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Diante da necessidade do desenvolvimento de técnicas capazes de restaurar 
adequadamente raízes com condutos alargados, este trabalho visou avaliar o efeito 
da ciclagem mecânica sobre a resistência à fratura de dentes com raízes fragilizadas 
e restaurados com diferentes retentores intrarradiculares, bem como analisar o 
padrão de falha destes dentes quando submetidos à carga compressiva. Foram 
utilizados para este estudo 80 incisivos inferiores bovinos, cujas raízes foram 
seccionadas em 15 mm de comprimento, tratadas endodonticamente e preparadas 
até 10 mm de profundidade. Os 5 mm cervicais dos canais radiculares destas raízes 
foram fragilizados com uma ponta diamantada (4138), de modo a gerar uma 
espessura de parede radicular de 1 mm. As raízes foram incluídas em resina acrílica 
autopolimerizável e o ligamento periodontal foi simulado com material elastomérico 
(poliéter). Após, as raízes foram distribuídas aleatoriamente em quatro sistemas de 
retentores intrarradiculares: núcleo metálico fundido, pino de fibra de vidro (pinos de 
dupla conicidade, 1,8 mm de diâmetro cervical), pino de fibra de vidro especial (pinos 
de dupla conicidade, 2,2 mm de diâmetro cervical) e pino anatômico. Cada um 
desses sistemas de retentores foi avaliado com e sem ciclagem mecânica, sendo o 
protocolo de ciclagem o seguinte: angulação de 45°, temperatura de 37°C, força de 
88N, freqüência de 2,2 Hz, totalizando 1 milhão de ciclos; durante a mesma os 
espécimes dos grupos sem ciclagem mecânica ficaram armazenados em água 
destilada. Em todos os grupos, foram cimentadas coroas totais metálicas de Níquel-
Cromo sobre o núcleo. Os corpos de prova de todos os grupos foram submetidos ao 
teste de resistência à compressão em uma inclinação de 45° e à velocidade de 0,5 
mm/mim até ocorrer a falha. A análise de Variância seguida de Tukey mostrou que o 
tipo de retentor intrarradicular (p < 0,0004), a ciclagem mecânica (p < 0,003) e a 
interação entre ambos (p < 0,02), foram estatisticamente significantes. Os pinos de 
fibra de vidro mantiveram-se estáveis após a ciclagem mecânica, com valores de 
resistência à fratura similares aos núcleos metálicos fundidos. Somente pinos 
anatômicos sofreram degradação com a ciclagem, reduzindo significativamente os 
valores de resistência à fratura. Em relação ao padrão de falha, foram fraturas 
predominantemente irreversíveis nos grupos reconstruídos com núcleo metálico 
fundido, e nos demais, reversíveis. 

 
Descritores: dente não vital; técnica para retentor intra-radicular; resistência de 
materiais; força compressiva; fadiga. 
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POST SYSTEMS 
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Taking into account the importance of developing techniques to restore teeth with 
excessively flared root canals, this study aimed to evaluate the effect of mechanical 
cycling on the fracture resistance of teeth with weakened roots, restored with different 
techniques, as well as to analyze the failure modes after fracture testing. Eighty 
(N=80) bovine lower incisors were selected and the coronal and cervical portions 
were sectioned to standardize the specimens’ length at 15 mm. The roots were 
endodontically treated and prepared to 10 mm in intracanal length. The cervical 
portion of the root inner surface (5 mm) was enlarged (removing the intracanal 
dentin) using a diamond drill (KG Sorensen #4138) to produce a radicular wall with 1 
mm in thickness. The specimens were embedded with acrylic resin and the 
periodontal ligament was simulated with a polyether material. Afterwards, the 
specimens were randomly allocated in 4 intracanal restoring strategies: cast post and 
core; double-tapered glass fiber post with cervical emerging diameter of 1.8 mm; 
double-tapered glass fiber post with cervical emerging diameter of 2.2 mm; anatomic 
posts (fiber posts relined with composite resin). Each restoring method was assessed 
without or with mechanical cycling, applying the protocol as followed: angle of 45º, 
37ºC temperature, load of 88N, frequency of 2.2 Hz, 1.000.000 load-pulses. All of the 
restored teeth received metal full crown (Ni-Cr). All the specimens were submitted to 
fracture resistance at 45º and at a cross-head speed of 0.5 mm/min. Two-way 
ANOVA and Tukey showed that the root post system (p < 0.0004), the mechanical 
cycling (p < 0.003) and the interaction between the factors (p < 0.02) were 
statistically significant. The restoring methods with fiber posts did not change after 
mechanical cycling. Its fracture strength values were similar to that from cast post 
and core. The anatomic post suffered degradation with the mechanical cycling (the 
values reduced after aging). Concerning the mode of failure, the most failure from 
groups restored with cast post and core were catastrophic while the others groups 
showed a predominance of repairable failures. 
 
Keywords: nonvital tooth; post and core technique; material resistance; compressive 
strength; fatigue. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A técnica ideal e os materiais mais adequados para restaurar dentes tratados 

endodonticamente com a porção coronária parcial ou totalmente destruída são 

assuntos de grande interesse da Odontologia. O sucesso clínico, representado pela 

longevidade dos trabalhos realizados, somente poderá ser obtido se o profissional 

possuir conhecimento sobre os corretos princípios biológicos, funcionais e estéticos 

que devem ser levados em conta na restauração de dentes despolpados e sobre a 

melhor forma de resolução de cada situação clínica (SCOTTI e FERRARI, 2003; 

GALHANO et al., 2009). 

Atualmente, é praticamente consenso que os retentores intrarradiculares por 

si só não fortalecem o remanescente radicular (ASSIF e GORFIL, 1994; DEAN, 

JEANSONNE e SARKAR, 1998; SCOTTI e FERRARI, 2003; GOTO et al., 2005), 

devendo ser primariamente indicados com o objetivo de retenção da estrutura 

coronária perdida (COHEN et al.,1999; GALHANO et al., 2009). Por isso, quanto 

mais estrutura dentária for preservada, maior a resistência dos dentes despolpados 

reconstruídos, (SHILLINGBURG e KESSLER, 1991; ASSIF e GORFIL, 1994; 

WILCOX et al., 1997; DEAN, JEANSONNE e SARKAR, 1998 ; MARTINEZ-INSUA et 

al., 1998) independentemente do sistema de pinos utilizados (PONTIUS e HUTTER, 

2002). Segundo vários autores, (SHILLINGBURG e KESSLER, 1991; 

CHRISTENSEN, 1998; COHEN et al.,1999; KIMMEL, 2000) os retentores 

intrarradiculares devem ser indicados apenas quando houver perda de mais da 

metade da estrutura coronária (por lesões cariosas, fraturas ou preparos cavitários 

extensos). 

Um dos objetivos ao restaurar dentes tratados endodonticamente, hoje em 

dia, é obter a adesão entre todos os componentes restauradores (pino, cimento e 

material de preenchimento) com o remanescente dentário, de maneira que se forme 

uma estrutura homogênea (monobloco) do ponto de vista mecânico e funcional, na 

qual as cargas serão absorvidas de forma semelhante ao que ocorre em dentes 

íntegros (BONFANTE et al., 2008). Para isso, os materiais empregados devem 

apresentar propriedades similares às da dentina, tornando-os capazes de sustentar 

a estrutura dentinária enfraquecida (KIMMEL, 2000; GALHANO et al., 2009) e de 
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transferir menor estresse para a raiz, de modo que sob a ação de forças exageradas 

o pino irá fraturar antes da raiz (STEWARDSON, 2001).  

A reconstrução dos dentes tratados endodonticamente pode ser feita com 

núcleos metálicos fundidos ou com pinos pré-fabricados, que podem ser metálicos, 

cerâmicos ou compostos de fibras em matrizes resinosas (BONFANTE et al., 2008). 

Os pinos pré-fabricados metálicos geralmente apresentam-se em aço inoxidável ou 

titânio e a eles está associada a deficiência estética, além de apresentarem módulo 

de elasticidade (E) em torno de dez vezes maior que o da dentina (que é de 

aproximadamente 20 GPa) (SCOTTI e FERRARI, 2003; GALHANO et al., 2009). Os 

pinos pré-fabricados cerâmicos, por sua vez, apresentam melhor estética que os 

metálicos (E= 170 GPa), porém também são extremamente rígidos, (E= 200 GPa) 

(GALHANO et al., 2009). Por sua alta rigidez, os pinos pré-fabricados metálicos ou 

cerâmicos geram tensões elevadas e não uniformes sobre as estruturas 

remanescentes do dente (LANZA et al., 2005), podendo gerar fratura radicular 

(GALHANO et al., 2009).  

O primeiro pino pré-fabricado de fibra lançado no mercado foi o pino de fibra 

de carbono, introduzido por Duret, em 1990; posteriormente, seguiram-se os pinos 

de fibra de vidro ou de quartzo (FELIPPE et al., 2001; STEWARDSON, 2001; 

AKKAYAN E GÜLMEZ, 2002). Os pinos reforçados por fibra (carbono, quartzo e 

vidro) apresentam módulo de elasticidade mais próximo ao da dentina (E= 40 GPa)  

(SCOTTI e FERRARI, 2003; GALHANO et al., 2009), permitindo melhor distribuição 

de tensões ao remanescente radicular e ao periodonto (LANZA et al., 2005), além de 

reduzir o risco de fratura radicular (GALHANO et al., 2009).  

A reabilitação estrutural de dentes tratados endodonticamente é ainda mais 

dificultada quando o canal radicular se apresenta alargado (KIMMEL, 2000). O 

conduto pode ter amplo alargamento devido a cáries extensas, restauração prévia 

com núcleos de grande diâmetro, super-instrumentação endodôntica, reabsorção 

interna ou anomalia de desenvolvimento (LUI, 1987; LUI, 1994; NEWMAN et al., 

2003).  

Os primeiros materiais empregados para a reconstrução radicular de dentes 

com raízes debilitadas foram o ionômero de vidro (TROPE, 1992; SOARES, 1999) e 

a resina composta (LUI, 1987; TROPE, 1992; LUI, 1994; MARCHI, 1997; SAUPE, 

1996; SOARES, 1999). A partir de então, diversas técnicas têm sido propostas para 

restaurar dentes com condutos alargados. Desde a década de 1990, tem sido 
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aventada a possibilidade de utilização de pinos confeccionados a partir de dentes 

naturais provenientes de um banco de dentes (IMPARATO, 1998; BATISTA e 

LOPES, 1999), denominados pinos dentários ou biológicos; estes pinos apresentam 

inúmeras vantagens: excelente estética, propriedades similares às da estrutura 

dental perdida, biocompatibilidade, ótima adesão à estrutura dental, dentre outras 

(IMPARATO, 1998). Porém, o uso de pinos biológicos não se tornou rotina na clínica 

odontológica devido à existência de poucos bancos de dentes humanos no Brasil e 

pela pouca divulgação da técnica (KAIZER et al., 2008). Outra técnica promissora 

proposta recentemente é o reembasamento de um pino de fibra com resina 

composta (que então passa a ser denominado pino anatômico), pois permite a 

obtenção de um retentor individualizado, melhorando sua retenção e a adaptação no 

conduto alargado (FARIA-E-SILVA et al., 2009), por diminuir a linha de cimento em 

torno do pino (GRANDINI et al., 2003). Finalmente, ainda há a possibilidade de 

cimentar pinos acessórios em torno do pino de fibra principal (BRAZ et al., 2005; 

KAIZER et al., 2008) para reduzir espaços vazios no interior do conduto alargado, 

diminuir a espessura da película de cimento e aumentar a quantidade de fibras de 

reforço no conduto (FELIPPE et al., 2001). 

Em canais alargados, núcleos metálicos fundidos produzem efeito de cunha e 

pinos pré-fabricados geralmente adaptam-se imprecisamente, situação em que 

exigem quantidades excessivas de cimento para substituir a estrutura dentinária 

perdida (HORNBROOK e HASTINGS, 1995). Estas condições podem levar a raiz 

fragilizada a ter maior predisposição à fratura (LUI, 1994; KIMMEL, 2000). Para 

melhorar a retenção dos pinos e diminuir sua linha de cimentação em situações com 

maior destruição radicular interna, uma opção seria utilizar pinos com diâmetro e 

forma que melhor se adaptassem ao canal alargado, como sistemas de pinos de 

fibra de dupla conicidade e de formatos ditos especiais (maior diâmetro cervical e 

menor diâmetro na porção radicular do pino) (GALHANO et al., 2009).  

Para estudar as propriedades de diferentes materiais restauradores, muitos 

estudos laboratoriais têm usado somente testes monotônicos, tais como resistência 

à tensão, resistência à compressão, resistência ao cisalhamento ou resistência à 

flexão. Porém, tais testes aplicam uma única e progressiva carga estática nos 

espécimes até eles fraturarem (MAIR e PADIPATVUTHIKUL, 2010), enquanto na 

cavidade oral as reconstruções geralmente falham devido a fadiga por esforços 

cumulativos (SCHERRER et al., 2003). Por isso, estudos laboratoriais simulando as 
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condições clínicas de maneira mais próxima da realidade ajudam na obtenção de 

uma maior previsibilidade do comportamento dos sistemas restauradores. Desta 

forma, o teste ciclagem mecânica apresenta-se como uma alternativa adequada, 

pois consegue melhor aproximar parâmetros como angulação da carga recebida e 

frequência de força aplicada (WISKOTT, 1995). 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de analisar o comportamento de 

diferentes técnicas restauradoras para a reconstrução de dentes fragilizados, além 

de utilizar a estratégia de associar o teste de envelhecimento (fadiga) ao teste 

monotônico de resistência à compressão. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 

Diante da necessidade do desenvolvimento de técnicas capazes de restaurar 

adequadamente raízes com condutos alargados e melhorar o prognóstico dos 

dentes debilitados reconstruídos, a presente pesquisa teve como objetivos:  

 

3.1 Avaliar o comportamento de técnicas de reconstrução para dentes com raízes 

fragilizadas utilizando diferentes tipos de retentores intrarradiculares; 

 

3.2 Avaliar o efeito da ciclagem mecânica sobre a resistência à fratura destes 

dentes; 

 

3.3 Analisar o padrão de falha dos corpos de prova quando submetidos à carga 

compressiva. 
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3. ARTIGO – RESISTÊNCIA À FRATURA DE DENTES COM RAÍZES 

FRAGILIZADAS RESTAURADOS COM DIFERENTES RETENTORES 

INTRARRADICULARES 

 

 

 Este artigo será submetido à publicação na revista “Dental Materials”. 
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3.2 Resumo 

 

Objetivos: Avaliar o efeito da ciclagem mecânica sobre a resistência à fratura de dentes 

fragilizados tratados endodonticamente e restaurados com diferentes retentores 

intrarradiculares, bem como analisar o padrão de falha destes quando submetidos à carga 

compressiva. Métodos: 80 dentes bovinos foram distribuídos aleatoriamente em 8 grupos 

(n=10): grupos 1 e 2 reconstruídos com núcleos metálicos fundidos (NMF); grupos 3 e 4 com 

pinos de fibra de vidro; grupos 5 e 6 com pinos de fibra de vidro especiais; e grupos 7 e 8 

com pinos anatômicos. Em todos os grupos, foram cimentadas coroas totais metálicas. Os 

espécimes dos grupos 2, 4, 6 e 8 foram submetidos ao seguinte protocolo de ciclagem 

mecânica: força de 88N, ângulo de 45°, freqüência de 2,2 Hz, temperatura de 37°C, 

totalizando 1 milhão de ciclos. Todos os corpos de prova foram submetidos ao teste de 

resistência à compressão em 45° e velocidade de 0,5 mm/mim. Os dados foram submetidos 

à Análise de Variância seguido de Teste de Tukey (5%). Resultados: O tipo de retentor 

intrarradicular (p < 0,0004), a ciclagem mecânica (p < 0,003) e a interação entre ambos 

estes fatores (p < 0,02) foram estatisticamente significantes. Conclusões: Os pinos de fibra 

de vidro mantiveram-se estáveis após a ciclagem mecânica, com valores de resistência à 

fratura similares aos NMF. Somente pinos anatômicos sofreram degradação com a 

ciclagem, reduzindo significativamente os valores de resistência à fratura. Quanto ao padrão 

de falha, houve fraturas predominantemente irreversíveis nos grupos reconstruídos com 

NMF, e nos demais, reversíveis. 

 

Descritores: dente não vital; técnica para retentor intra-radicular; resistência de materiais; 

força compressiva; fadiga 
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3.3 Introdução 

 

A restauração de dentes tratados endodonticamente é um procedimento complexo e 

torna-se ainda mais desafiador quando envolve canais radiculares excessivamente 

enfraquecidos devido à significativa perda de estrutura dental. A perda de mais da metade 

da estrutura dental coronária, causada por lesões cariosas, fraturas ou preparos cavitários 

extensos, indica o uso de retentores intrarradiculares [7,10,24,37]. Entretanto, os pinos 

intrarradiculares parecem não reforçar nem proteger o remanescente dental [3,12,18,36], 

devendo por isso ter como objetivo primário de sua indicação a retenção do material 

utilizado para a reconstrução da porção coronária perdida [10,16]. Na seleção do retentor 

intrarradicular, a rigidez do material de que este é constituído [16,36] pode influenciar o 

comportamento mecânico dos dentes. Logo, o uso de pinos inapropriados, com valores de 

rigidez (módulo de elasticidade) mais alto que o da dentina, como núcleos metálicos 

fundidos, pinos metálicos pré-fabricados e pinos cerâmicos podem aumentar o risco de 

fratura radicular [16,25], ao contrário de pinos com propriedades similares às da dentina, 

como pinos reforçados por fibras (vidro, carbono, quartzo, polietileno), os quais, além de 

sustentar o material de reconstrução coronária e a estrutura dentinária enfraquecida [16,24], 

transferem menor tensão para a raiz; assim, sob a ação de forças exageradas, o pino 

fratura-se antes da raiz [39].  

Dentre os sistemas de retentores intrarradiculares que poderiam ser usados em 

canais alargados, os núcleos metálicos fundidos, apesar de proporcionarem adequada 

adaptação às paredes do conduto, podem produzir um efeito de cunha, facilitando a fratura 

radicular [21,24,26]. Já os pinos pré-fabricados geralmente adaptam-se imprecisamente ao 

conduto, o que gera uma película espessa de cimento em torno do pino [21]. Para contornar 

este problema, existe a técnica de reembasamento de um pino de fibra com resina 

composta, que passa então a ser denominado como pino anatômico e ainda os pinos de 

fibra com dupla conicidade de formatos especiais (com maior diâmetro cervical e menor 

diâmetro na porção radicular do pino), ambos visando buscar melhor adaptação e retenção 
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ao conduto radicular [13], bem como diminuir a linha de cimento em torno do pino [13] em 

situações com maior destruição radicular interna [16]. 

Sabe-se que na cavidade oral as reconstruções dentárias geralmente falham devido 

a danos por esforços cumulativos (fadiga) [35], o que se distancia do realizado em testes 

monotônicos, os quais aplicam uma única e progressiva carga estática nos espécimes até 

eles fraturarem [27]. Assim, a simulação de envelhecimento por ciclagem mecânica (teste de 

fadiga) visa uma maior previsibilidade do comportamento dos diversos sistemas 

restauradores, devido a uma reprodução aproximada de parâmetros como a angulação da 

carga recebida e a frequência de força aplicada [41].  

Frente às questões acima abordadas, os objetivos do presente estudo foram avaliar 

o efeito da ciclagem mecânica sobre a resistência à fratura de dentes fragilizados, tratados 

endodonticamente e restaurados com diferentes retentores intrarradiculares, bem como 

analisar o padrão de falha destes dentes quando submetidos à carga compressiva. As 

seguintes hipóteses nulas foram testadas: os diferentes retentores intrarradiculares 

promoveriam similares valores de resistência à fratura e a ciclagem mecânica não afetaria 

os valores de resistência à fratura. 

 

3.4 Materiais e Métodos 

 

3.4.1 Seleção e adequação dos dentes 

Oitenta dentes bovinos unirradiculares foram seccionados em sua porção cervical 

para padronizar o comprimento da raiz em 15 mm. Foram excluídos dentes que possuíam 

condutos com diâmetros maiores que o da broca utilizada para preparo final do conduto do 

sistema de pinos de fibra de vidro Whitepost DC 2 (FGM Produtos Odontológicos Ltda., 

Joinville, SC, Brasil) (1,8 mm de diâmetro). Após a instrumentação e limpeza dos condutos, 

estes foram obturados com o cimento endodôntico a base de hidróxido de cálcio Sealer 26 

(Dentsply Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brasil). Os condutos foram 

parcialmente desobturados em 10 mm de profundidade, utilizando-se brocas Largo (Injecta 
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Produtos Odontológicos, Diadema, SP, Brasil) de diâmetros crescentes até a de número 4 

(1,3 mm de diâmetro). A seguir, os condutos foram preparados com a broca do sistema de 

pinos de fibra de vidro utilizado (WhitePost DC 2), também até 10 mm de profundidade. Os 5 

mm mais cervicais dos condutos de todas as raízes foram adicionalmente alargados com a 

ponta diamantada tronco-cônica 4138 HL (KG Sorensen Ind. e Com. Ltda., Barueri, SP, 

Brasil), até que permanecesse uma espessura de somente 1 mm na parede radicular desta 

região dos condutos para simular canais amplamente alargados (Figura 1). Após, as raízes 

foram incluídas com resina acrílica autopolimerizável (Dencril Comércio de Plásticos Ltda., 

Pirassunga, SP, Brasil) em um cilindro plástico preenchido, mantendo-se expostos os 3 mm 

cervicais destas raízes (para simular o espaço biológico); um delineador (Bio-Art 

Equipamentos Odontológicos Ltda., São Carlos – SP, Brasil) foi utilizado nesta fase para 

que todas as raízes fossem incluídas na posição central do cilindro e perpendiculares à sua 

base. Um material de moldagem à base de poliéter, Impregnum Soft (3M ESPE, Seefeld, 

Baviera, Alemanha), foi utilizado em torno das raízes para simulação do ligamento 

periodontal, conforme técnica descrita por Soares et al., 2005 [38]. Finalmente, os corpos de 

prova foram aleatoriamente distribuídos em 8 grupos (n=10) através de um Software. 

3.4.2 Confecção dos corpos de prova  

Grupos 1 e 2 – foram cimentados nas raízes destes grupos núcleos metálicos 

fundidos (NMF) de Níquel-Cromo (Fit Cast-SB Plus, Talladium do Brasil, Curitiba, PR, 

Brasil), obtidos a partir de padrões de resina acrílica autopolimerizável Duralay (Reliance 

Dental Manufactaring Co., Worth, Illinois – USA), obtidos pela modelagem dos condutos. 

Para padronização da dimensão e forma da porção coronária dos núcleos, a resina acrílica 

foi inserida em matrizes de polipropileno que simulavam a anatomia de um canino superior 

preparado para coroa total, com 6 mm de altura. Previamente à cimentação, os núcleos 

metálicos fundidos foram submetidos a jatos de óxido de alumínio (partículas de 50µ). A 

dentina (radicular e coronária) foi condicionada com ácido fosfórico a 37% Condac (FGM 

Produtos Odontológicos Ltda., Joinville, SC, Brasil) por 15 segundos. Para a cimentação, 

foram utilizados o sistema adesivo convencional de dois passos Ambar (FGM Produtos 
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Odontológicos Ltda., Joinville, SC, Brasil) (fotopolimerização por 20 segundos) e o cimento 

resinoso adesivo de polimerização dual AllCem (FGM Produtos Odontológicos Ltda., 

Joinville, SC, Brasil), inserido no conduto com a broca Lentulo (Injecta Produtos 

Odontológicos, Diadema, SP, Brasil) número 40; foi feita fotopolimerização por 40 segundos, 

aguardando-se mais 5 minutos para a polimerização química do cimento. A intensidade de 

luz do aparelho fotopolimerizador Radii Cal (SDI Limited, Bayswater, VIC, Austrália) (400 

Mw/cm²) foi conferida em radiômetro (Curing Radiometer Model 100, Demetron Research 

Corp., Danbury, CT, U.S.A.) antes de cada utilização. Os corpos de prova do grupo 1 e 2 

foram armazenados em água destilada dentro de estufa bacteriológica (Fanem, Guarulhos, 

SP, Brasil) à temperatura de 37°C por 24h. Após este período, os corpos de prova do grupo 

1 permaneceram neste ambiente (por igual período de duração da ciclagem mecânica) e 

aqueles do grupo 2 foram submetidos à fadiga por ciclagem mecânica. 

Grupos 3 e 4 – foram cimentados nas raízes destes grupos pinos de fibra de vidro 

Whitepost DC nº 2 (diâmetro apical de 1,05mm e diâmetro coronário de 1,8mm), os quais 

possuem forma duplo-cônica e são lisos em toda sua extensão. Previamente à sua 

cimentação, cada pino foi limpo com gaze embebida em álcool etílico a 70% e silanizado 

com silano Prosil (FGM Produtos Odontológicos Ltda., Joinville, SC, Brasil), aplicado com o 

microaplicador Cavibrush (FGM Produtos Odontológicos Ltda., Joinville, SC, Brasil). O 

conduto e a porção cervical da raiz foram condicionados com ácido fosfórico 37% por 15 

segundos. Para cimentação foram utilizados o mesmo sistema adesivo e cimento resinoso 

que nos grupos 1 e 2. Após, uma camada de resina composta fotopolimerizável Opallis 

(FGM Produtos Odontológicos Ltda., Joinville, SC, Brasil) foi colocada sobre o pino para 

evitar bolhas e assegurar que todo o pino ficou coberto por resina e fotopolimerização por 40 

segundos. Posteriormente, uma matriz plástica (idêntica a usada nos grupos 1 e 2) foi 

preenchida com resina composta fotopolimerizável Opallis e posicionada sobre o pino. A 

resina foi fotopolimerizada por 10 segundos em cada face (vestibular, lingual, mesial e 

distal). Após o acabamento dos preparos com pontas diamantadas n° 3216 e n° 4138, os 

núcleos representavam a forma de caninos preparados para receber coroa total, com as 
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dimensões descritas no grupo 1 e 2. Os espécimes foram armazenados em água destilada 

no interior de uma estufa bacteriológica a temperatura de 37°C por 24 h. A seguir, foi 

iniciada a ciclagem mecânica no grupo 4, enquanto o grupo 3 permaneceu na estufa. 

Grupos 5 e 6 – foram cimentados nas raízes destes grupos pinos de fibra de vidro 

Whitepost DC nº 2E (FGM Produtos Odontológicos Ltda., Joinville, SC, Brasil), os quais 

possuem o mesmo diâmetro apical (1,05 mm) que o pinos Whitepost DC nº 2, mas um 

diâmetro coronário maior (2,2 mm) que os mesmos, sendo recomendados pelo fabricante 

para condutos alargados. Os demais passos, desde o protocolo adesivo para a cimentação 

do pino até a reconstrução coronária, foram idênticos aos utilizados para os grupos 3 e 4. 

Os corpos de prova dos grupos 5 e 6 foram armazenados em água destilada no interior de 

uma estufa bacteriológica, à temperatura de 37°C por 24h. A seguir, o grupo 6 foi submetido 

a ciclagem mecânica, enquanto o grupo 5 permaneceu na estufa. 

Grupos 7 e 8 – foram confeccionados pinos anatômicos nas raízes destes grupos. 

Para a obtenção destes pinos, os pinos de fibra de vidro Whitepost DC nº 2 foram 

reembasados nos condutos com resina composta de baixa viscosidade Opallis Flow (FGM 

Produtos Odontológicos Ltda., Joinville, SC, Brasil), visando uma adequada adaptação ao 

conduto radicular alargado e camadas mais finas e uniformes de cimento resinoso [13,16]. 

Inicialmente, o conduto radicular foi lubrificado com gel K-Y (Johnson & Johnson Industrial 

Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil), isolante à base de água (hidrossolúvel). A seguir, 

o pino de fibra de vidro foi limpo com álcool etílico a 70% e silanizado com o silano Prosil. 

Posteriormente, foi aplicado no pino o sistema adesivo Ambar (fotopolimerização por 20 

segundos). O pino foi então inserido no conduto radicular já preenchido com a resina 

composta de baixa viscosidade (inserida com auxilio de broca Lentulo nº 40) e executou-se 

então uma pré-polimerização por oclusal durante 20 segundos. O pino reembasado foi 

removido do conduto para complementar a fotopolimerização durante mais 40 segundos em 

torno do pino. Posteriormente, os condutos radiculares foram lavados com água destilada 

para remoção do lubrificante. As mesmas técnicas de condicionamento ácido e tratamento 

adesivo do conduto e dentina da porção cervical da raiz descritas para os grupos 3 e 4 
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foram utilizadas para o conduto e para o pino anatômico, assim como para a cimentação do 

pino e para a confecção da porção coronária do núcleo. 

Na Figura 2 é possível a visualização dos grupos experimentais do estudo. 

3.4.3 Confecção e cimentação das coroas totais metálicas 

Sobre a porção coronária dos núcleos de todos os grupos foram cimentadas coroas 

totais metálicas, as quais simulavam a anatomia de caninos superiores com dimensões 

padronizadas de 8mm de altura e um degrau na porção palatina, localizado a 3mm da borda 

incisal. Este degrau possuía as funções de evitar o deslize da ponta ativa da máquina de 

ensaios e de servir como ponto padronizado da aplicação da força em todos os corpos de 

prova. Para uniformizar a forma das coroas uma coroa padrão foi confeccionada em cera 

azul para incrustação (Kerr Ind. E Com. Ltda., São Paulo - SP). Esta coroa padrão foi 

moldada com silicona de condensação Zetalabor (Zhermack SPA, Badia Polesine, Rovigo - 

Itália), obtendo-se pelo vazamento de gesso especial tipo IV (Dentsply Ind. e Com., Rio de 

Janeiro – RJ) nos moldes, troquéis que foram levados ao plastificador a vácuo Plastivac 

(Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda., São Carlos – SP) dando origem as matrizes de 

polipropileno. A partir delas foi feita a reprodução das coroas em cera. A inclusão e a 

fundição das coroas foram executadas com a mesma liga de Níquel-Cromo utilizada para a 

obtenção dos núcleos metálicos fundidos. Todas as coroas foram jateadas internamente 

com óxido de alumínio (partículas de 50 µm). Para a cimentação, foi utilizado o cimento 

resinoso dual AllCem. Após o assentamento da coroa sobre o núcleo, foi feita a 

polimerização por 40 segundos, aguardando-se mais 5 minutos para a polimerização 

química do cimento. 

3.4.4 Ciclagem mecânica 

Metade dos corpos de prova foram submetidos a 1.000.000 ciclos de carga, em uma 

frequência de 2,2 Hz, no simulador de fadiga mecânica (ER 11000, ERIOS, São Paulo, SP, 

Brasil). A carga aplicada foi de 88N, em uma inclinação de 45º em relação ao plano 

horizontal (135° em relação ao longo eixo do dente). Durante a ciclagem mecânica, a outra 
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metade permaneceu em repouso na água destilada, à temperatura de 37ºC, em estufa 

bacteriológica. 

3.4.5 Teste de resistência à compressão 

Este teste foi executado 24 horas após o término da ciclagem mecânica, tanto para 

os grupos ciclados quanto para os não ciclados, na máquina de ensaios universal EMIC DL 

2000/700 (Emic Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda, São José dos Pinhais, SP.). O 

carregamento de compressão dos corpos de prova foi executado com uma carga estática 

progressiva, a uma velocidade de 0,5 mm/min. Os corpos de prova foram posicionados no 

dispositivo de ensaio com uma inclinação de 450 em relação ao plano horizontal, simulando 

uma condição clínica real de oclusão do tipo classe I. 

3.4.6 Avaliação do padrão de falha 

As falhas foram classificadas em favoráveis ou desfavoráveis. Como falhas 

desfavoráveis foram consideradas as fraturas radiculares verticais ou oblíquas abaixo do 

nível ósseo simulado (a área do dente exposta fora da resina acrílica, correspondente ao 

espaço biológico). Como falhas favoráveis foram consideradas as fraturas ao nível ou acima 

do nível ósseo simulado, a fratura da porção coronária do núcleo e ainda o deslocamento da 

porção coronária do núcleo e/ou do pino. 

3.4.7 Análise dos resultados 

Considerando as duas variáveis envolvidas no presente estudo (tipo de retentor 

intrarradicular e ciclagem mecânica), os valores de resistência à fratura foram submetidos à 

Análise de Variância a 2 fatores seguida de Tukey para comparações múltiplas. Em todas as 

induções estatísticas, foi adotado nível de significância de 5%. 

 

3.5 Resultados 

 

 A Análise de Variância a 2 fatores demonstrou que o tipo de retentor intrarradicular (p 

< 0,0004), a ciclagem mecânica (p < 0,003) e a interação entre ambos os fatores (p < 0,02) 

foram todos estatisticamente significantes; sendo que houve diferença estatisticamente 
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significativa entre os grupos: 1 e 3; 1 e 5; 2 e 8; e 7 e 8 (Tabela 1). Entre os demais grupos, 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quando comparados entre 

si. 

 A Tabela 2 mostra a porcentagem de falhas favoráveis e desfavoráveis em cada um 

dos grupos. 

 

3.6 Discussão 

 

Dentes com severa destruição coronária, resultado de cáries e/ou fraturas dentárias, 

bem como da abertura da câmara pulpar para tratamento endodôntico, dificultam a retenção 

dos materiais restauradores utilizados para a reconstrução dentária. Um “pior cenário” foi 

simulado neste estudo, através da ampla fragilização dos canais radiculares, 

simultaneamente à remoção de toda a porção coronária, o que já foi também simulado em 

outros estudos [5,8-9,15,17,22,28,40], porém com variados graus de fragilização dos 

condutos, assim como diferentes desenhos no preparo dos mesmos, já que não há um 

protocolo padronizado para simular raízes debilitadas. Os procedimentos reabilitadores para 

dentes amplamente fragilizados têm sido objeto destes estudos [5,8-9,15,17,22,28,40], os 

quais visam prever qual método torna o complexo restaurador (raiz, pino intrarradicular, 

cimento, núcleo de preenchimento e coroa) mais resistente às cargas mastigatórias e 

apresentam um padrão de falha menos danoso no caso de insucessos. 

Os resultados deste estudo in vitro suportam a rejeição das duas hipóteses nulas 

testadas. Em relação à primeira hipótese, os resultados demonstraram que os valores de 

resistência à fratura foram influenciados pelos diferentes retentores intrarradiculares 

(p<0,05). Em relação à segunda hipótese, pôde-se observar que a ciclagem mecânica 

mostrou efeito significativo sobre a resistência à fratura dos retentores (p<0,05). Além disso, 

a interação entre estas 2 variáveis (tipo de retentor e ciclagem mecânica) também mostrou 

efeito significativo (p<0,05). 
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 Comparando os diferentes tipos de retentores intrarradiculares utilizados para a 

reconstrução dentária, sem a aplicação de ciclagem mecânica, pudemos observar que os 

NMF (grupo 1) não apresentaram diferença estatisticamente significativa com os pinos 

anatômicos (grupo 7), e estes com os pinos de fibra de vidro DC2 (grupo 3) e DC2E (grupo 

5), que não tiveram diferença entre si. Os altos valores de resistência à fratura encontrados 

no grupo dos NMF estão de acordo com pesquisas anteriores de diversos autores [2,28-

29,33], o que pode ser explicado pelo alto módulo de elasticidade e constituição homogênea 

deste tipo de núcleo, que resultam também em menor flexão do conjunto pino-núcleo 

durante a aplicação de carga [20]. Em relação aos dentes reconstruídos com pinos 

anatômicos (grupo 7), os quais apresentaram resistência à fratura similar ao grupo 

reconstruído com NMF (grupo 1), é provável que a adequada adaptação e retenção às 

paredes do canal radicular alargado proporcionada pelo reembasamento dos pinos de fibra 

com resina composta (diminuindo a espessura da película de cimento em torno do pino) 

tenha sido importante para obtenção deste bom desempenho mecânico dos dentes assim 

restaurados [13,19]. 

Quanto à utilização de pinos de fibra de dupla conicidade, não houve diferença 

estatisticamente significativa (independentemente da aplicação ou não de ciclagem 

mecânica), entre os pinos de fibra de vidro com menor diâmetro na porção cervical DC 2 

(grupos 3 e 4) e os pinos de fibra de vidro especial com maior diâmetro em sua porção 

cervical DC 2E (grupos 5 e 6), sendo este último indicado pelo fabricante para condutos 

mais alargados. A ausência de diferença estatisticamente significativa provavelmente 

poderia ser justificada devido ao alargamento padronizado em todos os grupos. O tipo de 

preparo dos condutos, que simulou a fragilização das paredes radiculares, fez com que em 

ambos os grupos (pino normal DC 2 e especial DC 2E) não houvesse contato do pino com 

as paredes do canal na porção cervical dos condutos, sendo que a camada de cimento ficou 

com espessura similar em ambos, mesmo que ambos estavam adaptados no terço apical. 

Sugere-se que mais estudos laboratoriais e de acompanhamento clínico a longo prazo 

sejam feitos testando o pino especial em condutos com diferentes graus de fragilização, no 
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intuito de verificar se seu maior diâmetro coronário, que leva a uma melhor adaptação no 

canal radicular, realmente oferece significativos valores de resistência, reforçando assim sua 

indicação para dentes fragilizados. 

Quando comparamos os diferentes retentores intrarradiculares entre si 

acrescentando-se o fator da aplicação de ciclagem mecânica, pôde-se observar que os NMF 

(grupo 2) apresentaram resistência estatisticamente semelhante àquelas dos pinos de fibra 

de vidro DC2 e DC2E (grupos 4 e 6), e estes por sua vez foram similares com os pinos 

anatômicos (grupo 8). Os achados encontrados demonstraram que os pinos de fibras de 

vidro não submetidos à ciclagem mecânica (grupo 3 e 5) apresentaram valores de 

resistência à fratura inferiores àqueles dos NMF (grupo 1), enquanto os grupos 4 e 6 em que 

foi aplicada a ciclagem mecânica se comportaram de maneira similar (grupo 2), mostrando 

também alta resistência à fratura [1,11,30], sem aparentemente sofrer degradação 

significativa com a fadiga. Este achado está em acordo com estudos [1,11,30-31,34] que 

justificaram a utilização dos pinos de fibras de vidro para reconstrução de dentes 

endodonticamente tratados parcial ou totalmente destruídos, devido a suas propriedades 

físico-mecânicas compatíveis e bastante similares às da estrutura dentária perdida 

(principalmente o módulo de elasticidade próximo ao da dentina), atuando como uma 

dentina artificial. 

Quando comparamos os grupos ciclados (grupos 2, 4, 6 e 8) e não ciclados (grupos 

1, 3, 5 e 7) entre si, pôde-se constatar que apenas o grupo reconstruído com pinos 

anatômicos apresentou valores estatisticamente inferiores de resistência à fratura após a 

fadiga. Isto ressalta outro achado deste estudo, no qual se observou que os pinos 

anatômicos sem ciclagem (grupo 7) se comportaram tão bem quanto os NMF (grupo 1), no 

entanto no momento que enfrentaram desafio mecânico (fadiga) sofreram efeitos 

decrescentes significativos na resistência (grupo 8). Como ambos os sistemas (NMF e 

anatômicos) apresentavam adequada adaptação às paredes do canal radicular, pois se 

tratavam de retentores individualizados, e os sistemas de adesão utilizados foram os 

mesmos, pode-se inferir que o elo fraco dos pinos anatômicos foi a resina fotopolimerizável 
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de baixa viscosidade utilizada para o reembasamento dos pinos de fibra. Desta forma, os 

dentes reconstruídos com pinos anatômicos comportaram-se bem no teste estático, mas 

após a fadiga mecânica aparentemente a resina fluida apresentou “degradação”, refletindo 

nos menores valores de resistência à fratura. Alguns estudos [4,23] sugeriram que as 

resinas flow apresentam uma redução em volume de partículas de carga, que lhe permitem 

melhores propriedades de escoamento, no entanto, uma redução das propriedades 

mecânicas, como resistência, devendo ser usadas com cautela. 

Alguns estudos [28,32] não encontraram efeito significativo decrescente sobre a 

resistência à fratura após envelhecimento simulado com ciclagem mecânica, o que está em 

acordo com o ocorrido entre os grupos 1 e 2 deste estudo, bem como entre os grupos 3 e 4 

e ainda entre os grupos 5 e 6. 

A grande vantagem dos pinos de fibra de vidro utilizados de forma convencional 

(grupos 3, 4, 5 e 6) ou personalizados pelo reembasamento no conduto com resina 

composta, ou seja, os pinos anatômicos (grupos 7 e 8) foi o seu padrão de falha mais 

favorável (em comparação com os núcleos metálicos fundidos), permitindo a recuperação e 

manutenção do elemento dentário em quase todos os casos (70 a 90% de falhas 

reparáveis), o que está de acordo com estudos anteriores [6,11,14,29,31]. Nestes tipos de 

reconstrução os materiais possuem um módulo de elasticidade semelhante ao da dentina 

[16,29,36], o que permite uma melhor distribuição de tensões ao remanescente radicular e 

ao periodonto [25] reduzindo o risco de fratura radicular [16]. Nos grupos em que núcleos 

metálicos fundidos foram utilizados (grupos1 e 2), o padrão de falha foi predominantemente 

de falhas irreparáveis (70 a 100%), o que também mostrou-se de acordo com estudos 

anteriores [9,32]; a alta rigidez  deste tipo de retentor intrarradicular gera tensões elevadas e 

não uniformes sobre as estruturas remanescentes do dente [25], assim como também pode 

ocorrer um efeito de cunha na raiz assim restaurada [21], podendo gerar fraturas radiculares 

[16]. 

 Mesmo com os avanços da Odontologia, ainda nos tempos atuais a maioria dos 

profissionais opta pela exodontia de elementos fragilizados por temer um prognóstico 
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adverso a longo prazo. Entretanto, é comum que a destruição radicular interna esteja restrita 

à porção cervical do conduto enquanto a porção média e apical possuem adequada 

espessura das paredes radiculares [26], sendo assim estas raízes parcialmente fragilizadas 

passíveis de manutenção se adequadamente restauradas. Um adequado diagnóstico de 

cada caso deve ser feito para planejamento do melhor plano de tratamento para obtenção 

de sucesso a longo prazo na restauração de dentes tratados endodonticamente com raízes 

debilitadas. 

 

3.7 Conclusões 

 

 Pôde-se concluir com base na proposição inicial que: 

1. Os pinos de fibra de vidro (grupos 4 e 6) mantiveram-se estáveis após a ciclagem 

mecânica com valores de resistência similares aos NMF. 

2. A ciclagem mecânica reduziu significativamente os valores de resistência à fratura dos 

pinos anatômicos (grupo 8). 

3. Houve predomínio de falhas irreparáveis (70 a 100%) nos grupos restaurados com 

núcleos metálicos fundidos (grupos 1 e 2), enquanto nos demais grupos este tipo de falha 

não ultrapassou 30%. 
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3.10 Tabelas 

 

Tabela 1 – Valores de resistência à fratura (Newton) 

 

  Sem Ciclagem Mecânica Com Ciclagem Mecânica 

NMF G1- 1396,8N (±265,95) A,a G2- 1120,0N (±242,26) A,a 

DC-2 G3- 976,7N (±236,28) B,a G4- 1017,4N (±230,70) AB,a 

DC-2E G5- 927,3N (±177,29)
 B,a G6- 896,5N (±150,97) AB,a 

Anatômico G7- 1103,5N (±192,15) AB,a G8- 780,0N (±200,83) B,b 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre 

os tipos de retentores mantendo-se uma mesma opção de ciclagem (se foi aplicada ou não). 

Letras minúsculas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre o 

fator ciclagem mecânica mantendo-se uma mesma opção de retentor. 

 

 

Tabela 2 - Padrão de fratura 

 
TIPO DE 

FRATURA 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 

Favorável 30% - 90% 80% 90% 80% 80% 70% 

Desfavorável 70% 100% 10% 20% 10% 20% 20% 30% 
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3.11 Figuras 

 

Figura 1- Fragilização das raízes radiculares 

 

 
 

 

 

Figura 2 - Grupos experimentais do estudo 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A restauração de dentes endodonticamente tratados, mais susceptíveis à 

fratura principalmente devido à grande perda de estrutura dental, ainda pode ser 

considerada um desafio, suscitando muitas controvérsias e dúvidas. Não existe um 

consenso sobre a forma ideal de recuperar dentes nestas condições, especialmente 

quando as raízes estão muito debilitadas. Muitas vezes não há base científica para 

auxiliar a determinar a indicação mais correta de determinada técnica ou do pino 

intrarradicular mais adequado para cada situação. A restauração ideal deveria 

permitir a recuperação tanto da função quanto da estética, fornecendo ainda um 

prognóstico favorável e seguro a longo prazo. Além disso, o procedimento 

empregado deve ser o mais conservador possível, uma vez que nenhum material 

restaurador substitui o tecido dental com a mesma eficiência, devolvendo a 

resistência original. 

Outro aspecto importante é a falta de padronização das condições dos testes 

em estudos experimentais laboratoriais, os quais apresentam ampla variabilidade, 

principalmente em relação aos materiais e aos equipamentos utilizados para os 

ensaios, bem como à forma de execução dos próprios ensaios. Para limitar tais 

variações nos resultados, a padronização dos ensaios de pinos parece necessária, 

apesar de a determinação de um padrão universal ser de difícil, ou até mesmo 

impossível, aplicação. 

Avaliações in vitro seguidas de estudos longitudinais dos materiais 

restauradores são imprescindíveis para melhor conhecimento das propriedades e 

comportamento dos mesmos ao longo do tempo, bem como de sua adequada 

indicação e aplicabilidade clínica. 
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