaram uma maior 

porcentagem de RDIZ do que aqueles encontrados em amostras dos grupos 3, 4 e 5. A 

morfologia da RDIZ foi facilmente detectável e uniforme nos primeiros dois terços dos canais 

radiculares, enquanto que no terço apical a RDIZ não foi uniforme. A formação de tags de resina 

e a morfologia foram significativamente mais detectáveis nas regiões cervical e média do que na 

zona apical. Estatisticamente não foram encontradas diferenças significativas entre os cinco 

grupos no terço cervical, enquanto nos dois terços médio e apical os sistemas de frasco único 

(Grupos 3 e 4) apresentaram significativamente menos tags de resina do que o controle Grupos 1, 

2 e do grupo experimental 5. Estatisticamente não foram encontradas diferenças significativas 

entre os três sistemas três passos nas três áreas avaliadas. A padronização do SEM observações e 

escore da formação de tags de resina permitiu avaliação estatística. Os sistemas adesivos de três 

passos pode criar um mais vasto interbloqueamento micromecânico entre a dentina condicionada 

e os materiais adesivos do que os sistemas de frasco único. 
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O objetivo do estudo de D`ABREU (2003) foi avaliar a resistência ao cisalhamento por 

extrusão entre a dentina intraradicular e pinos de fibra de vidro nas regiões cervical, média e 

apical de raízes utilizando dois sistemas de cimentação adesiva. Foram selecionados vinte pré-

molares inferiores recém extraídos. As coroas foram removidas na altura da junção cemento-

esmalte. As polpas removidas através de limas endodônticas e os condutos preparados com 

brocas de largo n
o
 5, com 8,0mm de penetração. As raízes foram divididas em dois grupos de 10: 

Grupo 1- pinos fixados com sistema adesivo autocondicionante ED Primer e cimento resinoso 

Panavia F; Grupo 2- pinos fixados com sistema adesivo de frasco único Single Bond e cimento 

resinoso Rely X. Após a fixação dos pinos as raízes foram mantidas em estufa a 37
o
C, por 24 h. 

A porção mais apical das raízes foi seccionada até a altura em que a raiz apresentasse 8,0mm de 

comprimento. Em seguida, as raízes foram seccionadas em três partes de 2,7mm e classificadas 

segundo a região cervical, média e apical do pino. Foi realizado o ensaio de extrusão. Os valores 

médios de resistência de união por extrusão não apresentaram diferenças estatísticas no terço 

cervical e médio da raiz entre os dois materiais avaliados, porém apresentaram diferença 

estatística na região apical. Após o ensaio de cisalhamento por extrusão (push out), os espécimes 

foram seccionados no sentido longitudinal para análise em microscopia eletrônica de varredura. 

A zona de interdifusão adesivo/dentina produzida pelo adesivo de frasco único Single Bond 

apresentou-se mais espessa do que a do ED Primer. Foram observadas bolhas que variaram de 

forma e tamanho na camada de cimento junto à área da interface de união e mais constantes no 

terço apical das raízes. 

 

Existem diversos tipos de sistemas de pinos de fibra de vidro disponíveis para o uso após 

tratamento endodôntico, mas pouco se sabe sobre a adesão destes novos sistemas à superfície da 

raiz. Então KALLKAN et al. (2006) compararam a resistência adesiva de 3 tipos diferentes 
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sistemas de pinos de fibra de vidro opaco, translúcido, vidro elétrico e em 3 regiões diferentes do 

conduto radicular após o preparo para o pino. Sessenta dentes humanos uniradiculares foram 

utilizados. Os canais radiculares foram preparados usando uma técnica step-back e obturados 

com guta-percha utilizando condensação lateral. As raízes foram divididos em 3 grupos 

experimentais e subdividido em 2 subgrupos de acordo com o tempo de ensaio (n=10). As raízes 

foram restauradas com 1 dos seguintes sistemas de pinos de acordo com as instruções do 

fabricante: pino de fibra de vidro opaca (Snowpost), pino de fibra de vidro translúcido 

(FiberMaster), pino de fibra de vidro elétrico (Everstick). Um adesivo autocondicionante (Clearfil 

Liner Bond) foi aplicado às paredes do conduto radicular. Um agente adesivo dual (Clearfil Liner 

Bond, Bond A e B) foi então aplicado nas mesmas paredes. Um cimento resinoso dual (Panavia 

F) foi utilizado para cimentação dos pinos. Os espécimes foram armazenados em caixas à prova 

de luz durante 24 horas ou 1 semana após o processo de polimerização.Cada raiz foi cortada 

horizontalmente, e seis segmentos de 1 mm de espessura (2 apicais, 2 médios e 2 cervicais) foram 

preparados. Usando o ensaio de push out, a resistência adesiva entre dentina e o pino foi medida 

após 24 horas ou 1 semana. As diferentes combinações de regiões e de pinos foram analisados 

com MEV. O 3-way ANOVA indicou que os valores do teste push out variavam 

significativamente de acordo com os sistemas de pinos usados (opaco, elétrico, e translúcido), os 

segmentos radiculares (cervical, médio e apical), no entanto, não variaram estatisticamente, de 

acordo com o tempo de ensaio (24 horas e 1 semana). Pinos de fibra opaca e de vidro elétrico, 

apresentaram maior resistência adesiva do que o translúcido. Os valores de resistência adesiva 

nos segmentos cervical foram significativamente superior ao médio e apical nos pinos 

translúcidos e vidro elétrico. No pino de fibra de vidro opaco, não houve diferença significativa 

entre o segmento cervical e médio. Na varredura, uma distinta zona híbrida, com inúmeros e 

longos tags de resina localizados entre o material cimentante e a dentina foram exibidos em todos 
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os sistemas de pinos. O pino opaco e o de fibra de vidro elétrico exibiram resistência adesiva 

semelhantes, e os pinos translúcidos apresentaram a menor resistência adesiva. A mais alta 

resistência adesiva foi observada no terço cervical dos pinos translúcidos e de vidro elétrico. 

 

ERKUT et al. (2008) em seu estudo avaliaram a microinfiltração em canais radiculares 

restauradas com quatro diferentes tipos de cimentos adesivos reforçados com pinos de fibra: DT 

Light Post (LP), Glassix (GL), Ribbond (RB) e StickTech Post (ST). Quarenta pré-molares 

humanos uniradiculares foram divididos aleatoriamente em quatro grupos (n = 10). Os canais 

radiculares foram excessivamente preparados, criando um amplo preparo para pino, e cada pino 

foi cimentado com adesivo Single Bond e cimento RelyX ARC dual. Todos os espécimes foram 

termicamente ciclados 1000 vezes entre 5 ° C e 55 ° C e armazenados em 2%,em solução de azul 

de metileno uma semana. Os dentes foram cortados horizontalmente em três seções: apical (A), 

média (M) e coronal (C). Cada seção foi fotografados digitalmente e as imagens foram 

transferidas para um computador e armazenadas em formato TIFF. Os dados foram comparados e 

analisados estatisticamente usando o Teste de Kruskal-Wallis (p <.05). A interface 

dentina/cimento/pino foram avaliadas em microscopia eletrônica de varredura. A microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) apresentaram descolamento do cimento resinoso da dentina em 

diferentes graus em todos os espécimes avaliados. Todos os grupos apresentaram considerável 

falhas em todas as seções avaliadas. Diferenças significativas foram demonstradas entre LP-RB 

para o terço médio e apical e entre GLRB, LP-RB e ST-RB para o terço cervical. Entre os pinos 

de fibra avaliados, Ribbond mostrou menores falhas. 

 

PEST et al. (2002) realizaram a metodologia de push out para avaliar a resistência de 

união entre o material de fixação, o pino e a dentina radicular. Selecionaram-se 50 dentes 
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uniradiculares, foram obturados os canais e preparados. Inseriram o material cimentante e 

cortaram a raiz transversalmente e obtiveram 4 secções de 2mm. O adesivo de quarta geração All 

Bond 2 apresentou valores maiores de resistência em relação aos adesivos autocondicionantes 

(Clearfil Liner Bond 2V). Os autores realizaram um teste de push out para analisar a resistência 

de união da interface pinos/materiais de fixação. Sessenta amostras de resina foram preparadas 

com 3mm de espessura, os pinos foram posicionados no centro destes e envoltos com o material 

de cimentação. Os autores concluíram que a técnica de fixação de pinos intraradiculares com 

resina composta se compara à técnica de fixação com cimentos resinosos. Através da análise em 

microscópio eletrônico de varredura, observaram que os melhores resultados obtidos foram entre 

os pinos translucentes e resinas fotoativadas. Em todas as amostras examinadas das resinas 

autopolimerizáveis não observaram bolhas ou espaços vazios com esse material.  

 

A finalidade da pesquisa de GIACHETTI et al.(2009), foi comparar por meio do teste 

push out, a força interfacial de dois cimentos de resina dual e de um fotopolimerizável na 

cimentação de pinos translúcidos de fibra. Trinta e nove dentes uniradiculares, tratados 

endodonticamente,foram selecionados. Pinos de fibra Translúcidos (RelyX Fiber Post) foram 

cimentados no canal radicular utilizando três sistemas resinosos (n = 13). Nos cimentos de cura 

dual (DC): os espécimes foram tratados com Excite DSC e RelyX ARC e fotopolimerizados 

através do pino por 60s. O cimento auto-adesivo de cura dual (SADC): os espécimes foram 

cimentados com RelyX Unicem, e foi fotopolimerizado através do pino por 60s. O cimento 

fotopolimerizável (LC): os espécimes foram cimentados com Excite DSC e Tetric Flow, que 

eram ao mesmo tempo fotopolimerizados através do pino por 60s. Os espécimes foram 

seccionados transversalmente em seis cortes, a fim de realizar o teste push out. Entre as regiões, 

os resultados não mostraram diferença estatística entre os cimentos de DC e LC. Com o cimento 
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LC os valores da resistência adesiva foram menores na região apical do que aqueles registrados 

nos terços coronal e médio. No terço médio e coronal, os valores de resistência adesiva do 

cimento SADC foram inferiores aos resultantes dos dois outros cimentos utilizados. Na região 

apical, não houve diferença significativa na resistência adesiva entre os cimentos testados. A 

força interfacial entre o cimento fotopolimerizável e o dual em relação ao canal radicular foi 

equivalente. 

 

O comportamento mecânico de um novo sistema de pino pré-fabricado foi construído por 

GENOVESE et al. (2005) composta por uma estrutura metálica utilizada para coroas, pontes, 

veneers e inlay/onlay de restaurações dentais. O material foi moldado para seguir perfeitamente o 

perfil do canal da raiz a fim de obter as melhores propriedades mecânicas dos componentes de 

ligas metálicas usadas geralmente para pino fundido. A análise foi realizada com o modelo de 

elemento finito 3D, validados previamente com base do trabalho experimental. O novo sistema 

de pino foi comparado a uma variedade de restaurações pré-fabricadas ou de pino fundido. A 

eficiência estrutural da restauração nova foi avaliada em um incisivo superior sob circunstâncias 

de carregamento diferentes (mastigação, bruxismo e impactado). Os resultados provam que os 

valores máximos do estresse nos dentes restaurados são ao contrário impassíveis aos tipos e aos 

materiais do pino. Entretanto, a nova restauração pré-fabricada reduziu significativamente as 

forças dentro das regiões dentinárias onde as intervenções clínicas conservadoras não são 

possíveis.  
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2.3 Cimento de ionômero de vidro 

 

A adesão às estruturas dentais dos cimentos de ionômero de vidro é uma das vantagens 

deste material em comparação aos cimentos resinosos. MITRA (1991) determinou a adesão à 

dentina e as propriedades físicas do ionômero de vidro Vitrebond fotoativado em comparação ao 

ionômero de vidro convencional 3M (3MGI). Foram utilizados dentes humanos e bovinos 

extraídos, eles foram polidos e secos, o ionômero foi aplicado em uma área circular de 0.178cm
2
 

e fotopolimerizado por 30 segundos. Um agente adesivo foi aplicado sobre o ionômero após a 

cura e fotopolimerizado por 20 segundos no Vitrabond, no 3M as amostras foram feitas de acordo 

com a ISO 7489, o cimento foi manipulado e esperou a cura por 1 hora, todas as amostras foram 

armazenadas em água a 37
o
 C, foi realizada ciclagem térmica entre 5

o
 e 55

o
 C e o teste foi 

realizado na máquina de ensaio Instron com velocidade de 2mm/min. Para o ensaio de força 

compressiva foram feitas amostras com 6mm de altura e 3mm de diâmetro, e para o teste de força 

de tensão diametral as amostras tinham 1.5mm de altura e 3mm de diâmetro e o teste foi 

realizado na máquina de ensaio Instron com velocidade de 1mm/min. As forças adesivas à 

dentina bovina depois de 24h em água destilada foram determinadas serem 12 ± 3MPa para o 

Vitrabond, quando comparada com o 3MGI, de forças adesivas 4 ± 2MPa. O tipo de falha foi 

coesiva na dentina ou no ionômero. A adesão imediata do material fotopolimerizável era 

significativamente mais alta do que a do convencional. O experimento de ciclo térmico mostrou 

que a ligação do Vitrabond à dentina era estável. Os estudos de adesão, realizados na dentina 

humana mostraram elevados valores.  As forças de tensão compressiva e diametral do Vitrabond 

foram determinadas imediatamente depois da fotopolimerização e também após o 

armazenamento em água por 24 h, uma semana, um mês, e sete meses. Não houve nenhuma 
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diferença significativa nos valores das forças tensão compressiva e diametral obtidas 

imediatamente depois de fotopolimerizar e após armazenamento prolongado em água a 37
o
 C. 

 

LIN et al. (1992) também investigaram os mecanismos de adesão do cimento de ionômero 

de vidro à dentina. Foram realizadas avaliações mecânicas da resistência adesiva, análise de 

superfície por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia confocal, e medição das 

alterações químicas da fratura adesiva locais por meio de espectroscopia de fotoelétrons de raios-

x (XPS) e espectroscopia secundária de íons massa espectrometria (SIMS). Superfícies planas de 

Dentina e esmalte de dente bovino foram preparadas para testes de resistência adesiva com lixas 

de carbeto de silício. Dez amostras para cada teste, foram utilizados um cimento convencional 

(Glass Ionomer Liner/ 3M) e um fotoativado (Vitrebond/3M) colocando-se fina camada sobre a 

área preparada com espessura de 0,1mm.Os mais altos valores de resistência adesiva foram 

obtidos por cimento de ionômero de vidro fotoativado. Imagens confocal e do Mev mostraram 

evidências do encravamento mecânico de cimento nos túbulos dentinários. SIMS confirmou o 

processo de troca-iônica entre o cimento ionômero de vidro e da dentina. Pela correspondência 

dos resultados do XPS, ficou claro que as características adesivas foram significativamente 

afetadas pela fotopolimerização e pela estrutura química do polímero. 

  

YIU et al. 2004 utilizaram MEV, FE-ESEM e TEM para investigar a ultra-estrutura 

aderente do cimento de ionômero de vidro a dentina úmida. Superfícies de dentina coladas com 

seis cimentos de ionômeros de vidro autopolimerizáveis foram analisados ao longo da interface 

dentina – ionômero.  A MEV mostrou corpos esféricos semelhantes a ovos ocos. FE-SEM 

detectou semelhantes corpos e TEM mostrou que os corpos esféricos consistiam de uma fase do 

ionômero rico em silício ausente de ar nos espaços vazios. Os autores concluíram que na ausência 

35 
35 



  

de fontes externas de água, a existência de uma fase distinta rico em silício dentro dos vazios de 

ar na superfície dentina- ionômero foi provavelmente causado pela infiltração de água em toda a 

interface. 

  

Um estudo foi feito para avaliar a melhora na adesão de um cimento de ionômero de vidro 

pelo tratamento químico de superfícies da dentina e do esmalte (POWIS et al.1982). A eficácia 

dos vários tratamentos de superfície foi determinada usando um cimento de ionômero de vidro, 

através da fixação de botões linguais de aço inoxidável às superfícies do esmalte ou da dentina 

condicionados. A força adesiva foi medida. O estudo estabeleceu a hipótese que a força adesiva 

do cimento-aço é maior do que a força adesiva do cimento-dente e, também, na força coesiva do 

cimento. Dentes hígidos extraídos foram selecionados para o estudo, limpos, e armazenados em 

água destilada. As soluções usadas no condicionamento da dentina e do esmalte foram: (1) 

controle; (2) 20 vol H202 por 10-15 seg., (3) 50% ácido cítrico aquoso por 30 seg., (4) 2% ácido 

cítrico aquoso por 30 seg., (5) 25% ácido Poliacrílico por 30 seg., (6) 25% ácido Tânico aquoso 

por 60 seg., (7) 5% tripolifosfato penta-sódio por 30 seg., (8) 15% EDTA tetra-sódio aquoso por 

30 seg., (9) 2% EDTA di-sódio aquoso por 30 seg., (10) Solução de ação superficial microbicida 

(a) por 60 seg., (11) Solução de ação superficial microbicida com fluoreto (b) por 60 seg., (12) 

0.1% gluconato de Clorexidina (c) aquoso por 60 seg., (13) 0.09% Dodicin (d) aquoso por 60 

seg., (14) 3% fluoreto de Sódio aquoso por 30 seg., (15) 2% cloreto férrico, 1:1 aq/alc por 30 seg. 

Foram feitos exames das superfícies tratadas quimicamente da dentina e do esmalte em MEV 

para fornecer informações dos efeitos topográficos da solução condicionante. Os autores 

concluíram que: os condicionadores de superfície com elevado peso molecular são mais eficazes 

porque contêm uma multiplicidade de grupos funcionais capazes de se ligar ao hidrogênio; os 
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agentes quelantes de baixo peso molecular são menos eficazes porque dissolvem o material 

calcífero e alteram dramaticamente as superfícies do esmalte e da dentina.  

  

HINOURA et al. (1991) seguindo a mesma linha de pesquisa do estudo anterior, 

investigou a influência dos tratamentos de superfície e as condições de irradiação na força 

adesiva dos cimentos de ionômero de vidro fotoativado à dentina. Os cimentos de ionômero de 

vidro fotoativados usados neste estudo foram Vitrabond, XR Ionomer, e Fuji Lining LC. Três 

experimentos foram projetados para estudar a influência dos seguintes fatores na força adesiva à 

dentina: (1) efeito do tratamento de superfície da dentina, (2) efeito do tempo da irradiação, (3) 

efeito do aumento no intervalo entre a manipulação do cimento e a irradiação. As amostras foram 

armazenadas em água por 24 horas, e foi realizado o teste de cisalhamento adesivo em uma 

velocidade de 1mm/min. Para o Vitrabond os tratamentos, Scotchprep e o Gluma 2 deram as 

maiores forças de cisalhamento adesivo.Para o ionômero Fuji Lining LC, o tratamento de 

Scotchprep deu as maiores forças de cisalhamento adesivo. As forças adesivas para todos os 

cimentos aumentaram com tempo prolongado da irradiação. As forças adesivas diminuíram com 

um intervalo mais longo entre a manipulação e a fotoativação. Isto significou que a 

fotopolimerização deve ser feita logo após o cimento ser colocado. O tipo de falha encontrada no 

ionômero foi coesiva.   

  

NAKAJIMA et al. (1996) estudaram as propriedades mecânicas sob condições de 

carregamento estático e cíclico, de vários tipos de ionômeros de vidro usados para base e núcleo 

de preenchimento sob restaurações. As resistências compressiva e flexural de dois ionômeros de 

vidro diferentes e de dois ionômeros de vidro reforçados por metal foram determinadas 1 dia após 

a manipulação. A resistência flexural em fatiga desses materiais foram medidas na escala de 
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carga de 650g a 1050g usando uma máquina de flexão de três-pontos, e as superfícies fraturadas 

dos espécimes foram examinadas usando MEV. Nenhuma melhoria significativa foi encontrada 

nas propriedades mecânicas estáticas dos ionômeros de vidro incorporados com metal. 

Entretanto, a adição de partículas de metal no ionômero de vidro metal-reforçado produziu um 

material com maior resistência a fatiga.  

 

A análise da contribuição da expansão higroscópica dos cimentos de ionômero de vidro e 

ionômero de vidro resino modificado na retenção e na cimentação de pinos de fibra utilizando 

teste de push out foi o tema de estudo de CURY et al. (2006). Pinos de fibra de vidro foram 

cimentados utilizando diferentes cimentos (RelyX ARC, Unifil Core, Ketac Cem, Fuji Plus, Fuji 

Cem). Os espécimes experimentais foram armazenados em água, enquanto os espécimes controle 

foram desidratados e armazenados em óleo mineral para eliminar água dos túbulos dentinários e / 

ou do ambiente externo que poderiam ter contribuído para a expansão higroscópica dos cimentos. 

Finas fatias do teste push out revelaram não haver diferença na retenção de cimentos de resina 

composta que foram armazenadas em água ou óleo. Inversamente, cimentos de ionômero de 

vidro e ionômero de vidro resino modificado exibiram um aumento da retenção após sorção de 

água.Os autores concluíram que em cavidades geométricas desfavoráveis, tributar à adesão a 

dentina nos canais radiculares, uma estratégia que invoca o aumento da resistência ao atrito do 

deslocamento dos pinos através da expansão higroscópica dos materiais a base de ionômero de 

vidro podem ser uma abordagem mais pragmática, na retenção de pinos de fibra. Uma vez que 

não se pode verificar se suficiente expansão higroscópica está disponível quando ocorre um 

perfeito selamento coronal impedindo a sorção de água do ambiente externo. 
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Fatores tais como a integridade da relação entre as partículas de vidro e a matriz do 

polímero, o tamanho da partícula, e o número e o tamanho dos espaços vazios, tem papel 

importante para determinar as propriedades mecânicas. XIE et al. (2000) analisaram a resistência 

flexural (RF), a resistência compressiva (RC), a resistência à tensão diametral (RTD), a dureza 

Knoop (KHN) e a intensidade do desgaste de dez cimentos comerciais de ionômero de vidro. As 

superfícies de fratura destes cimentos foram examinadas usando MEV para verificar a relação 

entre as propriedades mecânicas e as microestruturas destes cimentos. Os espécimes foram 

fabricados de acordo com as instruções de cada fabricante. O RF, o RC, a RTD, o KHN e a 

intensidade do desgaste foram medidos após ter condicionado os espécimes 7 dias em água 

destilada em 37
o
C. A superfície de fratura de um espécime representativo de cada CIV do teste 

RC foi examinada usando MEV. Os CIVS convencionais exibiram o comportamento frágil, visto 

que os CIVs resino-modificados apresentaram substancial deformação plástica na compressão. 

Quanto mais integrada à microestrutura, mais elevados eram a RF e as RTD. Um RC mais 

elevado foi correlacionado com as partículas de vidro menores, e um KHN mais elevado foi 

encontrado onde havia uma combinação de partículas de vidro menores e de uma porosidade 

mais baixa. Os tamanhos das partículas de vidro maiores e uma microestrutura mais integrada 

contribuíram para uma resistência ao desgaste mais elevada.  

   

 Os cimentos de ionômero vidro (CIV) resino-modificados estão disponíveis para o uso 

clínico como materiais restauradores ou como forros e bases. CATTANI-LORENTE et al. (1999) 

conduziram um estudo do efeito da sorção de água nas propriedades físicas de diversos CIV 

resino-modificado, mudando condições de armazenamento das amostras. A sorção de água, a 

força flexural, o módulo de elasticidade flexural, a dureza Vickers e as mudanças dimensionais 

de cinco CIVs resino-modificados foram medidos usando os espécimes envelhecidos por 24h a 3 
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meses. Os espécimes foram armazenados em 37
o
C, em um ambiente seco (A), imersos em água 

(B), armazenados em ambiente úmido (C), armazenados em um ambiente úmido por 1h e imersos 

então em água (D), ou imersos em água e secos subseqüentemente (B+A). Uma análise de 

variância foi usada para comparar os resultados. A resistência flexural e a dureza Vickers dos 

CIVs resino-modificados são sensíveis à água contida nos espécimes testados. Uma correlação 

foi estabelecida entre a diminuição em suas propriedades físicas e a absorção de água. Entretanto, 

concluiu-se que estes materiais são adequados para o uso nas aplicações com contato direto com 

líquidos orais. Uma vez que, provavelmente o CIV resino-modificado colocado em cavidades 

orais não seria afetado na mesma extensão, do que em testes in vitro. Em um ambiente oral, os 

constituintes da saliva diminuirão certamente o grau de sorção de água e vão retardar seus efeitos. 

 

Sessenta dentes anteriores humanos extraídos tratados endodonticamente com guta-percha 

e cimento AH Plus1 foram usados por MAURICIO et al. (2007) para comparar a resistência 

adesiva em diferentes terços do canal radicular, entre pinos de fibra de vidro com diferentes 

cimentos, utilizando o teste push out. A coroa foi removida e o espaço para o pino foi preparado. 

Os dentes foram aleatoriamente designados para um dos seis grupos (n=10) para a cimentação do 

pino Postec, com um dos seis sistemas de cimento (Ketac Cem Aplicap, Relyx UNICEM 

Aplicap, Variolink1 II/Excite1 DCS, Panavia F / primer ED, a C & B cement/All-Bond 2, e 

Multilink/Multilink Primer A / B).Os espécimes foram embutidos em resina, e cada raiz foi 

seccionada em seis fatias de 1mm de espessura. O teste de push out foi realizado para medir a 

resistência adesiva nas regiões e tipo de fratura. Os maiores valores de resistência adesiva foram 

encontrados no terço cervical e o mais baixo no terço apical. Maiores valores foram obtidos 

utilizando Variolink II, Panavia F1,cimentos de resina e Multilink seguido de C & B resina e 
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cimento ionômero Relyx Unicem cimento resinoso; Ketac-cem cimento de ionômero apresentou 

o menor valor.  

 

Segundo BONFANTE et al. (2007) a seleção adequada do agente cimentante é um fator 

importante para evitar falhas por perda de retenção em coroas retidas por núcleos. Por isso em 

seu estudo os autores investigaram a resistência à tração e o tipo de falha de pinos de fibra de 

vidro cimentados com diferentes materiais. Cimentaram-se pinos de fibra de vidro em 40 pré-

molares inferiores, divididos em 4 grupos (n = 10): Grupo 1 – ionômero de vidro modificado por 

resina RelyX Luting; Grupo 2 – ionômero de vidro modificado por resina Fuji Plus; Grupo 3 – 

cimento resinoso RelyX ARC; Grupo 4 – cimento resinoso Enforce. Avaliaram-se os espécimes 

por teste de resistência à tração e análise por microscopia óptica para observação do tipo de falha. 

Compararam os valores da resistência à tração de cada grupo por análise de variância e teste de 

Tukey, com nível de significância de 5%. Os tipos de falha foram descritos na forma de 

porcentagens. Os valores de resistência à tração obtidos foram os seguintes: Grupo 1 – 247,6 N; 

Grupo 2 – 256,7 N; Grupo 3 – 502,1 N; Grupo 4 – 477,3 N. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os Grupos 1 e 2 ou entre os Grupos 3 e 4, porém os cimentos resinosos 

apresentaram valores de resistência à tração significativamente maiores do que os apresentados 

pelos cimentos ionoméricos. O Grupo 1 exibiu 70% de falhas coesivas, enquanto os Grupos 2, 3 e 

4 apresentaram 70% a 80% de falhas adesivas na interface dentina-cimento. Os autores 

concluíram que os cimentos resinosos e ionoméricos são capazes de proporcionar retenção 

clinicamente suficiente de pinos de fibras de vidro, e que os cimentos ionoméricos podem ser 

indicados principalmente quando houver dificuldades de aplicar técnicas adesivas. 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

 

Verificar através de ensaios mecânicos a resistência adesiva por extrusão (push out) e 

através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) a morfologia (espessura e grau de 

uniformidade) da camada híbrida formada entre a dentina intraradicular e pinos de fibra de vidro 

(Reforpost/Angelus) nas regiões cervical, média e apical de raízes de dentes humanos utilizando-

se dois sistemas adesivos (RelyX/ 3M ESPE, e Cement Post/Angelus) e dois cimentos de 

ionômero de vidro (Ketac / 3M ESPE e RelyX Unicem/3M ESPE). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foram utilizados pinos pré-fabricados de fibra de vidro, dois cimentos adesivos e dois 

cimentos ionomêricos. As características e composição de cada produto e equipamentos e 

aparelhos utilizados neste estudo estão descritas nas tabelas 1, 2 e 3. 

 

Os materiais utilizados nesta pesquisa estão listados na tabela a seguir: 
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Tabela 1: Material, descrição, composição e fabricante. 

Material Descrição  Composição Fabricante 

Reforpost Pinos intraradicular 

de fibra de vidro 

*Fibras de Vidro (Fibras de Quartzo) 

85% 

Resina Epóxi 15% 

Filamento de Aço Inoxidável 0,2mm 

Angelus 

RelyX ARC Cimento resinoso 

dual 

BisGMA, UEDMA, TEGDMA,73,4% de 

carga/peso 

3M ESPE 

Cement Post 

 

Cimento resinoso 

Autopolimerizável 

 Angelus 

Ketac Cem Cimento de 

Ionômero de Vidro 

Quimicamente 

ativado 

*Pó: vidro de fluorsilicato de vidro, 

copolímeros de ácido carbônico 

(poliacrílico e maleico) e pigmentos; 

 Líquido: solução de ácido tartárico 

3M ESPE 

RelyX Unicem 

 

Cimento de 

Ionômero de Vidro 

Modificado por 

resina dual 

*Pó vidro ,Iniciador, Sílica, pirimidina, 

hidróxido de cálcio,Peróxido compostos, 

Pigmento 

Líq. Methacrylated phosphoric ester, 

Dimethacrylate, Acetate, Stabilizer, 

Initiator 

3M ESPE 

SILANO SILANO *Solução de silano em etanol. Angelus 

Single Bond Adesivo dentinário *Resinas Dimetacrilato elastoméricas, 

Penta, Fotoiniciadores, Estabilizadores, 

Hidrofluoretos de Cetilamina e Acetona. 

3M ESPE 

Ácido 

Poliacrílico 

Condicionador de 

dentina 

 SS White 

Acid Gel Condicionador 

dental  

*Ácido Fosfórico e Clorhexidina a 2%. Dentsply 

*Informações do fabricante 
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Os materiais de apoio utilizados nesta pesquisa estão listados na tabela a seguir: 

 

Tabela 2: Material, descrição e fabricante/fornecedor. 

Material Descrição Fabricante/Fornecedor 

Timol 0,5% Solução de armazenamento de dentes UERJ 

Cureta 13-14 Instrumento para remoção de resíduos Duflex 

Disco diamantado Instrumento para secção das coroas KG Sorensen 

Lima K nº 60 Para remoção de tecido pulpar Dentsply 

Soda clorada 0,5% Enxaguante trans-remoção pulpar Biodinâmica 

Água destilada Água destilada Aguatec 

Jet clássico pó/líquido Resina acrílica de cura química Clássico 

Broca de largo nº 4  KG Sorensen 

KGbrush Pincel para aplicação de resina KG Sorensen 

Ponta de papel ISO Ponta absorvente Dentsply 

Cone de gutta Percha Guta Percha Endo Points 

Sealer 26 Cimento endodôntico à base de hidróxido de 

cálcio 

Dentsply 

Maillefer 

Lixa d`água Abrasivo de carbeto de silício Norton 
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Os equipamentos e aparelhos utilizados nesta pesquisa estão listados na tabela a seguir: 

 

Tabela 3: Modelo, descrição e fabricante. 

Modelo Descrição Fabricante/Fornecedor 

MF-DL 1000 Máquina universal de ensaios EMIC 

1450VP Microscópio eletrônico de varredura LEO 

Isomet 1000 Cortadeira metalográfica BUEHLER 

CPD2 Secadora de ponto crítico PELCO 

Sputter Coater 108 Metalizador Cressington 

Bio art 1000 Delineador Bio art 

410-p Micro-motor elétrico Dentec 

Estufa bacteriológica  FANEN 

Paquímetro  Maub 

Micrômetro  NSK 

Optilight digital Aparelho para foto ativação Gnatus 

SZ 40 Lupa estereoscópica Olympus 

Ferramenta para ensaio  FIOCRUZ 

Porta-amostra  FIOCRUZ 

Porta-Compule Seringa para cimentos Centrix 
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4.1 Seleção e Preparo das Raízes 

 

Foram selecionados quarenta e quatro dentes humanos uniradiculares, hígidos com 

comprimento médio radicular de 13,01,0mm, que tinham a luz do canal menor que 1mm. Os 

dentes foram cedidos pelo banco de dentes da Universidade Estadual Fluminense e o projeto foi 

avaliado e aprovado pelo comitê de ética da UERJ. Os dentes foram limpos com curetas 

periodontais sendo armazenados em solução de timol a 0,5% previamente à realização do estudo. 

As coroas dos dentes foram removidas com auxílio de um disco diamantado na altura da junção 

cemento-esmalte. As polpas dentais foram removidas do conduto radicular por meio de limas 

endodônticas sob abundante irrigação com hipoclorito de sódio a 0,5% para suspensão da matéria 

orgânica. 

Os dentes tiveram os condutos instrumentados até a lima tipo Kerr n
o
35 da 1

a
 série da 

International Standartization Organization (ISO), 1mm aquém do ápice radicular e obturados com 

cimento endodôntico Sealer 26 e cones de guta percha, pela técnica da condensação lateral. A 

irrigação durante o preparo foi feita com soro fisiológico. 

  Após esta etapa, as raízes foram mantidas imersas em água destilada sob temperatura de 

37º C, em estufa bacteriológica. Em seguida as raízes foram incluídas em resina acrílica embutida 

exatamente no centro de um porta amostras com o auxílio de um delineador. 

O Preparo dos Canais Radiculares foram realizados com brocas largo n
o
 4 que têm 

diâmetro ligeiramente maior do que o diâmetro dos canais radiculares para padronização dos 

preparos. A broca de Largo foi utilizada até a profundidade de 8,0mm de seu comprimento com o 

auxílio de um delineador. 
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4.2 Divisão dos grupos 

 

Quarenta e quatro raízes tratadas endodonticamente, foram divididas aleatoriamente em 4 

grupos com 11 raízes: Grupo 1 os pinos foram cimentados com o cimento RelyX ARC, no Grupo 

2 com Cement Post, no Grupo 3 com Ketac Cem, no Grupo 4 com RelyX Unicem, conforme a 

tabela 4. 

 

 Tabela 4: Divisão dos grupos, nomenclatura e cimento.  

 

Grupos Nomenclatura Cimento 

Grupo 1 (Cervical) RC RelyX ARC 

Grupo 1 (Médio) RM RelyX ARC 

Grupo 1 (Apical) RA RelyX ARC 

Grupo 2 (Cervical) CPC Cement Post 

Grupo 2 (Médio) CPM Cement Post 

Grupo 2 (Apical) CPA Cement Post 

Grupo 3 (Cervical) KC Ketac Cem 

Grupo 3 (Médio) KM Ketac Cem 

Grupo 3 (Apical) KA Ketac Cem 

Grupo 4 (Cervical) RUC RelyX Unicem 

Grupo 4 (Médio) RUM RelyX Unicem 

Grupo 4 (Apical) RUA RelyX Unicem 
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4.3 Preparo da Superfície do Pino de fibra de Vidro e do Conduto Radicular 

 

 Grupos 1 e 2  

 Nos grupos 1 e 2 os pinos de fibra de vidro foram limpos com álcool para efeito de 

limpeza da superfície. Após, foi aplicado uma camada do monômero silano com o auxílio de um 

microbrush. Aguardou a secagem (1 minuto) e aplicou-se jatos de ar e uma camada de adesivo 

foto ativado Single Bond fotopolimerizado por 10 segundos. 

 Os canais radiculares das raízes dos grupos 1 e 2 foram condicionados com ácido 

fosfórico a 37% durante 15 segundos, e em seguida lavados abundantemente com água por tempo 

igual. Em seguida, a raiz foi seca com leve jato de ar por 2 segundos e o excesso de água do 

interior do canal foi removido com cones de papel absorvente. Foi aplicado o sistema Single 

Bond, na dentina radicular com o auxílio de um microbrush. Após suave secagem por 2 segundos 

com jato de ar, o excesso do adesivo foi removido do interior do canal com cone de papel 

absorvente. Em seguida o adesivo foi fotoativado por 10 segundos com fotopolimerizador 

posicionado na altura da entrada do canal.  

 

 Grupo 3 

No grupo 3 os pinos de fibra de vidro foram limpos com álcool para efeito de limpeza da 

superfície. 

Os canais radiculares das raízes foram condicionados com ácido poliacrílico por 30 

segundos e em seguida lavados abundantemente com água. Após suave secagem por 2 segundos 

com jato de ar, o excesso foi removido do interior do canal com cone de papel  absorvente. 
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 Grupo 4 

No grupo 4 os pinos de fibra de vidro foram limpos com álcool para efeito de limpeza da 

superfície. Após, foi aplicado uma camada do monômero silano com o auxílio de um microbrush. 

Aguardou-se secagem (1 minuto) e aplicou-se jatos de ar. 

Os canais radiculares das raízes foram limpos utilizando solução de hipoclorito de sódio 

(NaOCl) a 2,5-5% e em seguida lavados abundantemente com água. Após suave secagem por 2 

segundos com jato de ar, o excesso foi removido do interior do canal com cone de papel 

absorvente. 

 

4.4 Cimentação 

 

Os cimentos foram manipulados de acordo com as instruções dos fabricantes. O cimento 

foi aplicado no pino com uma espátula e no interior do conduto com o auxílio de uma ponta 

aplicadora acoplada a um porta compule, em seus respectivos grupos. O pino então foi 

posicionado e estabilizado manualmente no interior do canal. O excesso do material foi removido 

com uma sonda exploradora. A fotoativação foi efetuada por 40 segundos no sentido ocluso-

apical da raiz no grupo 1 e 4. No grupo 2 e 3 o pino foi mantido em posição até além da cura do 

cimento (15 minutos).  

                            

 

B A 

Figuras 1 A e B: Pino cimentado na raiz embutida em resina. 
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4.5 Seccionamento das Raízes em Terços 

 

Após a fixação dos pinos, as raízes foram mantidas imersas em água destilada, em estufa 

sob temperatura de 37º C, por 24 h. A porção mais apical das raízes foi seccionada até a altura em 

que a raiz apresente 8,0 mm de comprimento. Depois disso, as raízes foram seccionadas 

transversalmente com auxílio da cortadeira metalográfica em três secções de 2,0mm, sendo 

denominadas: terço cervical, médio e apical do pino. O excesso que restou do pino na região 

cervical da raiz após a fixação foi descartado (figuras 2 e 3). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desenho esquemático da raiz com o pino cimentado. 

 

 

Excesso apical 

da raiz 

Pino 8 mm 

Raiz 

±13 mm 

Excesso cervical 

do Pino 
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Figura 3: Desenho esquemático da raiz com o pino cimentado seccionada em três terços: 

cervical, médio e apical. 

 

 

4.6 Ensaio Mecânico de Cisalhamento por Extrusão – Push Out 

 

 Somente os espécimes correspondentes a oito raízes de cada grupo foram submetidos ao 

ensaio mecânico, os demais foram analisados em microscopia eletrônica de varredura para 

observação das interfaces de união. 

Após o procedimento de corte, os espécimes foram posicionados em uma base metálica 

em aço inoxidável contendo um orifício de 2,0mm na região central. As secções radiculares 

contendo o pino foram posicionadas exatamente na mesma direção do orifício da base metálica. 

Uma haste metálica com ponta ativa de 1,0mm de diâmetro foi fixada no mordente da máquina e 

posicionada no centro do pino. O ensaio de push out foi realizado, à velocidade de 0,5mm, com 

célula de carga de 50N até o total deslocamento do pino do conduto radicular, conforme as 

figuras a seguir. 

 

Terço Cervical 2mm 

Terço Médio 2mm 

Terço Apical 2mm 
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Na análise dos resultados do ensaio de push out, foram utilizados os valores obtidos em 

Newton para cada espécime avaliado. Foram empregados os modelos estatísticos adequados á 

distribuição dos dados.  

 

      

4.7 Microscopia eletrônica de Varredura 

 

Três espécimes de cada grupo que não foram submetidos ao teste de push out. foram 

selecionados e seccionados no sentido longitudinal com o auxílio de uma cortadeira 

metalográfica para análise das interfaces de união em microscopia eletrônica de varredura. Os 

espécimes foram polidos com lixas de granulação 1000. Foram limpos com ácido fosfórico 37% 

durante 5 segundos e lavados com água corrente. Em seguida, foram secos pelo método do ponto 

crítico, utilizando acetona a 30%, 50%, 70%, 90%, e duas vezes a 100% permanecendo na cuba 

do equipamento (Critical Point Dryer/CDP2) por 15 minutos em cada concentração. 

Figura 4: EMIC. Figura 5: Ensaio Mecânico 

Push out Out”. 

Figura 6: Deslocamento total do 

pino. 
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 Os espécimes que não foram submetidos ao teste de push out foram montados em um 

porta amostra de alumínio e receberam cobertura de ouro/paládio para observação em 

microscopia eletrônica de varredura. Neste procedimento foram observados a estrutura dos pinos 

e o aspecto da área de união promovida pelos sistemas de fixação dos pinos nas três regiões 

cervical, média e apical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

M C A 

Figura 7: Pino cimentado no dente (D), dividido nas 

três regiões cervical (C), média (M) e apical (A) para 

avaliação no MEV. 
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5. RESULTADOS 

 

 

O tratamento estatístico para o teste de push out foi efetuado no programa Primier of 

Biostatistics pelo teste de Análise de variância ANOVA, e quando observado significância 

estatística no grupo foi realizado o teste de Múltiplas Comparações de Student-Newman-Keuls, 

para observar se houve significância estatística entre os grupos em cada terço, dentro do grupo e 

entre os materiais.  

Os níveis de significância foram padronizados em 0,05.   

 

5.1 PUSH OUT 

5.1.1 Terço cervical 

 

Tabela 5: Médias (N) ± desvios-padrão do ensaio de push out dos espécimes em relação aos 

cimentos no terço cervical. ANOVA – Análise de Variância.  

  Grupo N Média Desvio Padrão SEM* 

1 7 239.2 33.93 12.83 

2 7 209.9 66.06 24.97 

3 8 93.53 52.1 18.42 

4 7 187.5 78.33 29.61 

*erro padrão da média 

P=0.000 

Através da análise de variância foi constatada diferença estatística significante entre os cimentos 

avaliados no terço cervical. 
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Tabela 6: Comparação das médias (N) da resistência adesiva dos cimentos no terço cervical. 

Teste de Student-Newman-Keuls (P < 0,05).  

Comparação Diferença das Médias Conclusão 

1 vs 3 239.2 – 93.53 = 145.7 Significante  

1 vs 4 239.2 – 187.5 = 51.76 Não Significante  

1 vs 2 239.2 – 209.9 = 29.29 Não Significante  

2 vs 3 209.9 – 93.53 = 116.4 Significante 

2 vs 4 209.9 – 187.5 = 22.47 Não Significante 

4 vs 3 187.5 – 93.53 = 93.53 Significante 

 

5.1.2 Terço Médio 

 

Tabela 7: Médias (N) ± desvios-padrão do ensaio de push out dos espécimes em relação aos 

cimentos no terço médio. ANOVA - Análise de Variância. 

       Grupo N Média Desvio Padrão SEM* 

1 8 71.89 30.76 10.87 

2 8 111.8 81.16 28.69 

3 8 148.8 45.72 16.16 

4 7 148.5 63.53 24.01 

*erro padrão da média 

P=0.044 

Através da análise de variância foi constatada diferença estatística significante entre os cimentos 

avaliados no terço médio. 
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Tabela 8: Comparação das médias (N) da resistência adesiva dos cimentos no terço médio. Teste 

de Student-Newman-Keuls (P < 0,05).  

Comparação Diferença das Médias Conclusão 

3 vs 1 148.8 – 71.89 = 76.93 Significante  

3 vs 2 148.8– 111.8 = 36.99 Não Significante  

3 vs 4 148.8 – 148.5 = 0.2839 Não Significante  

4 vs 1 148.5 – 71.89 = 76.64 Significante 

4 vs 2 148.5 – 111.8 = 36.7 Não Significante 

2 vs 1 111.8 – 71.89 = 39.94 Não Significante 

 

5.1.3 Terço Apical 

 

Tabela 9: Médias (N) ± desvios-padrão do ensaio de push out dos espécimes em relação aos 

cimentos no terço apical. ANOVA - Análise de Variância.  

Grupo N Média Desvio Padrão SEM* 

1 3 92.5 33.93 19.59 

2 5 87.12 58.9 26.34 

3 6 152.7 37.97 15.5 

4 5 155.6 48.77 21.81 

*erro padrão da média 

P=0.065 

Através da análise de variância não foi constatada diferença estatística significante entre 

os cimentos avaliados no terço apical. 
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5.1.4 Diferentes materiais 

 

Tabela 10: Médias (N) ± desvios-padrão do ensaio de push out dos espécimes em relação aos 

cimentos. ANOVA - Análise de Variância.  

       Grupo N Média Desvio Padrão SEM* 

1 18 140.4 86.98 20.5 

2 20 140 86.06 19.24 

3 22 129.8 52.28 11.15 

4 19 164.7 65.15 14.95 

*erro padrão da média 

P=0.0490 

Através da análise de variância foi constatada diferença estatística significante entre os 

cimentos avaliados. 

Tabela 11: Comparação das médias (N) da resistência adesiva dos cimentos. Teste de Student-

Newman-Keuls (P < 0,05).  

Comparação Diferença das Médias Conclusão 

4 vs 3 164.7 – 129.8 = 34.98 Não Significante  

4 vs 2 164.7 – 140 = 24.76 Não Significante  

4 vs 1 164.7 – 140.4 = 24.35 Não Significante  

1 vs 3 140.4 – 129.8 = 10.64 Não Significante 

1 vs 2 140.4 – 140 = 0.4094 Não Significante 

2 vs 3 140 – 129.8 = 10.23 Não Significante 
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5.1.5 Dentro dos Grupos 

 

Tabela 12: Médias (N) ± desvios-padrão do ensaio de push out dos espécimes em relação aos 

cimentos. ANOVA - Análise de Variância.  

       Grupo N Média Desvio Padrão SEM* 

Grupo1 cervical 7 224.6 55.43 20.95 

Grupo1 médio 8 71.89 30.76 10.87 

Grupo 1 apical 3 92.5 33.93 19.59 

Grupo2 cervical 7 209.9 66.06 24.97 

Grupo 2 médio 8 111.8 81.16 28.69 

Grupo 2 apical 5 87.12 58.9 26.34 

Grupo3 cervical 8 93.53 52.1 18.42 

Grupo 3 médio 8 148.8 45.72 16.16 

Grupo 3 apical 6 152.7 37.97 15.5 

Grupo4 cervical 7 187.5 78.33 29.61 

Grupo 4 médio 7 148.5 63.53 24.01 

Grupo 4 apical 5 155.6 48.77 21.81 

*erro padrão da média 

P=0.000 

Através da análise de variância foi constatada diferença estatística significante entre os 

cimentos avaliados nos diferentes terços. 
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Tabela 13: Comparação das médias (N) da resistência adesiva dos cimentos dentro dos grupos. 

Teste de Student-Newman-Keuls (P < 0,05).  

Comparação Diferença das Médias Conclusão 

 Grupo 1  

cervical vs médio 224.6 – 71.89 = 152.7 Significante  

cervical vs apical 224.6 – 92.5 = 132.1 Significante  

médio vs apical 92.5 – 71.89 = 20.61 Não Significante  

 Grupo 2  

cervical vs médio 209.9 – 111.8 = 98.1 Não Significante 

cervical vs apical 209.9 – 87.12 = 122.8 Significante 

médio vs apical 111.8 – 87.12 = 24.7 Não Significante 

 Grupo 3  

cervical vs médio 93.53 – 148.8 = 55.29 Não Significante 

cervical vs apical 93.53 – 152.7 = 59.14 Não Significante 

médio vs apical 148.8 – 152.7 = 3.854 Não Significante 

 Grupo 4  

cervical vs médio 187.5 – 148.5 = 38.93 Não Significante 

cervical vs apical 187.5 – 155.6 = 31.82 Não Significante 

médio vs apical 148.5 – 155.6 = 6.827 Não Significante 
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5.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

5.2.1 GRUPO 1  

a. Terço Cervical 
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D 

P 

Figura 8: Dentina (D), cimento (C) e Pino 

(P), defeitos entre cimento e pino medindo 

78,87 µm e 63,65 µm e ângulo entre 

dentina e pino de 13,9
0
. 500x 

Figura 9: Tags (T) medindo 55,08 µm. 

1000x 

T 

Figura 10: Tags (T) de resina e partículas 

variando de 21,32 µm
2
 a 2,36 µm

2
. 3000x 
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b. Terço Médio     
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Dentina (D), cimento (C) e 

Pino (P), defeitos entre cimento e pino 

medindo 93,55 µm e 62,23 µm e ângulo 

entre dentina e pino de 12,1
0
. 500x 

Figura 12: Tags (T) medindo 12,65µm. 

1000x 

T 

D 

C 

P 

Figura 13: Tags (T) de resina. 3000x 
 

T 
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c. Terço Apical 
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F 

Figura 14: Dentina (D), cimento (C) e 

Pino (P), defeitos entre cimento e pino 

medindo 842,5 µm
2
 e ângulo entre dentina 

e pino de 8,4
0
. 500x 

Figura 15: Falha (F) medindo 30,52µm. 

1000x 

D 

C 

De 

Figura 16: Dentina (D), cimento (C) e Defeito 

(De). 3000x  
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5.2.2 GRUPO 2  

a. Terço Cervical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

P 
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De 

De 

Figura 19: Defeito (De), ausência de 

camada híbrida medindo 4,66µm. 3000x 

Figura 17: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 19,2
0
. 

500x 

Figura 18: Defeito (De) medindo 

2785µm
2
. 1000x 
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b. Terço Médio     
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Figura 20: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 11,1
0
. 

500x 

Figura 21: Defeito (De) medindo 

29,73µm. 1000x 

De 

Figura 22: Defeito (De) ausência de 

camada híbrida, partículas variando de 

49,51 µm
2
 a 3,095 µm

2
. 3000x 
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c. Terço Apical 
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Figura 25: Cimento (C), ausência de camada 

híbrida. 3000x 

Figura 23: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 11,7
0
. 

500x 

Figura 24: Defeito (De) medindo 

30,53µm. 1000x 
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5.2.3 GRUPO 3  

a. Terço Cervical 
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Figura 26: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 

174,6
0
. 500x 

Figura 27: Dentina (D) e cimento (C). 

1000x 

Figura 28: Dentina (D) e cimento (C), 

defeito entre cimento e pino medindo 

16µm. 1000x 

Figura 29: Dentina (D) e cimento (C), 

encravamento do cimento com a dentina. 

3000x 
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b. Terço Médio     
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Figura 30: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 1,5
0
. 

500x 

Figura 31: Defeito (De) entre pino e 

cimento medindo 37,22µm. 1000x 

C 

D 

Figura 32: Dentina (D) e cimento (C), 

encravamento do cimento com a dentina. 

3000x 
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c. Terço Apical 
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Figura 33: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 8,3
0
. 

500x 

Figura 34: Defeito (De) entre pino e 

cimento medindo 20,84µm. 1000x 

C 

D 

Figura 35: Dentina (D) e cimento (C), 

encravamento do cimento com a dentina. 

3000x 
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5.2.4 GRUPO 4  

a. Terço Cervical 
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C De 

Figura 36: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 4,8
0
. 

500x 

Figura 37: Defeito (De) entre dentina e 

cimento medindo 12,28µm. 1000x 

De 

C 

P 

Figura x : Defeito (De) camada híbrida, 

partículas variando de 81,28 µm
2
 a 4,835 µm

2
. 

3000x 

Figura 39: Cimento (C) e Pino (P). 3000x 
Figura 38: Defeito (De) ausência de camada 

híbrida, partículas variando de 81,28 µm
2
 a 

4,835 µm
2
. 3000x 
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b. Terço Médio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

C 

P 

D 

De 

De 

P 

C 

Figura 40: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 6,8
0
. 

500x 

Figura 41: Defeito (De) entre dentina e 

cimento medindo 15,26µm. 1000x 

Figura 43: Cimento (C) e Pino (P). 3000x Figura 42: Defeito (De) ausência de 

camada híbrida variando de 21,71 µm a 

14,02 µm. 3000x 
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c. Terço Apical 
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Figura 44: Dentina (D), cimento (C), Pino 

(P) e ângulo entre dentina e pino de 20,4
0
. 

500x 

Figura 45: Defeito (De) entre dentina e 

cimento medindo 7,77µm. 1000x 

Figura 47: Cimento (C) e Pino (P). 3000x Figura 46: Defeito (De) ausência de 

camada híbrida medindo 7,196µm . 3000x 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

O uso de pinos de fibra na reabilitação de dentes tratados endodonticamente é uma técnica 

já consagrada na literatura, com altos níveis de sucesso clínico desde que alguns princípios 

básicos sejam seguidos. Estes princípios incluem: evitar a contaminação bacteriana do sistema de 

canais radiculares, fornecer cobertura de cúspides para os dentes posteriores, preservar estrutura 

radicular e coronal, usar pinos com resistência e diâmetros adequados, proporcionar adequado 

comprimento de pino para retenção, maximizar a resistência incluindo uma férula adequada, usar 

pinos que possam ser removidos.  

A utilização de pinos de fibra na reabilitação de dentes tratados endodonticamente tem 

crescido, devido a uma melhor distribuição de força para a raiz e uma fratura mais favorável ao 

dente quando comparado aos pinos de metal e de fácil remoção (SCHWARTZ & ROBBINS, 

2004 e GENOVESE et al. 2005).  

DIETSCHI et al. (2008) concluíram que dentes não vitais restaurados com resina ou 

resina combinada com pinos de fibra, tem uma boa resistência aos testes de fadiga e representam 

a melhor opção de tratamento para estes dentes, promovendo uma ótima performance clínica e 

uma satisfatória cobertura dental.  

 Devido à padronização dos procedimentos laboratoriais e ao respeito às recomendações 

dos fabricantes, o desvio padrão obtido foi dentro dos limites descritos na literatura, reforçando a 

necessidade de apenas um operador realizar os experimentos em bloco. Pode-se demonstrar que 

os quatro cimentos utilizados (dois resinosos e dois ionoméricos) não apresentaram diferença 

estatística, tendo comportamento semelhante, independentes da natureza do material. Isto 
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contrasta com o estudo de MAURICIO et al. (2007), que encontrou menores valores de 

resistência adesiva para os cimentos ionoméricos em relação aos resinosos, e Bonfante et al. 

(2007) que também achou menores valores para os cimentos ionoméricos modificados por resina 

quando comparados com cimentos resinosos. No entanto, o autor ainda assim recomenda o uso 

destes cimentos na fixação de pinos de fibra, quando a utilização de uma técnica adesiva for 

difícil como, por exemplo, em dentes onde já foi realizada reabilitação com uso de pinos fundidos 

podendo ter remanescentes de cimento no conduto radicular, ou em casos de insucesso na 

cimentação de pino com sistemas adesivos. 

Acredita-se que este desempenho semelhante dos cimentos estudados, pode ser 

esclarecido quando se avalia cada cimento em relação aos três terços levando a constatar, que: o 

cimento resinosos RelyX ARC dual, assim como o cimento resinoso Cement Post 

autopolimerizável apesar de apresentarem valores mais altos de resistência adesiva no terço 

cervical tiveram um decréscimo significativo dos valores de resistência adesiva do terço cervical 

em direção ao apical, já os cimentos ionoméricos RelyX Unicem modificado por resina e o Ketac 

Cem ionomérico convencional, que apesar de ter apresentado menor desempenho no terço 

cervical, ambos tiveram valores de resistência adesiva estatisticamente semelhantes nos três 

terços, ou seja, não apresentando queda destes valores. MAURICIO et al. (2007) atribui esse 

comportamento dos cimentos de ionômero de vidro, devido à adesão não ser mecânica e sim 

química, onde ocorre a quelação dos grupos carboxílicos dos poliácidos com o Cálcio existente 

na apatita da dentina (ANUSAVICE), que consiste numa recíproca difusão de íons do cimento de 

ionômero de vidro e a dentina (LIN et al.1992), dissipando desta forma, as variáveis da região 

apical. Sendo assim, estes materiais devido suas características conseguem manter uma boa 

relação com o substrato dentário independente da profundidade do preparo, diferente dos 

cimentos resinosos.  
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A análise em MEV do cimento de ionômero de vidro Ketac Cem mostrou através da 

aparência nos três terços avaliados, que houve um encravamento do cimento com a dentina 

confirmando o bom relacionamento cimento/dentina, além dos fatores acima mencionados, isto 

também pode ser explicado devido ao uso do ácido poliacrílico prévio a cimentação, já que, 

segundo POWIS et al. (2007) estas substâncias contêm uma multiplicidade de grupos funcionais 

que captam o Cálcio aderindo ao dente, garante uma limpeza eficaz (HINOURA et al. 1991) e 

umedecimento do substrato dentário, aumentando sua energia de superfície. Também podem ser 

observadas bolhas no cimento que provavelmente foram incluídas no momento da manipulação 

do cimento. 

O terço apical apresentou menores valores de resistência adesiva estatisticamente 

significante do que o terço cervical apenas para os cimentos resinosos, grupo 1 (RelyX ARC) e 

grupo 2 (Cement Post), e do que o terço médio no grupo 1, concordando com o estudo de 

D`ABREU (2003), o de SILVA et al. (2007) onde o terço apical apresentou menores valores 

independente do pino de fibra de vidro e do tipo de sistema adesivo utilizado, o de FERRARI et 

al. (2001) que utilizou diferentes técnicas adesivas na cimentação de pinos de fibra de vidro e 

concordou parcialmente com AKGUNGOR & AKKAYAN (2006) que constataram menores 

valores no terço apical apenas no grupo que utilizou adesivo de frasco único. 

Estes menores valores de resistência adesiva para o terço apical dos cimentos resinosos, 

acredita-se que pode ser justificado devido a dificuldades relacionadas ao carreamento do 

cimento para essa região e a penetração de luz do fotopolimerizador (ROBERTS et al. 2004), 

além de o terço apical ter grande irregularidade da morfologia da dentina, como a presença de 

canais acessórios, áreas de reabsorção, remanescentes de gutta-percha, cimento endodôntico e 

smear layer (SERAFINO et al. 2004).  
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FERRARI et al. (2000) acreditam que isto ocorre devido a maior quantidade de dentina 

intertubular, o que aumenta a retenção mecânica dos sistemas adesivos e à grande variação na 

direção dos túbulos dentinários nas regiões cervical e média. Porém, no presente estudo isto não 

se mostrou relevante, uma vez que a angulação dos túbulos nos terços não se mostrou com um 

padrão regular. Em alguns dentes a angulação cervical é maior e vai diminuindo em direção a 

apical, já em outros dentes isso ocorre ao contrário não justificando um aumento de formação de 

tags, como pode ser visto nas figuras 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40 e 44.  

Outra explicação seria o alto fator C dentro de condutos radiculares que permanece como 

um desafio na cimentação de pinos de fibra com cimentos resinosos. A contração que resulta da 

polimerização dos cimentos resinosos acarreta na perda de união dos cimentos com a dentina, 

criando falhas nesta interface (BOUILLGUET et al. 2003, GORRACI et al. 2004 e TAY et al. 

2005).  

Embora a contração de polimerização possa ser minimizada pelo uso de cimentos 

autopolimerizáveis, uma vez que apresentam maior tempo de presa do que os fotopolimerizáveis 

(BONFANTE 2005), este estudo mostrou uma maior tendência de falhas no terço cervical (4,66 

µm) conforme pode ser observado nas figuras 18 e 19 e no terço médio (29,73 µm) conforme 

pode ser observado nas figuras 21 e 22 para o cimento autopolimerizável Cement Post podendo 

ser associada à contração de polimerização, uma vez que pode ser observadas nas figuras 19 e 22 

partes de cimento preso à dentina, apesar da presença de uma falha em toda extensão dos terços 

cervical e médio, concordando com o estudo de BONFANTE (2005). Porém no terço apical 

observou-se uma melhor relação do cimento com a dentina apesar da ausência de formação de 

camada híbrida conforme pode ser observado nas figuras 24 e 25. Acredita-se que isto ocorreu 

devido a uma menor tensão de contração por uma linha de cimento menor, de acordo com TAY 
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et al. (2005), quanto menor a linha de cimento, menor a contração volumétrica, que resulta em 

menor contração. 

Há ainda que se considerar o fato de que os cimentos resinosos quimicamente ativados 

têm polimerização relativamente lenta, permitindo que a água retida na dentina radicular tenha 

tempo para se difundir pela camada de adesivo, a qual apresenta grande permeabilidade e alto 

gradiente osmótico, devido à elevada quantidade de monômeros hidrofílicos, o que prejudica a 

qualidade da adesão e a longevidade da cimentação. Também pôde ser observado, bolhas no 

cimento que provavelmente foram incluídas no momento da manipulação que é manual sendo o 

cimento composto de pasta base e catalisador (PEST et al. 2002). 

No teste de push out os dois cimentos, o autopolimerizável Cement Post e o dual RelyX 

ARC tiveram estatisticamente resistência adesiva semelhante, concordando com GIACHETTI et 

al. (2004) que não achou diferença na resistência adesiva entre o uso de cimentos 

autopolimerizáveis e dual. GIACHETTI et al.(2009) em outro estudo comparou a resistência 

adesiva de um cimento fotopolimerizável e um dual e concluiu que a força interfacial entre 

cimento e canal radicular é equivalente. Levando a crer que os materiais são de mesma natureza 

química, ou seja, resinosos e enfrentam problemas inerentes às técnicas adesivas e ao substrato 

dentário.  

KALKAN et al. (2006), MALLMANN et al. (2007) e SILVA et al. (2007) 

desenvolveram estudos utilizando pinos translucentes acreditando que teriam uma maior 

capacidade de transmissão da luz para o cimento resinoso apresentando assim uma maior 

resistência adesiva para estes pinos em regiões mais profundas dos canais, tentando melhorar esta 

adesão em regiões mais profundas que é deficiente pelos motivos já discutidos. Porém, seus 

achados reforçam os deste estudo encontrando menores valores no terço apical utilizando 

cimento resinoso independente do tipo de pino que tiveram resistências adesivas similares. 
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As imagens obtidas em MEV mostraram diferenças na interface cimento/dentina para os 

cimentos. A maioria dos espécimes do cimento resinoso RelyX ARC, apresentaram falhas no 

terço apical como pode ser visto nas figuras 15 e 16, representados por uma lacuna continua. Em 

contraste com o terço cervical que apresentou uma camada híbrida com tags de resina uniformes, 

constantes e maiores (55,08µm) como pode ser visto nas figuras 9 e 10, do que no terço médio 

(12,65µm) como pode ser visto nas figuras 12 e 13.  

Os cimentos de ionômero de vidro quando expostos a fluidos orais sofrem expansão 

higroscópica (CATTANI-LORETE et al. 1999), o que CURY et al. (2006) em seu trabalho usou 

como um ponto positivo, onde a expansão higroscópica levou a um aumento nos valores de 

resistência adesiva de cimentos a base de ionômero de vidro na cimentação de pinos de fibra de 

vidro intra-radicular. No entanto, os pesquisadores acreditam que um selamento coronário 

adequado não forneceria suficiente expansão para aumentar a resistência adesiva. Mas YIU et al. 

(2004) sugeriu que a formação de bolhas observadas em seu estudo na interface dentina/cimento 

de ionômero são causadas pela água que lentamente vai penetrando da dentina para a matriz do 

cimento. Pode-se supor que esta expansão favoreceu a continuidade da interface cimento/dentina 

tendo assim o cimento de ionômero uma vantagem em relação aos cimentos resinosos onde esta 

difusão de água pode prejudicar a adesão.   

O uso de cimentos ionoméricos modificados por resina, tem sido difundido devido às 

superiores propriedades mecânicas (XIE et al. 2000, NAKAJIMA et al. 1996) quando 

comparadas aos cimentos quimicamente ativado. MITRA (1991), em seu estudo achou maiores 

valores de adesão à dentina para os cimentos de ionômero de vidro fotopolimerizados em 

comparação com os convencionais. No entanto estes achados não foram confirmados neste 

estudo pela análise em MEV o cimento de ionômero modificado por resina RelyX Unicem 

apresentou valores semelhantes ao convencional e uma maior tendência de falhas no terço 
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cervical (12,28µm) conforme pode ser observado nas figuras 37 e 38 e médio (15,26µm) 

conforme pode ser observado nas figuras 41 e 42. Estas imagens sugerem que isto ocorreu devido 

à contração de polimerização do cimento, já que pode ser observado cimento preso à dentina, 

apesar da presença de uma falha em toda extensão dos terços cervical e médio.  

No terço apical observou-se uma melhor relação do cimento com a dentina do que nos 

terços cervical e médio, apesar da ausência de formação de camada híbrida conforme pode ser 

visto nas figuras 45 e 46, acredita-se que isto ocorreu devido a uma menor tensão de contração de 

polimerização por deficiência da penetração da luz do fotopolimerizador. Levando assim, a uma 

incompleta polimerização do sistema ou uma polimerização mais lenta, além de uma linha 

cimento menor o que acarreta uma menor tensão levando a uma melhor adaptação do pino, que 

segundo GIACHETTI et al. (2004) permite um melhor selamento apical e uma distribuição 

uniforme das forças as paredes do canal. 

Outra explicação para a falha encontrada neste cimento de acordo com GORACCI et al. 

(2004) está associada aos ésteres fosfóricos de metacrilato contidos neste cimento que são 

responsáveis pelo condicionamento da dentina, visto que ele é um cimento ionomérico 

modificado por resina auto-adesivo, o que promove um pequeno efeito desmineralizante, e a 

interação com a dentina tem sido descrita como superficial, com uma camada híbrida muito 

pequena ou inexistente, entretanto tem mostrado uma interação química com o cálcio da 

hidroxiapatita, de forma semelhante ao cimento de ionômero de vidro convencional.   

Apesar de não ter sido o objetivo deste estudo, foi avaliada a interface cimento/pino 

mostrando uma boa relação onde a interface permaneceu intacta com os cimentos Cement Post 

(resinoso) e RelyX Unicem (ionômero modificado por resina) neste não conseguindo diferenciar 

o pino do cimento. Acredita-se que isto ocorreu devido aos dois materiais terem como base uma 

matriz resinosa e partículas de vidro, o cimento RelyX ARC (resinoso) apresentou pequenos 
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defeitos, e o cimento Ketac Cem (ionômero convencional) mostrou uma descontinuidade em toda 

a extensão do pino que pode ter ocorrido devido ao dessecamento na preparação para análise em 

MEV causando a sinérise do material, como pode ser observado nas figuras 26, 30 e 33. 

Acredita-se que o elo mais fraco ocorre entre o pino e o cimento, que desta forma ocorreu a 

ruptura nesta interface, já que entre o cimento e dentina ocorreu uma boa relação destes. 

Considerou-se, quando analisada as imagens frente aos resultados mecânicos, um artefato de 

técnica passível de ser descartado.    

Outra justificativa para essa baixa continuidade na interface cimento/dentina e 

cimento/pino obtida neste estudo, concordando com o estudo de ERKUT et al.(2008) que 

também achou baixa continuidade na interface cimento/dentina, seriam resultado de artefatos 

criados pela preparação dos espécimes para análise em MEV onde os espécimes são dessecados 

como foi relatado por VICHI et al.(2002).  

BITTER et al. (2004) em seu estudo relata que a técnica de investigação por microscópio 

confocal tem como principal vantagem as amostras não serem dessecadas, permanecendo úmidas, 

diminuindo o risco de artefatos quando comparada a técnica de investigação por MEV.   

  O resultado da investigação de BOUILLGUET et al. (2003) indica que os valores de 

adesão dos cimentos resinosos à dentina não são altos em canais radiculares, e só não ocorre falha 

clínica porque o remanescente coronário que deve ter no mínimo 2mm de dentina coronal se 

encarrega da união.  Já GORACCI et al. (2005) e PIRANI et al. (2005) atribuíram a fixação do 

pino de fibra cimentado com sistemas resinosos predominantemente a retenção por fricção.  

 O significado clínico deste estudo, de acordo com seus resultados discutidos mostra que o 

uso de cimentos resinosos para cimentação de pinos de fibra em condutos radiculares é deficiente 

devido às limitações dos materiais, técnicas e substrato dentário, trazendo um questionamento em 

relação ao tamanho do pino, uma vez que a união é proporcionada pela região média, cervical e 
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remanescente coronário. O uso de pinos mais curtos diminuiria o risco de perfurações radiculares 

e desgaste de dentina intra-radicular. Porém novos estudos neste sentido são necessários para 

avaliar a resistência adesiva de pinos curtos e o padrão de distribuição de tensões quanto a 

resistência à tração dos pinos curtos.    

Sendo assim é necessário que os cirurgiões-dentistas clínicos avaliem cada caso e 

compreendam as complicações do uso de cimentos resinosos no interior do conduto radicular, 

além do alto custo dos sistemas adesivos, e tenham como uma opção os cimentos de ionômero de 

vidro na cimentação de pinos de fibra de vidro. Devido a uma técnica mais simples e custo mais 

baixo e desempenho similar ao cimento resinoso.            
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Diante dos resultados obtidos e discutidos neste estudo nos limites das condições experimentais, conclui-se: 

 

1. O terço apical apresentou menores valores para os cimentos resinosos. 

2. Os cimentos de ionômero de vidro apresentaram resultados semelhantes nos três terços. 

3. Os cimentos resinosos e ionoméricos tiveram o mesmo desempenho. 

4. Os cimentos de ionômero de vidro apresentaram melhores resultados no terço apical do que 

os cimentos resinosos. 
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ANEXOS 
 

 

           Materiais e regiões  --- ANOVA - Analysis of Variance --- 

 

Group    N          Mean       Std Dev           SEM 

   1          7          224.6         55.43              20.95 

   2          8          71.89         30.76              10.87 

   3          3          92.5           33.93              19.59 

   4          7          209.9         66.06              24.97 

   5          8          111.8         81.16              28.69 

   6          5          87.12         58.9                26.34 

   7          8          93.53         52.1                18.42 

   8          8          148.8         45.72              16.16 

   9          6          152.7         37.97              15.5 

  10         7          187.5         78.33              29.61 

  11         7          148.5         63.53              24.01 

  12         5          155.6         48.77              21.81 

Source of Variation             SS            DF    Variance Est (MS) 

 Between Groups           1.846e+05     11          1.678e+04 

 Within Groups              2.249e+05     67               3357 

 Total                             4.095e+05     78 

 

            s2_bet     MSbet    1.678e+04 

     F  =   ------  =  -----  = --------- =   5.00     P = 0.000 

            s2_wit     MSwit         3357 

 

              --- Multiple Comparisons - Student-Newman-Keuls --- 

 

Comparison         Difference of means           SE       p      q           P<.05 

1 vs 2:                  224.6 - 71.89 = 152.7         21.2    12    7.202     Yes 

1 vs 6:                  224.6 - 87.12 = 137.5         23.99  11    5.731     Yes 

1 vs 3:                  224.6 - 92.5 = 132.1           28.27  10    4.673     Yes 

1 vs 7:                  224.6 - 93.53 = 131.1         21.2    9      6.182     Yes 

1 vs 5:                  224.6 - 111.8 = 112.8         21.2    8      5.319     Yes 

1 vs 11:                224.6 - 148.5 = 76.07         21.9    7      3.474     No 

1 vs 8:                  224.6 - 148.8 = 75.79                                          Do not test 

1 vs 9:                  224.6 - 152.7 = 71.93                                          Do not test 

1 vs 12:                224.6 - 155.6 = 68.96                                          Do not test 

1 vs 10:                224.6 - 187.5 = 37.14                                          Do not test 

1 vs 4:                  224.6 - 209.9 = 14.67                                          Do not test 

4 vs 2:                  209.9 - 71.89 = 138            21.2    11    6.510     Yes 

4 vs 6:                  209.9 - 87.12 = 122.8         23.99  10    5.119     Yes 

4 vs 3:                  209.9 - 92.5 = 117.4           28.27   9     4.154     No 

4 vs 7:                  209.9 - 93.53 = 116.4                                          Do not test 

4 vs 5:                  209.9 - 111.8 = 98.1                                            Do not test 

4 vs 11:                209.9 - 148.5 = 61.4                                            Do not test 
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4 vs 8:                  209.9 - 148.8 = 61.12                                          Do not test 

4 vs 9:                  209.9 - 152.7 = 57.26                                          Do not test 

4 vs 12:                209.9 - 155.6 = 54.29                                          Do not test 

4 vs 10:                209.9 - 187.5 = 22.47                                          Do not test 

10 vs 2:                187.5 - 71.89 = 115.6         21.2    10    5.451     Yes 

10 vs 6:                187.5 - 87.12 = 100.3         23.99   9     4.183     No 

10 vs 3:                187.5 -  92.5 =   94.96                                         Do not test 

10 vs 7:                187.5 - 93.53 =  93.93                                         Do not test 

10 vs 5:                187.5 - 111.8 =  75.63                                         Do not test 

10 vs 11:              187.5 - 148.5 =  38.93                                         Do not test 

10 vs 8:                187.5 - 148.8 =  38.65                                         Do not test 

10 vs 9:                187.5 - 152.7 =  34.79                                         Do not test 

10 vs 12:              187.5 - 155.6 =  31.82                                         Do not test 

12 vs 2:                155.6 - 71.89 =  83.75        23.36   9     3.586     No 

12 vs 6:                155.6 - 87.12 =  68.52                                         Do not test 

12 vs 3:                155.6 - 92.5 =    63.14                                         Do not test 

12 vs 7:                155.6 - 93.53 =  62.11                                         Do not test 

12 vs 5:                155.6 - 111.8 =  43.82                                         Do not test 

12 vs 11:              155.6 - 148.5 =  7.111                                         Do not test 

12 vs 8:                155.6 - 148.8 =  6.827                                         Do not test 

12 vs 9:                155.6 - 152.7 =  2.973                                         Do not test 

9 vs 2:                  152.7 - 71.89 =  80.78                                         Do not test 

9 vs 6:                  152.7 - 87.12 =  65.55                                         Do not test 

9 vs 3:                  152.7 - 92.5 =   60.17                                          Do not test 

9 vs 7:                  152.7 - 93.53 = 59.14                                          Do not test 

9 vs 5:                  152.7 - 111.8 = 40.84                                          Do not test 

9 vs 11:                152.7 - 148.5 = 4.138                                          Do not test 

9 vs 8:                  152.7 - 148.8 = 3.854                                          Do not test 

8 vs 2:                  148.8 - 71.89 = 76.93                                          Do not test 

8 vs 6:                  148.8 - 87.12 = 61.69                                          Do not test 

8 vs 3:                  148.8 - 92.5 =  56.31                                           Do not test 

8 vs 7:                  148.8 - 93.53 = 55.29                                          Do not test 

8 vs 5:                  148.8 -111.8 = 36.99                                           Do not test 

8 vs 11:                148.8 -148.5 = 0.2839                                         Do not test 

11 vs 2:                148.5 -71.89 = 76.64                                           Do not test 

11 vs 6:                148.5 - 87.12= 61.41                                           Do not test 

11 vs 3:                148.5 - 92.5 =  56.03                                           Do not test 

11 vs 7:                148.5 - 93.53 = 55                                               Do not test 

11 vs 5:                148.5 - 111.8 = 36.7                                            Do not test 

5 vs 2:                  111.8 - 71.89 = 39.94                                          Do not test 

5 vs 6:                  111.8 - 87.12 = 24.7                                            Do not test 

5 vs 3:                  111.8 - 92.5 =  19.32                                           Do not test 

5 vs 7:                  111.8 - 93.53 = 18.3                                            Do not test 

7 vs 2:                  93.53 - 71.89 = 21.64                                          Do not test 

7 vs 6:                  93.53 - 87.12 = 6.405                                          Do not test 

7 vs 3:                  93.53 - 92.5 =   1.025                                          Do not test 

3 vs 2:                  92.5 -  71.89 =  20.61                                          Do not test 



  

3 vs 6:                  92.5 -  87.12 =  5.38                                            Do not test 

6 vs 2:                  87.12 - 71.89 = 15.23                                          Do not test 

Degrees of freedom: 67 

                                        Terço cervical 

                      --- ANOVA - Analysis of Variance --- 

 

Group    N          Mean       Std Dev           SEM 

   1         7           239.2         33.93             12.83 

   2         7           209.9         66.06             24.97 

   3         8           93.53          52.1              18.42 

   4         7           187.5         78.33             29.61 

 

Source of Variation             SS            DF            Variance Est (MS) 

 Between Groups           9.102e+04      3                 3.034e+04 

 Within Groups              8.891e+04      25               3556 

 Total                             1.799e+05      28 

 

 

            s2_bet     MSbet    3.034e+04 

     F  =   ------  =  -----  = --------- =   8.53     P = 0.000 

            s2_wit     MSwit         3556 

 

              --- Multiple Comparisons - Student-Newman-Keuls --- 

 

Comparison         Difference of means              SE        p      q            P<.05 

1 vs 3:                  239.2 - 93.53 = 145.7            21.82   4     6.676       Yes 

1 vs 4:                  239.2 -187.5 =  51.76            22.54   3    2.296        No 

1 vs 2:                  239.2 -209.9 =  29.29                                               Do not test 

2 vs 3:                  209.9 -93.53 = 116.4             21.82   3    5.334        Yes 

2 vs 4:                  209.9 - 187.5 = 22.47                                               Do not test 

4 vs 3:                 187.5 -  93.53 = 93.93            21.82   2    4.304        Yes 

 

Degrees of freedom: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                              Terço médio 

 

                      --- ANOVA - Analysis of Variance --- 

 

Group    N          Mean       Std Dev           SEM 

   1         8            71.89         30.76             10.87 

   2         8            111.8         81.16             28.69 

   3         8            148.8         45.72             16.16 

   4         7            148.5         63.53             24.01 

 

Source of Variation             SS           DF        Variance Est (MS) 

 Between Groups           3.138e+04     3             1.046e+04 

 Within Groups              9.157e+04     27            3392 

 Total                             1.23e+05       30 

 

 

            s2_bet     MSbet    1.046e+04 

     F  =   ------  =  -----  = --------- =   3.08     P = 0.044 

            s2_wit     MSwit         3392 

 

              --- Multiple Comparisons - Student-Newman-Keuls --- 

 

Comparison         Difference of means              SE      p        q          P<.05 

3 vs 1:                 148.8 - 71.89 = 76.93            20.59   4    3.736       Yes 

3 vs 2:                 148.8 - 111.8 = 36.99            20.59   3    1.796       No 

3 vs 4:                 148.8 - 148.5 = 0.2839                                            Do not test 

4 vs 1:                 148.5 - 71.89 = 76.64            21.31   3    3.596       Yes 

4 vs 2:                 148.5 - 111.8 = 36.7                                                Do not test 

2 vs 1:                 111.8 - 71.89 = 39.94            20.59   2    1.940       No 

 

Degrees of freedom: 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                          Terço apical 

                      --- ANOVA - Analysis of Variance --- 

 

Group    N          Mean       Std Dev           SEM 

   1          3            92.5         33.93             19.59 

   2          5            87.12       58.9               26.34 

   3          6            152.7       37.97             15.5 

   4          5            155.6       48.77             21.81 

 

Source of Variation             SS                DF           Variance Est (MS) 

 Between Groups                1.958e+04     3                6525 

 Within Groups                   3.29e+04       15               2193 

 Total                                  5.248e+04     18 

 

 

            s2_bet     MSbet    6525 

     F  =   ------  =  -----  = ---- =   2.97     P = 0.065 

            s2_wit     MSwit    2193 

 

              --- Multiple Comparisons - Student-Newman-Keuls --- 

 

Comparison         Difference of means              SE     p      q      P<.05 

4 vs 2:                 155.6 - 87.12 =  68.52          20.94   4    3.271     No 

4 vs 1:                 155.6 - 92.5 =    63.14                                          Do not test 

4 vs 3:                 155.6 - 152.7 =  2.973                                          Do not test 

3 vs 2:                 152.7 - 87.12 =  65.55                                          Do not test 

3 vs 1:                 152.7 - 92.5 =    60.17                                          Do not test 

1 vs 2:                 92.5 -   87.12 =  5.38                                            Do not test 

 

Degrees of freedom: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                  Materiais/Grupos 

                      --- ANOVA - Analysis of Variance --- 

 

Group    N          Mean       Std Dev           SEM 

   1         18         140.4         86.98              20.5 

   2         20           140          86.06              19.24 

   3         22         129.8         52.28              11.15 

   4         19         164.7         65.15              14.95 

 

Source of Variation             SS           DF           Variance Est (MS) 

 Between Groups           1.314e+04     3               4380 

 Within Groups              4.032e+05    75               5375 

 Total                              4.163e+05    78 

 

 

            s2_bet     MSbet    4380 

     F  =   ------  =  -----  = ---- =   0.81     P = 0.490 

            s2_wit     MSwit    5375 

 

              --- Multiple Comparisons - Student-Newman-Keuls --- 

 

Comparison         Difference of means              SE     p      q       P<.05 

4 vs 3:              164.7 - 129.8 = 34.98             16.24   4    2.155   No 

4 vs 2:              164.7 - 140 = 24.76                                              Do not test 

4 vs 1:              164.7 - 140.4 = 24.35                                           Do not test 

1 vs 3:              140.4 - 129.8 = 10.64                                           Do not test 

1 vs 2:              140.4 - 140 = 0.4094                                            Do not test 

2 vs 3:              140 -    129.8 =10.23                                            Do not test 

 

Degrees of freedom: 75 
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