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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a influência na resistência de união de 

pinos de fibra de vidro (PFV) com retenções mecânicas (CRM) e sem retenções (SR), 

associados a três materiais: RelyX ARC cimento resinoso convencional dual com sistema 

adesivo Adper Single Bond (ASB), convencional de 2 passos; RelyX U200 cimento resinoso 

auto condicionante dual e resina flow SDR foto ativada, com sistema adesivo Prime & Bond 

2.1 (PB), convencional de 2 passos; nos terços cervical (C), médio (M) e apical (A), por meio 

do teste de “push-out”. Sessenta incisivos bovinos foram selecionados, tiveram as coroas 

seccionadas para padronizar 17mm de raiz e foram submetidas ao tratamento endodôntico, 

para posterior cimentação do PFV. Foram divididas aleatoriamente em 2 grupos (N=30), 

quanto ao tipo de PFV: CRM - com retenções mecânicas (Glassix+plus n°2) e SR - sem 

retenções (Exacto n°2). Todos os PFV apresentavam formato cônico. Cada grupo foi 

subdividido em 3 (N=10), quanto ao tipo de material: cimento RelyX ARC+ASB; cimento 

RelyX U200 (auto condicionante) e resina SDR+PB. Todas as orientações dos fabricantes 

para tempo de manipulação e foto ativação do material foram rigorosamente respeitadas. As 

raízes foram mantidas em saliva artificial e decorridas 24h da cimentação dos PFV, foram 

seccionadas perpendicularmente ao longo eixo, obtendo 9 fatias de aproximadamente 1mm, 

cuja identificação foi feita de acordo com o terço correspondente. O teste de “push-out” foi 

realizado em máquina de ensaio universal com célula de carga de 50N; velocidade de 

0,5mm/min, da direção apical para a cervical da fatia até que o pino fosse deslocado, 

respeitando o formato cônico do canal radicular. Todos os espécimes foram analisados em 

microscopia óptica, aumento de 200 vezes, quanto aos tipos de falha ocorrido. Os dados 

foram tabulados considerando as variáveis dos diferentes materiais utilizados para a 

cimentação, presença ou não de retenções mecânicas nos PFV e terços radiculares. Os valores 

de resistência de união (Ru) obtidos foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-

Smirnov, à análise de variância a três critérios (ANOVA) e ao teste LSD de Fisher (p<0,05). 

Os resultados mostraram diferença estatisticamente significante nos terços C, M e A, 

respectivamente para os cimentos ARC com pino Glassix+plus, média e desvio padrão (MPa) 

a seguir, 8,50 (4,76); 6,99 (3,55); 4,71 (2,13) e U200 com pino Exacto: 9,40 (4,93); 8,02 

(4,67); 4,67 (1,86); a resina SDR não interagiu significativamente com os PFV CRM 6,78 

(2,72); 5,97 (2,45); 2,67 (1,55) e SR 7,24 (3,55); 6,86 (2,84); 4,10 (1,90). A análise 

microscópica mostrou predominância de falhas adesivas entre cimento e dentina e mista para 



 

 

 

 

 

todos os grupos. O cimento U200 com pino Exacto apresentou o melhor desempenho, seguido 

do ARC com pino Glassix+plus. A resina SDR teve desempenho semelhante para ambos os 

PFV. Todos os grupos apresentaram valores de Ru maiores no terço cervical, intermediários 

no terço médio e menores no terço apical.  

 

 Unitermos: Cimentos de resina. Técnica para retentor intrarradicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Influence on the bond strength of glass fiber posts with and without mechanical 

retentions depending of materials used for cementing: “push-out” test 

 

This study aimed to evaluate the influence on the bond strength of glass fiber 

posts (GFP) with mechanical retention (WMR) and without retentions (NR), associated with 

three materials: RelyX ARC total-etching resin cement dual cure with Adper Single Bond 

(ASB) adhesive system, conventional 2 steps; RelyX U200 self-etching resin cement dual 

cure, and flowable resin SDR, activated by light, with Prime & Bond 2.1 adhesive system 

conventional 2 steps in the cervical (C), medium (M) and apical (A) thirds by the "push-out" 

test. Were selected sixty bovine incisors, had the crowns sectioned to root was standardized 

17mm, were submitted to endodontic treatment, for cementing the GFP later. Were randomly 

divided into 2 groups (N=30), according to the GFP: WMR - with mechanical retentions 

(Glassix+plus #2) and NR - without retentions (Exacto #2). All GFP had conic shape. Each 

group was divided into 3 (N=10), according to material: RelyX ARC+ASB, RelyX U200 

(self-etching) and flowable resin SDR+PB. All guidelines of manufacturers to handling time 

and cure time of the material were strictly adhered. The roots were kept in artificial saliva and 

24 hours after GFP cementing it were sectioned perpendicular to the long axis, obtaining nine 

slices of approximately 1mm, which identification was done according to the corresponding 

third. The "push-out" test was performed with a universal test machine, 50N load cell; 

crosshead speed of 0.5 mm/min, the load was applied in an apical to cervical direction until 

the post dislodged from the specimen, respecting the conical shape of the root canal. 

Subsequently, all specimens were analyzed with optical microscopy 200 times increase to 

evaluate failure modes. Data were tabulated considering the materials used for cementing, 

presence or absence of mechanical retentions in GFP and root thirds. The bond strength 

values (BS) were submitted to Kolmogorov-Smirnov normality test, three-way ANOVA and 

Fisher's LSD test (p<0.05). The values showed statistically significant differences in thirds C, 

M and A, respectively for the ARC with Glassix+plus, average and standard deviation (MPa): 

8.50 (4.76); 6.99 (3.55); 4.71 (2.13) and U200 with Exact post: 9.40 (4.93); 8.02 (4.67); 4.67 

(1.86). SDR resin does not significantly interacted with GFP WMR 6.78 (2.72); 5.97 (2.45); 

2.67 (1.55) and NR 7.24 (3.55); 6.86 (2.84); 4.10 (1.90). The microscopic analysis showed 

predominance of failure between cement and dentine and mixed for all groups. U200 cement 



 

 

 

 

 

with Exacto post had the best performance, followed by ARC with Glassix+plus post, SDR 

resin has similar performance for both GFP. All groups showed BS values higher in the 

cervical third, intermediate in the middle third and smaller in the apical third. 

 

Key words: Resin cements. Post and core technique.  
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Introdução 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em dentes com grande destruição coronária, especialmente naqueles submetidos 

ao tratamento endodôntico, a possibilidade de falha biomecânica é grande, podendo decorrer 

da própria intervenção endodôntica (AMARNATH et al., 2015). Estes dentes comprometidos 

devem ser reconstruídos visando recuperar sua forma e função originais (JAYASENTHIL et 

al., 2016), mas diante de uma quantidade insuficiente de estrutura dentária remanescente, são 

necessários procedimentos que promovam maior reforço da estrutura além da retenção para o 

material restaurador. Existem diversas opções como: núcleo metálico fundido, pinos pré-

fabricados ou reforçados por fibras, sendo que o conduto radicular é, geralmente, o local de 

escolha para fixação desses elementos (SILVA E SOUZA JR et al., 2001).   

Os núcleos e pinos metálicos podem ser evitados em regiões estéticas porque pode 

comprometê-la (AMARNATH et al., 2015). Em casos de procedimentos estéticos, os pinos de 

fibra são mais indicados por se tornarem imperceptíveis através das restaurações diretas e 

indiretas (PURTON; LOVE; CHANDLER, 2000; TEIXEIRA et al., 2006) e ainda 

apresentarem boas propriedades mecânicas como: elevada resistência à fadiga e à tração, 

módulo de elasticidade muito próximo ao da dentina (ASMUSSEN; PEUTZFELDT; 

HEITMANN, 1999). Por este motivo, podem reduzir o risco de fratura da raiz remanescente e 

ainda resultam em maiores taxas de resistência em caso de sobrecarga intermitente 

(MANNOCCI; SHERRIFF; WATSON, 2001).  

A excelência do tratamento pode ser obtida atentando-se para que as diversas 

etapas clínicas estejam associadas e não sejam negligenciadas: desde o preparo do dente; 

avaliação da qualidade e quantidade da estrutura remanescente; seleção da melhor técnica 

restauradora (MACCARI; CONCEIÇÃO; NUNES, 2003); seleção do material e até a 

integração gerada pelo pino intrarradicular para promover uma resistência satisfatória à 

fratura (JAYASENTHIL et al., 2016).  

Os pinos de fibra são frequentemente utilizados porque contribuem para o suporte 

e retenção de restaurações diretas e indiretas, sendo considerados uma opção prática e 

econômica para restaurar os dentes tratados endodonticamente, que sofreram grande perda de 

estrutura (BITTER et al., 2009). 

A seleção do pino deve ser realizada com muita atenção, considerando alguns 

fatores diretos como: propriedades mecânicas, design, translucidez e a radiopacidade, que são 

de extrema importância para o resultado satisfatório final do procedimento restaurador. Além 

disso, outros fatores indiretos como agente de cimentação, material do núcleo de 
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preenchimento da coroa e qualidade do tratamento endodôntico estão relacionados (FURTOS; 

BALDEA; SILAGHI-DUMITRESCU, 2016).  

Dentre os pinos de fibra, existem os reforçados por carbono, vidro ou quartzo, 

mas todos apresentam como composto principal a resina epóxica e o silano que promove a 

ligação entre as fibras e a resina (FERRARI; VICHI; GRANDINI, 2001). Os pinos de fibra de 

vidro são muito utilizados e estão disponíveis no mercado em diversas marcas e modelos 

(MACCARI; CONCEIÇÃO; NUNES, 2003), como por exemplo, os pinos que possuem 

retenções mecânicas ao longo de sua extensão e os que não possuem.  

Além da correta seleção do pino, é importante avaliar a qualidade do tratamento 

endodôntico e da coroa remanescente, cor do material utilizado e a seleção de um agente 

cimentante (FURTOS; BALDEA; SILAGHI-DUMITRESCU, 2016) para promover a união 

entre o pino, canal radicular e restauração. 

O agente de cimentação deve ser capaz de superar as dificuldades de uma técnica 

sensível de inserção no canal radicular e suas diversas etapas como por exemplo, a aplicação 

do sistema adesivo, que atua como agente de união. Este é um assunto importante por 

considerar o canal radicular um local de limitado controle da umidade; dificuldade de um 

campo de visão direta, podendo comprometer os procedimentos e tornar imprevisível a 

ligação entre o cimento e a dentina (NOVA et al., 2013). A resistência de união entre o 

cimento e a dentina deve ser a melhor possível, pois quando inadequada, pode resultar no 

fracasso da restauração, na maior possibilidade de infiltração e subsequente falha do 

tratamento endodôntico (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

Existem diversos tipos de cimentos que podem ser utilizados no interior do canal 

radicular associado aos pinos de fibra de vidro, sendo que os cimentos resinosos são muito 

utilizados. Estes cimentos são denominados convencionais, quando necessitam de 

condicionamento ácido, enxágue e aplicação de sistema adesivo antes de sua inserção; e, 

cimentos resinosos autoadesivos quando dispensam essas etapas citadas (FARINA et al. 2011; 

NOVA et al., 2013). 

O mercado dispõe de cimentos resinosos convencionais de ativação dual como o 

RelyX ARC e cimentos resinosos autoadesivos de ativação dual como o RelyX U200. A etapa 

da cimentação do pino merece grande atenção devido principalmente, às falhas de retenção do 

cimento (MACCARI; CONCEIÇÃO; NUNES, 2003) e elevada contração de polimerização 

decorrente do fator de configuração cavitária (fator C) desfavorável (WANG et al., 2013). 

Mais recentemente foi introduzida no mercado a resina Surefil SDR flow (Smart Dentin 
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Replacement) que, de acordo com as informações do fabricante, consiste num substituto 

dentinário resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações de 

resina composta. Apresenta radiopacidade, cor clara, contém flúor, alta profundidade de 

polimerização e um componente modulador de polimerização patenteado SDR que resulta em 

baixa tensão de contração de polimerização, permitindo assim seu uso em grandes 

incrementos. 

Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo avaliar a influência da presença 

de retenções mecânicas na resistência de união de pinos de fibra de vidro associados a três 

materiais utilizados para cimentação (RelyX ARC, RelyX U200 e resina flow SDR a qual foi 

utilizada para a mesma finalidade devido a sua baixa contração de polimerização, de acordo 

com informações do fabricante), por meio do teste de “push-out”, descrito na literatura como 

um método confiável para avaliação da resistência de união de pinos de fibra de vidro 

cimentados à dentina intrarradicular (CARVALHO, 2011; WANG et al., 2013; ALIZADEH 

OSKOEE et al., 2015). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DOS PINOS INTRARRADICULARES 

 

Os dentes submetidos ao tratamento endodôntico necessitam, na maioria das 

vezes, de reconstrução para recuperação de sua forma e função originais (JAYASENTHIL et 

al., 2016). Diante de uma quantidade insuficiente de estrutura dentária remanescente, são 

necessários procedimentos que promovam maior reforço da estrutura além da retenção para o 

material restaurador (ZICARI et al., 2008).  

A retenção do material restaurador à estrutura dentária remanescente pode ser 

obtida de diversas maneiras: através da utilização de pinos e núcleos metálicos fundidos; 

pinos pré-fabricados de aço inoxidável, de titânio, de zircônia ou reforçados por fibras de 

carbono, quartzo ou vidro (ABDULJAWAD et al., 2016). O conduto radicular é, geralmente, 

o local de escolha para fixação desses elementos (SILVA E SOUZA JR et al., 2001). 

Os procedimentos com pinos e núcleos metálicos fundidos individualmente foram 

considerados padrão durante muitos anos (MORGANO; MILOT, 1993; BATEMAN; 

RICKETTS; SAUNDERS, 2003; HSU et al., 2009), principalmente por apresentarem boas 

propriedades físicas (HSU et al., 2009). Estes artefatos são fabricados para que sua adaptação 

ocorra no espaço disponível do canal radicular, dispensando uma instrumentação mais 

minuciosa (MORGANO; MILOT, 1993). No entanto, apresenta como desvantagens elevado 

módulo de elasticidade, muito diferente ao apresentado pela dentina, podendo provocar 

fraturas severas da raiz, muitas vezes irreversíveis, devido à concentração de estresse em suas 

regiões mais apicais (FREDRIKSSON et al., 1998; FERRARI et al., 2000b; MALFERRARI; 

MONACO; SCOTTI, 2003; GRANDINI et al., 2005; HSU et al., 2009; KIVANÇ et al., 

2009). 

O tratamento com núcleos e pinos metálicos fundidos requer etapa laboratorial, 

necessitando de maior tempo para sua confecção além do pagamento de honorários ao 

laboratório (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). Além disso, são contraindicados em regiões 

estéticas, podendo comprometê-la, interferindo na cimentação de coroas cerâmicas puras com 

espessuras finas nas cervicais (AMARNATH et al., 2015), por exemplo. Por esses motivos, 

foram deixando de ser utilizados (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

Surgiram os pinos pré-fabricados, normalmente confeccionados em aço 

inoxidável, ligas de níquel-cromo ou liga de titânio. Estes passaram a ser utilizados no canal 

radicular para proporcionar maior retenção do material restaurador (FERRARI et al., 2000b; 
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MARTELLI et al., 2008). Estes dispositivos se destacaram rapidamente devido ao baixo custo 

e técnica de utilização relativamente simples (MORO; AGOSTINHO; MATSUMOTO, 

2005).  

Os pinos metálicos foram os primeiros comercializados (PEUTZFELDT; 

SAHAFI; ASMUSSEN, 2008) e, posteriormente, os não-metálicos (GRANDINI et al., 2005; 

PERDIGÃO; GOMES; AUGUSTO, 2007). 

Os primeiros pinos não metálicos introduzidos no mercado no início dos anos 90, 

foram os reforçados com fibra de carbono (DURET; REYNAUD; DURET, 1990; 

SCHWARTZ; ROBBINS, 2004), como alternativa aos pinos e núcleos metálicos fundidos 

(ZICARI et al., 2008). De acordo com as informações dos fabricantes, apresentavam fibras de 

carbono contínuas, unidirecionais e equidistantes numa matriz de resina epóxica (DURET; 

REYNAUD; DURET, 1990; HEDLUND; JOHANSSON; SJÖGREN, 2003). Este tipo de 

pino é mais flexível que os metálicos (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004); apresenta módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina; quando cimentado corretamente no canal radicular, 

diminui o risco de fratura vertical da raiz (ZICARI et al., 2008; SCHWARTZ; ROBBINS, 

2004); apresenta alta resistência determinada pela tensão uniforme dos filamentos das fibras 

de carbono; menor rigidez; capacidade adesiva; além de bom desempenho nos estudos 

clínicos (FREDRIKSSON et al., 1998; ASMUSSEN; PEUTZFELDT; HEITMANN, 1999; 

MALFERRARI; MONACO; SCOTTI, 2003; PIOVESAN et al., 2007; BÜTTEL et al., 2009; 

STEWARDSON; SHORTALL; MARQUIS, 2010). Em função de suas características e do 

menor custo associado à técnica (PIOVESAN et al., 2007), este tipo de pino teve seu uso 

muito difundido, no entanto, ainda apresentavam uma coloração pouco estética 

(MALFERRARI; MONACO; SCOTTI, 2003; CHELEUX; SHARROCK, 2009) que podia 

prejudicar determinados tipos de procedimentos. 

Em decorrência disso, foram desenvolvidos pinos brancos e/ou translúcidos de 

zircônia e outros materiais cerâmicos (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). Estes pinos 

cerâmicos apresentam como vantagens: boa estabilidade química; alta resistência mecânica; 

boa retenção aos cimentos resinosos e o aspecto estético, quando comparados aos pinos de 

fibra de carbono e metálicos (BECK et al., 2010; ÖZKURT; IŞERI; KAZAZOĞLU, 2010).  

No entanto, apresentam algumas limitações como: alto módulo de elasticidade, elevado grau 

de friabilidade e ausência de plasticidade (ASMUSSEN; PEUTZFELDT; HEITMANN, 1999; 

PFEIFFER et al., 2006; ÖZKURT; IŞERI; KAZAZOĞLU, 2010). Ainda apresentam como 

desvantagem grande dificuldade para remoção do canal radicular caso necessário, devido à 
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sua dureza (ASMUSSEN; PEUTZFELDT; HEITMANN, 1999; FERRARI et al., 2000); além 

disso, sua elevada rigidez, pode transferir estresse para a estrutura dentária, resultando na 

fratura da raiz e consequentemente pode comprometer a manutenção do elemento dentário 

(PFEIFFER et al., 2006; ÖZKURT; IŞERI; KAZAZOĞLU, 2010). Por esses motivos, seu uso 

deve ser realizado com cautela (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

Os pinos não-metálicos podem ser reforçados por fibras de carbono numa matriz 

de resina epóxica; pino cerâmico com presença de zircônia e pinos reforçados com fibras, os 

quais são compostos por fibras unidirecionais embebidas numa matriz de resina em que o 

reforço é dado pela imersão de fibras de vidro ou de quartzo. As fibras são pré-reforçadas, e 

em seguida, a resina é injetada sob pressão para preencher os espaços entre elas, 

proporcionando a coesão sólida (GRANDINI et al., 2005; PERDIGÃO; GOMES; 

AUGUSTO, 2007).  As fibras presentes nos pinos são responsáveis pela resistência à flexão, 

enquanto a matriz de resina epóxica fornece resistência contra tensões de compressão e, ainda, 

podem interagir com monômeros funcionais contidos nos cimentos resinosos (ASMUSSEN; 

PEUTZFELDT; HEITMANN, 1999; ZICARI et al., 2013). A constante busca pela estética e 

o uso cada vez maior de restaurações livres de metal impulsionou o uso dos pinos não 

metálicos, somados ao seu bom desempenho mecânico (MARTELLI et al., 2008; ONAY et 

al., 2010). 

Existem ainda os pinos reforçados por fibra de vidro que foram introduzidos no 

mercado posteriormente (MANNOCCI, 2002; GRANDINI et al., 2005). Apresentam 

propriedades semelhantes aos pinos de fibra de carbono, mas com melhor estética 

(MALFERRARI; MONACO; SCOTT, 2003; SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). Sua 

composição apresenta feixes de fibras de vidro, que consiste na mistura de silicone, alumínio 

e óxido de magnésio, dispostos numa matriz resinosa (BATEMAN; RICKETTS; 

SAUNDERS, 2003; CAGIDIACO et al., 2008). Estes pinos apresentam propriedades 

semelhantes aos pinos de fibra de carbono como: módulo de elasticidade próximo ao da 

dentina (FERRARI et al., 2000) e boa estabilidade de suas propriedades mecânicas. O pino 

que apresenta o módulo de elasticidade semelhante ao da dentina é capaz de flexionar-se em 

conjunto com o dente durante a função, promovendo melhor distribuição das tensões que 

acaba resultando em menor ocorrência de fratura das raízes (CORMIER; BURNS; MOON, 

2001; NEWMAN et al., 2003; SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). Apresentam ainda boa 

resistência flexural (STEWARDSON; SHORTALL; MARQUIS, 2010), proporcional ao 

diâmetro do pino (PFEIFFER et al., 2006) e inversamente proporcional ao diâmetro das 

fibras, gerando grande relação à integridade da interface fibra/matriz resinosa e às condições 
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do ambiente bucal, como por exemplo, adaptação à geometria do canal e distribuição das 

forças oclusais (CHELEUX; SHARROCK, 2009). 

Quando se trata de procedimentos estéticos em região anterior, devem ser 

utilizados pinos de fibra de vidro (MANNOCCI; FERRARI; WATSON, 1999; VICHI; 

FERRARI; DAVIDSON, 2000) pois, são radiolúcidos e com aparência radiográfica diferente 

dos demais (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004), facilitando a sua localização para realização 

dos procedimentos odontológicos; são brancos ou translúcidos, por isso podem ser utilizados 

em casos com exigências estéticas mais elevadas (VICHI; FERRARI; DAVIDSON, 2000). 

Com relação ao uso clínico, diversos estudos demonstraram alta taxa de sucesso (HEDLUND; 

JOHANSSON; SJÖGREN, 2003; MALFERRARRI; MONACO; SCOTTI, 2003; 

PIOVESAN et al., 2007; SIGNORE et al., 2009). 

Os pinos intrarradiculares podem ser classificados, além da composição do 

material (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004), de acordo com parâmetros como: tipo de retenção 

no canal radicular: ativa ou passiva e formato de sua superfície externa: paralela, cônica ou 

paralela cônica (JAYASENTHIL et al., 2016). 

Os pinos ativos possuem roscas que se engrenam na dentina da parede do canal 

radicular (FERNANDES; DESSAI, 2001), enquanto os pinos passivos são mantidos 

estritamente pelo agente de cimentação. Os pinos ativos, geralmente, são mais retentivos que 

os passivos, mas, também promovem maior estresse na raiz remanescente e devem ser 

utilizados somente quando a retenção máxima é requerida (FELTON et al., 1991; 

SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

Os pinos metálicos paralelos são mais retentivos que os cônicos, mas estes 

últimos promovem menor estresse na raiz devido ao menor efeito de cunha, sendo menos 

propensos a provocar fratura da raiz (MARTINEZ-INSUA et al., 1998). Além disso, os pinos 

cônicos requerem remoção de menor quantidade de dentina devido ao formato cônico do 

canal radicular (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

 Em estudo realizado por Jayasenthil et al. (2016), os resultados apontaram que os 

pinos de fibra de vidro com múltiplas conicidades apresentaram resistência máxima de fratura 

seguido dos pinos paralelos. Possivelmente, devido aos numerosos cones presentes no pino, 

simulando serrilhas. Esta característica fez com que o pino, na presença do cimento resinoso 

nas serrilhas, atuasse quase como um pino paralelo. Há relatos na literatura mostrando que os 

pinos paralelos com serrilha apresentam maior retenção (TEIXEIRA et al., 2006). Os pinos 

paralelos cônicos (paralelo na coronal e cônico na extremidade apical), apresentaram maior 
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resistência à fratura do que os pinos cônicos. A porção paralela distribui as tensões 

uniformemente pela dentina e o efeito de cunha também é reduzido, apesar de terem um final 

cônico (JAYASENTHIL et al., 2016). 

Uma nova geração de pinos de fibra de vidro, denominada Glassix+plus, foi 

desenvolvida e fabricada na Suíça pela empresa Nordin. De acordo com informações do 

fabricante, eles possuem forma anatômica compatível com o canal radicular e ranhuras 

helicoidais que favorecem a retenção mecânica, evitando o risco de fratura do dente 

remanescente. Além disso, possuem boa radiopacidade; são foto transmissores, permitindo a 

condução da luz até a região apical do pino através da estrutura de fibra, desta maneira evita a 

polimerização incompleta ou insuficiente que poderia ocorrer se houvesse perda de luz por 

dispersão. Seu módulo de elasticidade é semelhante ao da dentina e a resistência à flexão é 

1600 megaPascal (Mpa). O pino Glassix+plus não possui resina epóxica em sua matriz, por 

isso é considerado totalmente biocompatível. Recomenda-se seu uso com cimentos resinosos, 

que podem fluir e distribuir-se pelas ranhuras helicoidais; possui efeito altamente estético, de 

acordo com informações do fabricante. 

Além de ser uma opção estética os pinos de fibra de vidro ainda apresentam 

translucidez e propriedades de foto transmissão conduzindo a luz ao longo de sua extensão 

(PARISI et al., 2015; FURTOS; BALDEA; SILAGHI-DUMITRESCU, 2016), que pode 

melhorar a profundidade de fotopolimerização de cimentos resinosos (ROBERTS et al, 2004) 

e, consequentemente, resulta num melhor desempenho clínico. 

Antes da cimentação dos pinos de fibra de vidro é necessário realizar limpeza com 

álcool 70%, secagem com jatos de ar (DURSKI et al., 2016; FARINA et al., 2016), 

condicionamento da superfície com um agente ácido como ácido fluorídrico a 10% ou ácido 

fosfórico a 37%, seguido da silanização (JAYASENTHIL et al., 2016). Estes tratamentos da 

superfície dos pinos melhoram a resistência de união com a dentina do canal radicular 

(MONTICELLI et al., 2006; VANO et al., 2006)  

 

2.2 CIMENTAÇÃO DOS PINOS INTRARRADICULARES  

 

A cimentação do pino no canal radicular é muito importante, pois, deve vedar 

toda a extensão das paredes internas do canal radicular (BACHICHA et al., 1998), podendo 

ser influenciada pela fluidez do cimento que favorece sua penetração entre o pino e a dentina 

(CANTORO et al., 2008).  
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Existem inúmeros materiais que podem ser utilizados para cimentação dos pinos 

intrarradiculares como: fosfato de zinco, ionômero de vidro e ionômero de vidro modificado 

por resina, cimentos resinosos convencionais e autoadesivos, sendo que o uso de acordo com 

as orientações do fabricante é essencial (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004).  

Os cimentos disponíveis em odontologia podem ser classificados como à base de 

água e cimentos polimerizáveis à base de resina (EDELHOFF; OZCAN, 2007). Os cimentos 

à base de água incluem o fosfato de zinco e cimentos de ionômero de vidro, enquanto os 

cimentos à base de resina compreendem aos cimentos de ionômero de vidro modificado por 

resina e os resinosos. A ligação química dos cimentos à base de água com os tecidos dentários 

ou materiais restauradores é baixa para cimentos de ionômero de vidro e inexistente para o 

cimento de fosfato de zinco (BURKE, 2005). Em contraste, os cimentos polimerizáveis 

apresentam algumas ligações químicas e mecânicas ao dente e à restauração (PEUMANS et 

al., 1999; DE MUNCK et al., 2005). 

Os cimentos ainda podem ser agrupados de acordo com o modo pelo qual tomam 

presa: quando ocorre através da luz, são denominados foto ativados (reação física); quando 

ocorre através de reações químicas, são denominados quimicamente ativados; ou ambas 

(física e química), são denominados de ativação dual (DURSKI et al., 2016). 

O cimento de fosfato de zinco era uma boa opção para cimentação de pinos e 

núcleos metálicos fundidos. Optava-se por este agente de ativação química principalmente 

devido à dificuldade de penetração da luz através dos pinos e ao longo do canal radicular 

(SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

Para cimentação intrarradicular dos pinos de fibra de vidro, diversos agentes, 

acompanhados ou não por sistemas adesivos, podem ser utilizados (MUMCU; ERDEMIR; 

TOPCU, 2010). Os cimentos resinosos de ativação dual são mais recomendados porque, além 

de permitirem o controle do tempo de trabalho, apresentam boas propriedades de fluidez, 

resultando em fina linha de cimentação, apresentam variedades de cores e opacidades e, 

ainda, garantem a polimerização em áreas de difícil acesso à luz (MALLMANN et al., 2005; 

DRUCK et al., 2015). Estes materiais apresentam módulo de elasticidade semelhante ao dos 

pinos e dentina, por isso são muito utilizados na cimentação de pinos intrarradiculares 

(ZICARI et al., 2008). Além disso, aumentam a retenção (MEZZOMO; MASSA; LIBERA, 

2003), tendem a extravasar menos que outros cimentos (REID; KAZEMI; MEIERS, 2003) e 

podem proporcionar um reforço da raiz, pelo menos, a curto prazo (MEZZOMO; MASSA; 

LIBERA, 2003). Os cimentos quimicamente ativados apresentam como desvantagens: tempo 
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de trabalho limitado e, consequentemente, dificuldade de serem utilizados por principiantes 

(FOXTON et al., 2005). 

Os cimentos resinosos ainda podem ser divididos de acordo com o tipo de 

tratamento realizado na dentina radicular antes de sua utilização: condicionamento total, 

exigido pelos cimentos resinosos convencionais ou nenhum tipo de tratamento químico, 

diante da utilização dos cimentos resinosos autoadesivos (MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 

2010; DURSKI et al., 2016). O conceito de condicionamento total com ácido fosfórico (30-

40%) é bem aceito pelos cirurgiões dentistas (MOLLA; PARK; HALLER, 2002), mesmo 

sendo uma técnica mais sensível. O principal inconveniente desta técnica é a possibilidade de 

colapso das fibrilas da matriz de colágeno exposta, devido a uma secagem excessiva da 

dentina desmineralizada e a incompleta penetração dos monômeros adesivos (PASHLEY et 

al., 1993; FRANÇA et al., 2004). Essas falhas na camada híbrida podem reduzir a resistência 

de união entre o material e o elemento dental (ANDRADE et al., 2008). 

A literatura relata alguns problemas relacionados aos cimentos resinosos 

convencionais, que requerem condicionamento ácido seguido da aplicação do sistema 

adesivo, principalmente, devido à complexidade das múltiplas etapas e sensibilidade técnica, 

podendo provocar incompleta adesão do pino, infiltração e descolamento (TAY et al., 2005; 

VICHI et al., 2012). 

Visando diminuir o número de etapas clínicas e facilitar o pré-tratamento do 

tecido dentário (HITZ et al., 2012), resultando na simplificação do processo de cimentação 

intrarradicular de pinos, foram desenvolvidos cimentos resinosos autoadesivos de ativação 

dual, cuja técnica dispensa as etapas de condicionamento ácido e aplicação do sistema 

adesivo, partindo direto para a manipulação do material. Isto exime o operador de decidir 

sobre a umidade a ser mantida sobre a dentina no momento da aplicação do adesivo, já que 

este é dispensado, diminuindo a possibilidade de colapso das fibrilas colágenas (ANDRADE 

et al., 2008). 

De acordo com alguns estudos realizados, os resultados de resistência de união 

para os cimentos resinosos autoadesivos foram semelhantes aos demais cimentos resinosos 

(FERRACANE; STANSBURY; BURKE, 2011; BERGOLI et al., 2012; DIMITROULI; 

GEURTSEN; LÜHRS, 2012). Estes cimentos necessitam de menor número de etapas clínicas, 

oferecendo as vantagens de menor tempo clínico e sensibilidade técnica reduzida (MUMCU; 

ERDEMIR; TOPCU, 2010). No entanto, incorporando todos os componentes em um único 

frasco (ácido fosfórico, primer, adesivo e cimento), requer uma concentração de ácido mais 
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baixa, que pode resultar na desmineralização e hibridização limitadas da dentina radicular 

(GORACCI et al., 2005; MONTICELLI et al., 2008). 

O primeiro cimento resinoso autoadesivo introduzido no mercado e bem 

documentado é o RelyX Unicem (3M ESPE, Saint Paul, MN, Estados Unidos). De acordo 

com as informações do fabricante, para alcançar uma reação de auto adesão deste cimento 

com a estrutura dentária, novos monômeros de metacrilato com grupos de ácido fosfórico 

foram implementados. Isso resultou num baixo valor de pH e propriedades hidrofílicas no 

início da reação. Em seguida, os grupos do monômero carregados negativamente ligam-se aos 

íons de Ca2+ das estruturas dentais e, em combinação com a parte alcalina, ocorre uma reação 

de neutralização (HITZ et al., 2012). 

Mais recentemente foi introduzida no mercado a resina Surefil SDR flow (Smart 

Dentin Replacement) que, de acordo com as informações do fabricante, consiste num 

substituto dentinário resinoso para inserção em grandes incrementos como base em 

restaurações de resina composta. Apresenta radiopacidade, cor clara, contém flúor, grande 

profundidade de polimerização e um componente modulador de polimerização patenteado 

SDR que resulta em baixa tensão de contração de polimerização, permitindo assim seu uso em 

grandes incrementos. Por este motivo este material foi utilizado, no presente estudo, como 

agente de cimentação de pinos intrarradiculares, em função de todas suas características 

favoráveis e facilidades de uso. 

 

2.3 TESTE DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO: “PUSH-OUT” 

 

A resistência de união na interface pino-cimento-raiz, pode ser afetada por 

diversos fatores como: grau de hidratação da dentina no canal radicular; agente de 

condicionamento da superfície e de cimentação; cimento utilizado; fator de configuração 

cavitária; presença de eugenol no cimento e as diferentes densidades e orientação dos túbulos 

dentinários nas diversas regiões do canal radicular (BOUILLAGUET et al., 2003; VAN 

MEERBEEK et al., 2003; VANO et al., 2006). 

Outros fatores podem comprometer os resultados da resistência de união, por 

exemplo a dificuldade que a luz encontra em chegar à região apical do canal radicular 

(ROBERTS et al., 2004); a dificuldade de visão direta ao canal; dificuldade de controle da 

umidade e aplicação do sistema adesivo na região apical de canais radiculares (ZICARI et al., 

2008). Devido ao estreitamento da raiz na região apical foi demonstrado que o valor da 
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resistência de união dos cimentos resinosos ao longo do canal radicular é variável, sendo 

maior na região cervical, intermediária no terço médio e inferior no terço apical 

(BOUILLAGUET et al., 2003; BITTER et al., 2006; HUBER et al., 2007). 

Existem diversos métodos para avaliar a resistência de união. O teste de “push-

out”, foi utilizado pela primeira vez em 1996, para avaliar a resistência de união da dentina no 

canal radicular (PATIERNO et al., 1996). Acredita-se que este teste forneça melhor avaliação 

da real resistência de união quando comparado ao teste convencional de resistência ao 

cisalhamento. Isto ocorre devido ao seu protocolo no qual a falha ocorre paralela à interface 

pino-cimento-dentina, semelhante aos problemas que ocorrem clinicamente (DRUMMOND 

et al., 1996; PATIERNO et al., 1996; PERDIGÃO; GERALDELI; LEE, 2004). Além disso, o 

teste de “push-out” foi considerado mais confiável do que o teste de microtração para medidas 

de resistência de união devido ao elevado número de falhas prematuras ocorridas durante o 

preparo das amostras e a grande distribuição de dados associada ao ensaio de microtração, no 

entanto, é comum os valores elevados de desvio padrão porque consiste num teste de 

cisalhamento (GORACCI et al., 2004).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de dois agentes cimentantes: 

RelyX ARC (cimento resinoso convencional de ativação dual) e RelyX U200 (cimento 

resinoso autoadesivo de ativação dual) e uma resina flow de baixa contração: SDR (foto 

ativada) na resistência de união dos pinos de fibra de vidro com retenções mecânicas 

(Glassix+plus) e sem retenções (Exacto), em função dos terços radiculares. 

Foram adotadas as seguintes hipóteses nulas: 

- A presença de retenções mecânicas nos pinos de fibra de vidro não influencia a 

resistência de união; 

- O material utilizado para a cimentação não influencia a resistência de união; 

- Os terços cervical, médio e apical da raiz não influenciam a resistência de união. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todas as etapas laboratoriais desta pesquisa foram realizadas nas dependências da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (FOB-USP). 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Esta pesquisa consistiu num estudo laboratorial controlado prospectivo e teve 

como objetivo principal avaliar a resistência de união de três materiais utilizados para a 

cimentação. Três fatores foram avaliados: pino de fibra de vidro (em dois níveis: com 

retenções mecânicas e sem retenções mecânicas); materiais utilizados para a cimentação (em 

três níveis: cimento resinoso convencional de ativação dual, cimento resinoso autoadesivo de 

ativação dual e resina flow de baixa contração foto ativada) e terços da raiz (em três níveis: 

cervical, médio e apical). A principal variável de resposta foi a resistência de união dos 

materiais utilizados para a cimentação, avaliada por meio do teste de “push-out”. 

 

4.2 SELEÇÃO DOS DENTES BOVINOS 

 

Foram utilizados 200 incisivos bovinos extraídos, centrais ou laterais, os quais 

foram submetidos a análise prévia, com régua endodôntica milimetrada, das dimensões 

mésio-distal (M-D), vestíbulo-lingual (V-L) e comprimento real do dente para que fossem 

selecionados espécimes semelhantes, com dimensões da coroa entre 14 e 16 milímetros (mm) 

no sentido M-D, entre 8 e 10 mm no sentido V-L e entre 44 e 46 mm de comprimento total do 

dente. Todos os espécimes selecionados apresentavam um único canal radicular, o mais 

circular possível, com dimensões foraminais apicais entre 1 e 1,5 mm de diâmetro. 

Foram selecionados 60 espécimes que ficaram imersos em solução de timol a 0,1 

por cento (%), em geladeira, até o tratamento endodôntico. 

 

4.3 SECCIONAMENTO DO DENTE  

 

Os dentes selecionados tiveram a coroa seccionada na região cervical, 

perpendicular ao longo eixo do dente, utilizando um disco diamantado dupla face sob 

irrigação constante, em aparelho de corte de precisão Isomet Low Speed Saw (Buehler, Lake 
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Bluff, IL, EUA). Foi padronizado comprimento de 17,0 mm das raízes, para posterior 

utilização (ARAÚJO, 2013; WANG et al., 2013). 

  

4.4 INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES 

 

A instrumentação dos canais radiculares foi realizada com comprimento de 

trabalho de 16 mm. Foram utilizados os instrumentos rotatórios ProTaper (Dentsply 

Maillefer Instruments S.A., Ballaigues, Suíça), na seguinte seqüência: Sx, S1, S2, F1, F2 e F3 

acionados a motor elétrico Endo Motor Denjoy (Endosmart, Mairiporã, SP, Brasil) em 

rotação contínua de 250 rotações por minuto e torque constante de 0,6 Newton metro (N.m). 

Após o uso de cada instrumento, foi realizada irrigação com 2 mililitros (mL) de água 

deionizada visando evitar possíveis variáveis resultantes do uso de soluções oxidantes para 

irrigação disponíveis no mercado, como hipoclorito de sódio cujos resíduos poderiam 

permanecer na dentina, comprometendo a polimerização dos sistemas adesivos.  

Finalizada a instrumentação, foram aplicados no canal radicular 3 mL de EDTA 

(Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil), ácido etilenodiamino tetra-acético, com uma seringa 

plástica e agitado por 3 minutos com lima tipo Kerr (K) número (n°) 20 (Dentsply 

Maillefer Instruments S.A., Ballaigues, Suíça) para remoção da smear-layer. Posteriormente, 

todos os canais foram irrigados com 5 mL de água deionizada para limpeza e neutralização do 

EDTA. 

 

4.5 OBTURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES 

 

Após aspiração e secagem com cones de papel absorvente (Tanari, Manacapuru, 

AM, Brasil) da 2ª série, os canais radiculares foram obturados com cones de guta percha F3 

(Dentsply Maillefer Instruments S.A., Ballaigues, Suíça) e cimento à base de hidróxido de 

cálcio, Sealer 26 (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil) pela técnica da condensação lateral ativa, 

com cones acessórios R7 (Tanari, Manacapuru, AM, Brasil).  A obturação foi submetida a 

compactação vertical para melhor adaptação no conduto radicular e os espécimes foram 

armazenados durante 48 h, em estufa (Estufa 502, Fanem, São Paulo, SP, Brasil) a 37 +/- 1 

Graus Celsius (°C).  
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4.6 DIVISÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

As raízes foram divididas aleatoriamente em 2 grupos (N=30), considerando o 

tipo de pino de fibra de vidro (PFV): 

Grupo CRM: Foi utilizado PFV com retenções mecânicas, n° 2, Glassix+plus 

(Harald Nordin SA, Chailly/Montreal, CH, Suiça), com diâmetro de 0,8 mm no segmento 

apical a 1,5 mm no segmento cervical (Figura 1 A); 

Grupo SR: Foi utilizado PFV sem retenções mecânicas, n° 2, Exacto (Angelus, 

Londrina, PR, Brasil), com diâmetro de 0,9 mm no segmento apical a 1,6 mm no segmento 

cervical (Figura 1 B). 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pinos de fibra de vidro: (A) Glassix+plus (com retenções mecânicas) original e com evidência das 

retenções, respectivamente. (B) Exacto (sem retenções mecânicas).  

 

Os grupos CRM e SR foram subdivididos em 3 (N=10), quanto ao tipo de 

material utilizado para a cimentação associado ao sistema adesivo, quando necessário: 

1. RelyX ARC (3M ESPE, Saint Paul, MN, Estados Unidos): cimento 

resinoso convencional de ativação dual, associado ao sistema adesivo Adper Single 

Bond (3M ESPE, Saint Paul, MN, Estados Unidos), convencional de 2 passos. Foi 

utilizado cimento na cor A3; 

2. RelyX U200 (3M ESPE, Saint Paul, MN, Estados Unidos): cimento 

resinoso autoadesivo de ativação dual, dispensa o uso de sistema adesivo. Foi utilizado 

cimento na cor A3; 

3. Smart Dentin Replacement (SDR) (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil): 

resina flow de baixa contração, foto ativada, associada ao sistema adesivo Prime & 

A B 
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Bond 2.1 (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil), convencional de 2 passos. Foi utilizada na 

cor universal. 

 

4.7 PREPARO DOS CONDUTOS RADICULARES PARA CIMENTAÇÃO DO PINO  

 

Cada raiz teve seu conduto desobturado inicialmente com broca tipo Gattes 

Gliden n° 3 (Dentsply Maillefer Instruments S.A., Ballaigues, Suíça) em baixa rotação. 

Posteriormente, foram utilizadas as brocas compatíveis ao diâmetro de cada tipo de pino: 

Glassix+plus n° 2 e Exacto n° 2, disponibilizadas nos respectivos kits. As orientações do 

fabricante foram rigorosamente seguidas. Para todas as raízes, o material obturador foi 

mantido com 3 mm de remanescente do selamento apical, verificados com o auxílio de uma 

lima tipo K e régua endodôntica milimetrada.  

 

4.8 PREPARO E CIMENTAÇÃO INTRARRADICULAR DOS PINOS DE FIBRA DE 

VIDRO  

 

Antes da cimentação radicular todos os PFV receberam tratamento padronizado, 

descrito a seguir: limpeza com álcool 70% (Mega Química Indústria e Comércio Ltda., 

Pederneiras, São Paulo, Brasil), secagem; aplicação de ácido fosfórico a 37% (Dentsply, 

Petrópolis, RJ, Brasil) por 20 s; lavagem e secagem; aplicação de uma camada de silano 

(Prosil - FGM Produtos Odontológicos, Joinville, SC, Brasil) e secagem por 1 minuto (min.), 

seguida da aplicação do sistema adesivo, quando necessário. 

Para o cimento RelyX ARC e resina flow SDR, foi padronizado o 

condicionamento do canal radicular com ácido fosfórico a 37% durante 15 segundos (s), 

lavagem abundante com água pelo mesmo tempo, remoção do excesso de água com leve jato 

de ar e secagem com cones de papel absorvente. O cimento RelyX U200 dispensou esta etapa 

por tratar-se de um cimento autoadesivo. 

 A sequência para cimentação dos PFV, de acordo com o material utilizado para a 

cimentação, será descrita a seguir: 

- RelyX ARC: Foi aplicado o adesivo Adper Single Bond com microbrush, 

removido o excesso com cones de papel absorvente, secagem com leve jato de ar durante 5 s, 

seguida da foto ativação durante 10 s com aparelho fotopolimerizador wireless DB 685, 

1100mW/cm² (Dabi Atlante Indústrias Médico Odontológia Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil). 
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O PFV também recebeu o sistema adesivo, aplicado com microbrush, secagem com leve jato 

de ar durante 5 s, seguida da foto ativação durante 10 s. O cimento foi dispensado na placa de 

vidro e manipulado durante 10 s, de acordo com as orientações do fabricante. O mesmo foi 

introduzido no canal radicular, manualmente, com um instrumento espiral lentulo (Dentsply 

Maillefer Instruments S.A., Ballaigues, Suíça). O pino foi levado em posição com auxílio de 

pinça clínica e após sua acomodação no canal radicular, removidos os excessos, o cimento foi 

foto ativado durante 40 s, através do PFV, de acordo com as orientações do fabricante. 

- RelyX U200: O cimento foi dispensado na placa de vidro e manipulado, por 20 

s, de acordo com as orientações do fabricante. Foi introduzido no canal radicular como 

descrito anteriormente. O pino foi levado em posição com auxílio de pinça clínica e após sua 

acomodação no canal radicular, removidos os excessos, o cimento foi foto ativado durante 40 

s, através do PFV, de acordo com as orientações do fabricante. 

Para ambos os cimentos foi padronizada a mesma porção (dois “clicks”), 

dispensada e manipulada na placa de vidro, com espátula n° 24, de acordo com as orientações 

do fabricante. 

- SDR: Foi aplicado o adesivo Prime & Bond 2.1, com microbrush, removido o 

excesso com cones de papel absorvente, secagem com leve jato de ar durante 5 s, foto 

ativação durante 10 s. O PFV também recebeu o sistema adesivo, como descrito 

anteriormente. A resina foi introduzida no canal radicular com seringa Centrix (Nova DFL, 

Taquara, RJ, Brasil), uma vez que se apresenta em compules® pré-dosados. Em seguida, o 

pino foi levado em posição com auxílio de pinça clínica e após sua acomodação no canal 

radicular, removidos os excessos, a resina foi foto ativada durante 40 s, através do PFV, de 

acordo com as orientações do fabricante. 

 

Quadro 1: Composição dos materiais utilizados para a cimentação dos pinos de fibra de vidro 

Material Composição Classificação 

 

Rely X ARC 

Sílica tratada com silício; dimetacrilato de 2,2 

etilenodioxidietilo; metacrilato de bisfenol 

diglicidil; éter; polímero dimetacrilato 

funcionalizado 

 

Cimento resinoso 

convencional de ativação 

dual 

 

 

 

Rely X U200 

Pó de vidro, superfície modificada com 2-

propenóico, 2 metil-.3- (trimetoxissilil) 

propílico, material a granel; Dimetacrilato 

substituída; P-Toluenosulfonato de sódio; 1,12-

Dodecano dimetacrilato; Sílica tratada de silano; 

2,4,6 (1H,3H,5H) Pirimidinetriona, 5-fenil-1- 

(fenilmetil) sal de cálcio (2:1); Hidróxido de 

cálcio; Ácido 2-propanóico, 2-metil[(3- 

 

 

 

Cimento resinoso 

autoadesivo de ativação 

dual 
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metoxipropil)imino]di-2,1-etanodiil éster; 

Amina metacrilada; Dióxido de titânio 

 

 

Smart 

Dentin 

Replacement 

Vidro de bário boro flúor alumínio silicato, vidro 

de estrôncio alumínio flúor silicato; resina 

dimetacrilato uretano modificada; bisfenol A 

dimetacrilato etoxilado (EBPADMA); 

trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA); 

canforoquinona (CQ) como fotoiniciador; butil 

hidroxi tolueno; estabilizantes UV; dióxido de 

titânio; pigmentos de óxido de ferro. 

 

 

 

Resina flow de baixa 

contração fotoativada 

Adper 

Single Bond 

Metacriloiloxidecil dihidrogênio fosfato; 

dimetacrilatos; 2-Hidroxi-etilmetacrilato; carga; 

etanol; água; iniciadores; silano 

Sistema adesivo 

convencional de 2 passos 

 

Prime & 

Bond 2.1 

Resina UDMA; Penta; Resina R5-62-1; 

Canforoquinona; EDAB (Etil Dimetil 

Aminobenzoato); BHT (Butil Hidroxitolueno); 

Bisfenol A dimetacrilato Pó; Fluoridrato de 

Cetilamina e Acetona PA. 

 

Sistema adesivo 

convencional de 2 passos 

Prosil 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano (teor: < 

5%); etanol (teor > 85%); água (teor < 10%) 

Silano 

 

 

4.9 PREPARO DOS ESPÉCIMES PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE “PUSH-OUT” 

 

As raízes foram mantidas em saliva artificial (Composição: CaCl2 0,70 mM/L; 

MgCl2.6H2O 0,20 mM/L; KH2PO4 4,00 mM/L; KCl 30,0 mM/L; NaN3 0,30 mM/L; solução 

tampão HEPES (C8H18N2O4S) 20,0 mM/L), em estufa a 37 +/- 1 °C. Decorridas 24 h da 

cimentação dos pinos, as mesmas foram seccionadas transversalmente em 9 fatias de 

aproximadamente 1,0 mm cada, sendo 3 correspondentes a cada terço: cervical (C), médio 

(M) e apical (A). Foi utilizado um disco diamantado sob refrigeração e irrigação constantes, 

em máquina de corte Isomet 1000 Precision Saw (South Bay Techonology Inc., Buehler, Lake 

Bluff, IL, Estados Unidos). As fatias foram novamente armazenadas em saliva artificial por 

mais 24 h em estufa, para posterior avaliação, totalizando 48 h da cimentação dos pinos. A 

espessura das fatias foi aferida com paquímetro digital Messen (Sensor Technology Co, 

Guangdong, China). 

As superfícies voltadas para a cervical das fatias foram identificadas (figura 2) 

para assegurar que o sentido da carga aplicada durante o teste de “push-out” fosse da porção 

apical para a coronal, respeitando a forma cônica dos pinos e do conduto radicular, de forma 

que este fosse empurrado em direção à porção mais larga do conduto.  
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Figura 2: Fatias obtidas após o seccionamento, devidamente identificadas de acordo com o terço da raiz: 

cervical, médio e apical. 

 

 

4.10 TESTE DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO (“PUSH-OUT”) 

 

Os espécimes foram posicionados num suporte metálico de aço inoxidável 

contendo uma perfuração central de 2,5 mm de diâmetro, compatível ao diâmetro dos pinos 

utilizados. A carga foi aplicada somente sobre a superfície do pino (Figura 3) por meio de 

pontas metálicas com diâmetro de 1,3 mm, 1,0 mm e 0,8 mm, acopladas à máquina de ensaio 

universal Instron 3342 (Instron Co, Canton, MA, Estados Unidos). A seleção da ponta foi 

realizada de acordo com o terço o qual a fatia correspondia: terço cervical (1,3 mm), terço 

médio (1,0 mm) e terço apical (0,8 mm). Foi utilizada célula de carga de 500 Kg (50 N), com 

velocidade de 0,5 mm/minuto. Os valores da resistência de união foram registrados no 

momento da extrusão do pino do conduto, sendo que estes dados foram registrados em 

quilograma força (Kgf) e, posteriormente, convertidos em megaPascal (MPa). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fatia posicionada para o teste de resistência de união: carga incidiu somente sobre o pino. 

 

 

 

4.11 CONVERSÃO DOS VALORES 

 

Os valores obtidos durante o teste de resistência de união foram registrados em 

Kgf e posteriormente convertidos em MPa. O cálculo da resistência de união (Ru) foi obtido 

através da fórmula: Ru=F/A’, em que F é a força presente no momento do deslocamento do 

pino, em MPa e A’ corresponde à área onde a força foi exercida. 

Devido aos espécimes utilizados apresentarem formato cônico, os diâmetros dos 

fragmentos de cimentação do pino (voltado para a face coronal da raiz e apical) e suas 
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espessuras foram aferidas com paquímetro digital e a área total, em mm2, foi calculada 

utilizando-se a seguinte fórmula: A’ = π (R2+R1) [h’2 + (R2-R1)2]0,5, na qual π=3,14; R2= 

raio coronal da área de cimentação; R1= raio apical da área de cimentação; h’= espessura da 

fatia. O cálculo foi realizado no programa excel (ARAÚJO, 2013).  

 

4.12 ANÁLISE DAS FALHAS 

 

Decorrido o teste de resistência de união, foi realizada análise microscópica das 

falhas. As fatias foram observadas através de microscopia óptica (DINO-LITEplus digital 

microscope, AnMo Eletronics Corporation, Hsinchu, China), com aumento de 200 vezes. As 

falhas ocorridas na superfície de união foram classificadas em:  

1. Falha adesiva entre cimento e dentina (A C/D); 

2. Falha adesiva entre cimento e pino (A C/P); 

3. Falha coesiva do cimento (CC); 

4. Falha coesiva do pino (CP); 

5. Falha mista (com diferentes combinações entre os tipos de falha 1, 2, 3 e 4). 

 

4.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram analisados pelo teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. 

Foi demonstrada distribuição normal e em seguida, foram submetidos aos testes de análise de 

variância a três critérios (ANOVA) e teste LSD de Fisher para comparação entre os grupos, 

com nível de significância de 5% (p<0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

A análise de variância a três critérios (ANOVA) mostrou que houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os terços cervical, médio e apical, independente dos 

demais fatores. O teste LSD de Fisher apontou diferença significativa para as interações entre 

os materiais utilizados para a cimentação (ARC, U200 e SDR) em função do tipo de PFV 

(CRM e SR) para os valores de resistência de união. No entanto, não houve diferença 

estatisticamente significante quando os PFV CRM e SR foram comparados isoladamente. 

Os dados da tabela 1 apresentam a análise descritiva dos grupos avaliados com a 

média dos valores de resistência de união dos terços, desvio padrão (MPa), além das demais 

interações estatísticas:  

 

Tabela1: Média dos valores da resistência de união, em MPa, e desvio padrão considerando os 

grupos avaliados. 

Materiais 

utilizados para 

cimentação 

 

Tipo de Pino 

 

Terço  

Cervical 

 

Terço 

Médio 

 

Terço 

Apical 

 

ARC+ASB 

Com Retenção 

(Glassix+plus) 

8,50  

(+/- 4,76)Aa 

6,99  

(+/- 3,55)Ba 

4,71  

(+/- 2,13)Ca 

 

ARC+ASB 

Sem Retenção 

(Exacto) 

7,43  

(+/- 4,16)Ab 

4,53  

(+/- 1,90)Bb 

3,70  

(+/- 2,14)Cb 

 

U200 

Com Retenção 

(Glassix+plus) 

6,14  

(+/- 4,77)Ab 

5,51  

(+/- 3,11)Bb 

3,61  

(+/- 2,48)Cb 

 

U200 

Sem Retenção 

(Exacto) 

9,40  

(+/- 4,93)Aa 

8,02  

(+/- 4,67)Ba 

4,67  

(+/- 1,86)Ca 

 

SDR+PB 

Com Retenção 

(Glassix+plus) 

6,78  

(+/- 2,72)Ab 

5,97  

(+/- 2,45)Bb 

2,67  

(+/- 1,55)Cb 

 

SDR+PB 

Sem Retenção 

(Exacto) 

7,24  

(+/- 3,55)Aab 

6,86  

(+/- 2,84)Bab 

4,10  

(+/- 1,90)Cab 

Onde: Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes para os terços da raiz. 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre a interação dos materiais 

utilizados para a cimentação e os PFV com e sem retenções mecânicas. Letras iguais mostram que não houve 

diferençasestatísticas significativas. 
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Os resultados dos valores de resistência de união dos grupos avaliados, 

independente do agente de cimentação e do PFV utilizados apresentaram, de maneira geral, os 

maiores valores para o terço cervical com diferenças estatisticamente significantes em relação 

ao terço médio e apical. O terço médio apresentou valores intermediários com diferenças 

estatisticamente significantes em relação aos terços cervical e apical. O terço apical 

apresentou os menores valores de resistência de união. 

Com base na interação apresentada entre os materiais utilizados para a cimentação 

e os PFV, o teste LSD de Fisher mostrou que para o cimento ARC, nos terços avaliados, 

houve diferença estatisticamente significante entre os pinos CRM e SR, sendo que para o PFV 

CRM os valores de resistência de união foram superiores aos encontrados para o PFV SR. 

Para o cimento U200 também houve diferenças estatisticamente significantes entre os PFV, 

sendo que o SR apresentou valores de resistência de união superiores aos encontrados para o 

PFV CRM. A resina flow SDR não apresentou diferenças estatisticamente significantes entre 

os PFV para os terços avaliados. 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, o PFV com retenções 

mecânicas, Glassix+plus, associado ao cimento ARC apresentou valores de resistência de 

união superiores e com diferenças estatisticamente significantes nos terços avaliados quando 

comparados à associação com o cimento U200 e resina flow SDR, sendo que entre estes 

últimos agentes não houve diferenças significativas. Para o PFV sem retenções mecânicas, 

Exacto, o cimento U200 apresentou valores de resistência de união sem diferenças estatísticas 

nos terços avaliados, mas com diferenças estatisticamente significantes em relação ao cimento 

ARC. Embora a resina flow SDR tenha apresentado valores de resistência de união 

ligeiramente maiores para o PFV SR, somente para este material não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes nos terços avaliados entre os PFV com e sem 

retenções mecânicas. 

A partir da análise dos espécimes em microscopia óptica, foi possível identificar 

os tipos de falha encontrado na interface (Figura 4: A, B, C e D), representados em 

porcentagem no gráfico 1:  
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Figura 4: Tipos de falha: A (C/D) – Adesiva entre cimento e dentina; A (C/P) – Adesiva entre cimento e pino; 

CC – Coesiva do cimento; CP – Coesiva do pino, todas resultando em falhas mista. Onde: Dent. – Corresponde à 

dentina radicular e Cim.  – Corresponde ao cimento. 
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Gráfico 1: Porcentagem dos tipos de falhas na interface de acordo com os materiais e PFV utilizados: A (C/D) – 

Falha adesiva entre cimento e dentina; A (C/P) – Falha adesiva entre cimento e pino; A (C/D e C/P) – Falha 

adesiva entre cimento e dentina e entre cimento e pino na mesma fatia; M (CC e A (C/D)) – Falha mista sendo 

coesiva do cimento e adesiva entre cimento e dentina; M (CC e A (C/P)) – Falha mista sendo coesiva do cimento 

e adesiva entre cimento e pino; M (CC, A (C/D e C/P)) – Falha mista sendo coesiva do cimento, adesiva entre 

cimento e dentina e entre cimento e pino; M (CC, CP e A (C/D)) – Falha mista sendo coesiva do cimento, 
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coesiva do pino e adesiva entre cimento e dentina; M (CP e A (C/D)) – Falha mista sendo coesiva do pino e 

adesiva entre cimento e dentina.  

 

 

No gráfico 1 é possível observar que para o cimento RelyX ARC utilizado com 

ambos os PFV, CRM e SR, nos terços cervical e médio predominou a falha mista ou seja, 

coesiva do cimento e adesiva entre cimento e dentina, enquanto no terço apical a porcentagem 

de falha adesiva entre cimento e dentina superou a de falha mista. Ocorreu falha coesiva do 

pino somente no terço cervical para o pino sem retenção, representada pela falha mista (CC, 

CP e A (C/D)).  

Para o cimento RelyX U200, observou-se no terço cervical, para ambos os PFV, 

predomínio de falha mista (CC e A (C/D)); no terço médio predominou a falha adesiva entre 

cimento e dentina, enquanto no terço apical predominou a mesma falha mista (CC e A (C/D)) 

para os PFV CRM e adesiva entre cimento e dentina para os PFV SR, sendo que também 

ocorreu um grande número de falhas adesivas entre o cimento e pino. 

Considerando os dados obtidos para a resina flow SDR, nota-se que houve uma 

maior variedade dos tipos de falha. De modo geral, para os PFV CRM, em todos os terços, 

predominou a falha adesiva entre cimento e dentina. Para os PFV SR predominou a falha 

mista, ou seja, coesiva do cimento e adesiva entre cimento e pino para os terços cervical e 

apical, enquanto para o terço médio predominou a falha adesiva entre cimento e pino, seguida 

da falha A (C/D). 

De maneira geral, a falha coesiva não ocorreu isoladamente, somente em 

associação com outros tipos, resultando em falhas mistas. Foi observado maior número de 

falhas coesiva do cimento em relação às coesivas do pino. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Considerando que o tratamento endodôntico fragiliza o dente devido à perda de 

estruturas durante a limpeza e modelagem do canal radicular (FREEDMAN, 1996; 

MACCARI; CONCEIÇÃO; NUNES, 2003; BITTER et al. 2009) e geralmente apresenta 

remanescente insuficiente para reter uma restauração final, a cimentação de um pino 

intrarradicular é essencial para a retenção do material restaurador (MACCARI; 

CONCEIÇÃO; NUNES, 2003; SCHWARTZ; ROBBINS, 2004; PEROZ et al., 2005; 

MARTELLI et al., 2008; JAYASENTHIL et al., 2016) e, consequentemente, um prognóstico 

mais favorável (PEROZ et al., 2005). 

Inúmeros fatores podem influenciar na seleção de um pino intrarradicular como o 

comprimento, que tem relação com a dissipação da carga de estresse ao longo da raiz; o 

diâmetro do pino, que deve ser de um terço do diâmetro da raiz; e suas características 

superficiais (PEROZ et al., 2005). Diante disso, esta pesquisa avaliou a influência da presença 

de retenções mecânicas nos PFV em comparação aos PFV sem retenções, em função dos 

materiais empregados para cimentação e dos terços do canal radicular. 

A contaminação do pino pode ser considerada um problema (SCHWARTZ; 

ROBBINS, 2004), por isso optou-se pela limpeza com álcool 70%, secagem com jatos de ar 

(DURSKI et al., 2016; FARINA et al., 2016), condicionamento da superfície com ácido 

fosfórico a 37%, seguida da aplicação do silano (JAYASENTHIL et al., 2016). Diversos 

autores relataram valores de resistência de união semelhantes ou superiores para os PFV 

submetidos ao tratamento químico com silano antes de sua cimentação quando comparados 

aos PFV submetidos ao condicionamento da superfície com peróxido de hidrogênio ou ácido 

fluorídrico (AMARAL et al., 2011; GORACCI et al., 2005). Os agentes de união presentes no 

silano são capazes de aumentar a molhabilidade e a energia de superfície do PFV, além de 

promover ligações químicas entre os componentes orgânicos do cimento resinoso e os 

componentes inorgânicos do pino, como a sílica das fibras de vidro (GORACCI et al., 2005). 

Com relação à primeira hipótese levantada, quanto ao tipo de PFV com retenções 

mecânicas e sem retenções, foi rejeitada para os cimentos ARC e U200 e aceita para a resina 

flow SDR. Somente o cimento resinoso convencional ARC apresentou maiores valores de 

resistência de união para os PFV com retenções mecânicas, corroborando com resultados 

obtidos em estudo anterior (MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 2010). O cimento resinoso 

autoadesivo de ativação dual U200 apresentou maiores valores para os pinos sem retenções 

mecânicas, com diferenças estatisticamente significantes. A resina flow SDR também 
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apresentou os maiores valores para os pinos sem retenções mecânicas, embora sem diferença 

estatisticamente significante.  

Os PFV translúcidos devem ser utilizados para aumentar a penetração da luz no 

terço apical, diante da utilização de cimentos resinosos (GORACCI et al., 2008; DURSKI et 

al., 2016). O fato de ambos os PFV apresentarem translucidez e serem foto transmissores 

(BOSCHIAN PEST et al., 2002), possivelmente, explica a ocorrência de valores de 

resistência de união bem próximos, embora com diferenças estatisticamente significantes para 

os cimentos resinosos ARC e U200. Considerando as retenções mecânicas presentes no pino 

Glassix+plus, para a resina SDR não houve diferenças estatisticamente significantes, logo 

ambos os PFV podem ser utilizados com este material, sem nenhum prejuízo. Em estudo de 

Mumcu; Erdemir; Topcu (2010), foram comparados pinos de fibra de carbono Carbopost 

(Carbotech, Ganges, França) que não apresentam propriedades foto transmissoras aos PFV 

foto transmissores, com retenções mecânicas Glassix+plus, os mesmos utilizados neste 

estudo. A presença de retenções mecânicas não foi fator primordial para obtenção dos maiores 

valores de resistência de união e sim o fato de ser comparado com um tipo de pino de fibra de 

carbono que não favoreceu a chegada da luz ao longo de toda extensão do canal radicular. No 

presente estudo, a presença de retenções mecânicas mostrou-se mais favorável somente para o 

cimento convencional ARC. 

Os cimentos resinosos devem ser utilizados, preferencialmente, porque promovem 

maior retenção dos pinos e, consequentemente, aumento da resistência à fratura em 

comparação aos cimentos de fosfato de zinco (PEROZ et al., 2005), por exemplo. No entanto, 

os cimentos resinosos convencionais exigem uma técnica mais “sensível" do que a maioria 

dos demais cimentos, como preparo das paredes do canal radicular com ácido fosfórico, 

seguida da lavagem, secagem e aplicação de um sistema adesivo compatível (SCHWARTZ; 

ROBBINS, 2004; MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 2010; DURSKI et al., 2016).  

A aplicação do sistema adesivo nas superfícies mais profundas do canal radicular 

pode ser considerada um problema (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). No presente estudo, o 

adesivo foi aplicado com microbrush, os excessos removidos com cones de papel absorvente, 

secagem com leve jato de ar, de acordo com metodologia descrita na literatura (WATZKE et 

al., 2008). A foto ativação foi realizada durante 10 s para ambos sistemas adesivos utilizados 

(ASB e PB), de acordo com as orientações do fabricante. 

Os cimentos resinosos podem apresentar implicações inerentes ao próprio 

material como contração de polimerização, extravasamento e descolamento do canal radicular 
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(CHERSONI et al., 2005; FARIAS-E-SILVA et al., 2008; OHLMANN et al., 2008; 

FERRARI et al., 2009, LÜÜRS et al., 2010). Sua associação com o sistema adesivo exacerba 

essas implicações, uma vez que apresentam dificuldades na técnica de aplicação uniforme e 

evaporação do solvente, podendo acelerar a degradação da ligação ao longo do tempo 

(WANG et al., 2013). A utilização dos sistemas adesivos simplificados (ASB e PB), além de 

seguir rigorosamente as orientações do fabricante, teve como objetivo chegar ao limite do 

procedimento adesivo. 

A inserção dos cimentos ARC e U200 foi realizada manualmente com 

instrumento espiral lentulo e envolto no PFV (SCHWARTZ; ROBBINS, 2004; ARAÚJO, 

2013), visando garantir a homogeneidade de sua distribuição ao longo do canal radicular, 

minimizar a incorporação de bolhas de ar e o possível comprometimento da resistência de 

união (PAQUÉ; SIRTES, 2007; DURSKI et al., 2016). As etapas de manipulação e inserção 

do cimento foram executadas de forma rápida e cuidadosa, de acordo com as orientações do 

fabricante, para assegurar que o pino fosse corretamente instalado no canal radicular 

(SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

Baseando-se nos relatos da literatura, o pino deve ser cimentado 

preferencialmente com um agente de ativação química ou dual (FERRARI; VICHI; 

GRANDINI, 2001) devido à dificuldade da penetração da luz ao longo de toda extensão do 

canal radicular, podendo comprometer o desempenho do cimento resinoso (FERRARI; 

VICHI; GRANDINI, 2001; DURSKI et al., 2016). Os cimentos de ativação dual são vistos 

como as melhores opções para utilização com PFV, pois possibilita o controle do tempo de 

trabalho através da luz, além da ativação química nas regiões mais profundas da raiz 

(FOXTON et al., 2005). Por este motivo, no presente estudo, foram comparados dois 

cimentos resinosos de ativação dual, sendo um convencional (ARC) e o outro autoadesivo 

(U200) à uma resina flow (SDR), cujo objeto foi saber se a simplificação da técnica 

influenciaria nos valores de resistência de união.  

Os cimentos autoadesivos são considerados levemente ácidos e por isso 

promovem desmineralização e hibridização da dentina radicular limitadas (GORACCI et al., 

2005; MONTICELLI et al., 2008). No entanto, no presente estudo, o cimento U200 com PFV 

sem retenções, apresentou os maiores valores de resistência de união, seguido do cimento 

ARC com PFV com retenções mecânicas, corroborando com dados descritos na literatura 

atual (DURSKI et al. 2016; FARINA et al., 2016). Estes resultados podem ser explicados 

devido às interações químicas entre o cimento adesivo, representadas por exemplo, pela 

presença de monômeros funcionais que são os principais responsáveis e, a hidroxiapatita, 



66 

  Discussão 

 
 

serem mais importantes para a ligação da dentina radicular do que a capacidade para 

hibridizar a dentina (BITTER et al., 2009). De acordo com a literatura, esta interação é 

baseada na quelação de íons cálcio por grupos ácidos do cimento autoadesivo, produzindo 

interação química com a hidroxiapatita da dentina (HANS et al., 2006). Apesar da camada 

híbrida contribuir para a ligação micromecânica, a interação química e a simplicidade de 

aplicação do cimento autoadesivo podem contribuir para seu êxito (FERRACANE; 

STANSBURY; BURKE, 2011). Além disso, os cimentos resinosos autoadesivos parecem 

sofrer menor contração devido às suas propriedades visco elásticas, resultando em um maior 

contato com as paredes do canal radicular e consequentemente, maior resistência de união 

quando comparados aos cimentos resinosos convencionais (DAUVILLIER et al., 2000). A 

resistência de união aumenta enquanto o pH da solução primer diminui, devido a uma ligação 

de hidrogênio mais eficaz com os ácidos carboxílicos não dissociados do grupo funcional de 

colágeno (GERTH et al., 2006). 

Os valores de resistência de união obtidos para o cimento resinoso convencional 

ARC foram inferiores ao do cimento autoadesivo U200. Possivelmente devido à maior 

contração de polimerização e ao estresse resultante que prejudicaram a ligação à dentina 

radicular (TAY et al., 2005). Apesar de ser um material de polimerização dual, as porções 

mais profundas podem ter o acesso à luz comprometido, tornando o material mais dependente 

da ativação química. Isto pode reduzir o grau de conversão do cimento e consequentemente, 

afetar as suas propriedades mecânicas (PEREIRA et al., 2014). Além disso, a combinação do 

sistema adesivo compatível com o cimento resinoso é essencial para favorecer a união às 

paredes do canal radicular sem comprometer a durabilidade do tratamento (SANARES et al., 

2001, CHERSONI et al., 2005). 

Embora os sistemas adesivos auto condicionantes apresentem passos clínicos 

reduzidos e possam parecer mais vantajosos, optou-se pela utilização de sistemas adesivos de 

dois passos, que requerem aplicação do ácido fosfórico no canal radicular, lavagem e 

secagem, antes da aplicação do sistema adesivo (CHERSONI et al., 2005), devido as 

indicações dos fabricantes que foram rigorosamente seguidas para os materiais utilizados: 

cimento resinoso convencional RelyX ARC e resina flow SDR. Todas as orientações do 

fabricante para o cimento resinoso autoadesivo U200 também foram rigorosamente seguidas, 

sendo que este dispensa o uso do sistema adesivo. 

Os dois cimentos utilizados no presente estudo são de ativação dual, mas o ARC é 

convencional, ou seja, necessita condicionamento ácido, lavagem e aplicação de sistema 



67 

Discussão 

 

adesivo, enquanto o U200 é autoadesivo. Há divergência nos relatos da literatura quanto ao 

melhor desempenho. Alguns autores apontaram resultados maiores de resistência de união 

para cimentos convencionais em comparação aos autoadesivos (PIWOWARCZYK et al., 

2007; DIMITROULI et al., 2011), enquanto outros estudos apontaram cimentos autoadesivos 

com resultados de resistência de união superior ao convencional (FARINA et al., 2011; 

LEME et al., 2011; ZICARI et al., 2012). No presente estudo os maiores valores de 

resistência de união foram encontrados para o cimento autoadesivo U200. Uma possível 

explicação para esta divergência de resultados é a variabilidade de metodologia das pesquisas 

realizadas e a falta de uma revisão sistemática (VICHI et al., 2012). Além disso, a 

complexidade da técnica clínica que exige múltiplas etapas, bem como um erro do operador, 

podem resultar num fracasso subsequente (DURSKI et al., 2016).  

No entanto, não houve diferenças estatisticamente significantes quando os 

cimentos resinosos foram comparados isoladamente. Sendo assim, não se pode dizer que um 

material foi superior ao outro ou que deva ser utilizado preferencialmente, pois a interação 

estatisticamente significante só ocorreu quando associados aos PFV. Mas de maneira geral, os 

resultados se equiparam aos relatos da literatura (FARINA et al., 2011; LEME et al., 2011; 

ZICARI et al., 2012; FARINA et al., 2016). 

Embora os cimentos exclusivamente foto ativados não sejam indicados em 

conjunto com pino intrarradicular, porque a chegada da luz até a porção mais apical da raiz 

pode ser comprometida (FERRARI; VICHI; GRANDINI, 2001; AKSORNMUANG et al., 

2006; DURSKI et al., 2016), o presente estudo apresentou valores de resistência de união para 

a resina flow SDR muito próximos ao dos cimentos resinosos de ativação dual ARC e U200.  

A resina flow SDR, de acordo com informações do fabricante, apresenta baixa 

contração de polimerização, dispensa manipulação manual, etapa na qual pode ocorrer 

incorporação de bolhas de ar ou mesmo durante a inserção no canal (DURSKI et al., 2016) e 

apresenta grande facilidade de inserção por meio da seringa Centrix. Estes motivos podem 

explicar seu desempenho favorável devido à sua deposição uniforme no canal radicular e ao 

redor do PFV, evitando a formação de bolhas de ar e otimizando a adesão aos substratos 

(DRUCK et al., 2015; DURSKI et al., 2016). Além disso, a baixa contração de polimerização, 

fluidez e compatibilidade do pH, possivelmente, contribuíram para que os resultados de 

resistência de união fossem próximos aos dos cimentos de ativação dual. Desta maneira, é 

viável o uso deste material diante da utilização de PFV foto transmissores, principalmente 

devido à facilidade de inserção no interior do canal radicular, resultando num menor tempo 

clínico.  
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De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os três materiais utilizados: cimento resinoso convencional 

dual ARC, cimento resinoso autoadesivo dual U200 e resina flow SDR, quando comparados 

isoladamente. Desta maneira, qualquer um pode ser utilizado de acordo com a preferência do 

operador e a disponibilidade. 

Com relação aos tipos de falhas, o cimento ARC apresentou predomínio de falhas 

mista (CC e A (C/D)) nos terços C e M, para ambos os PFV (CRM e SR), enquanto no terço 

A predominou a falha A (C/D) para ambos os PFV. A dificuldade da penetração da luz na 

porção mais apical da raiz pode explicar esta ocorrência (FERRARI; VICHI; GRANDINI, 

2001; AKSORNMUANG et al., 2006; DURSKI et al., 2016).  

O cimento U200 apresentou, no terço C para ambos os PFV, predomínio de falha 

mista (CC e A (C/D)); nos terços M, para ambos os PFV e A, para PFV SR predominou a 

falha A (C/D), enquanto para os PFV CRM predominou a falha mista (CC e A (C/D)). Não há 

uma causa que explique exatamente a ocorrência destes tipos de falhas ocorridos para este 

material, mas sua composição e interação com o PFV pode ter influenciado neste padrão 

ocorrido.  

Considerando os tipos de falha ocorridos na resina SDR, foi mantido o padrão 

com maior número de falhas mistas em comparação às adesivas para o terços C, com ambos 

os PFV. Para o terço M, com ambos os PFV houve predomínio da falha adesiva, enquanto 

para o terço A, com os PFV CRM predominaram as falhas adesivas e com os PFV SR, 

predominaram as falhas mistas. De maneira geral, ocorreu maior variedade de falhas nos 

terços avaliados para este material e um maior número de falhas A (C/P). Logo, o uso de um 

material com baixa contração de polimerização teve uma boa adesão aos substratos 

dentinários, mostrando-se favorável para cimentação de PFV, comprovada pela deposição no 

canal radicular uniforme e o bom envolvimento do pino (DRUCK et al., 2015; DURSKI et 

al., 2016). 

No presente trabalho, de maneira geral as falhas adesivas entre cimento e dentina 

foram mais frequentes (WANG et al., 2013) do que as ocorridas entre pino e cimento, 

corroborando com os resultados encontrados por Druck et al. (2015). Estas falhas podem ser 

acentuadas devido ao preparo do canal radicular ser crítico, além da dificuldade da remoção 

completa de todos os materiais de preenchimento utilizados no tratamento endodôntico (guta-

percha e cimento). O preparo pode resultar num espaço de grandes dimensões, podendo ser a 

causa mais frequente de falhas adesivas ou coesivas (SCHMAGE et al., 2009), embora este 
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último tipo de falha não tenha sido observado de forma isolada, no presente estudo. As falhas 

coesivas para o cimento e para o PFV apesentaram-se somente associadas às falhas adesivas, 

resultando nas falhas mistas. Em contrapartida, Lindblad et al. (2010) observaram uma 

redução na ocorrência de falhas adesivas e aumento para as falhas coesivas e mistas nos 

espécimes avaliados em seu respectivo estudo. A literatura geralmente classifica a falha mista 

sem maiores detalhes (SILVA, 2009; ARAÚJO, 2013; WANG et al., 2013), no entanto, este 

estudo apresentou como diferencial a possibilidade de conhecer quais falhas ocorreram na 

mista, pois foi realizada uma análise mais detalhada. 

O teste de “push-out” foi selecionado para este estudo porque consiste num 

método adequado para avaliar a resistência de união entre os pinos cimentados à dentina 

intrarradicular (CARVALHO, 2011; WANG et al., 2013; ALIZADEH OSKOEE et al., 2015). 

As fatias dos respectivos terços da raiz foram submetidas a este teste que resulta em uma 

análise mais precisa da resistência de união e consiste na simulação da realidade clínica, 

frente à variabilidade estrutural da dentina no interior do canal radicular (GORACCI et al., 

2007; CARVALHO, 2011; WANG et al., 2013; ALIZADEH OSKOEE et al., 2015). 

A dentina radicular apresenta diferenças morfológicas ao longo da extensão do 

canal (MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 2010), como a redução na densidade de túbulos 

dentinários na região apical (AKGUNGOR, AKKAYAN, 2006) e diminuição do seu 

diâmetro (FERRARI et al., 2000) que podem comprometer a adesão do pino no terço apical 

quando comparado ao terço cervical (MJOR et al., 2001), determinando valores de resistência 

de união significativamente menores no terço apical em comparação aos terços médio e 

cervical (AKGUNGOR; AKKAYAN, 2006; MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 2010). Essa 

diferença de valores pode ser explicada pela dificuldade do acesso às áreas estreitas e 

profundas (MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 2010), remoção incompleta da smear layer antes 

da cimentação e baixa penetração de cimento na região apical (VICCHI et al., 2012) 

influenciada por sua fluidez (MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 2010). Nos terços médio e 

apical a menor incidência da luz também pode ser responsável pela diminuição na 

polimerização dos cimentos, ao contrário do terço cervical no qual a luz atinge facilmente; 

além disso, a realização do condicionamento e aplicação do sistema adesivo também 

apresentam maior facilidade nesta região (MUMCU; ERDEMIR; TOPCU, 2010). 

Os valores da resistência de união obtidos no presente estudo estão corroborando 

com os relatos da literatura que descrevem maiores resultados para o terço cervical, valores 

intermediários para o terço médio e menores para o terço apical (LOPES; BALLARIN; 

BARATIERI; ZICARI et al., 2012; CHANG et al. 2013; WANG et al, 2013; DURSKI et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akgungor%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16679132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akkayan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16679132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akgungor%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16679132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akkayan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16679132
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2016;). A terceira hipótese, portanto, foi rejeitada, uma vez que os terços da raiz 

influenciaram nos valores da resistência de união. A menor resistência de união no terço 

apical, comparada aos terços médio e cervical, pode ser explicada (DURSKI et al., 2016) pelo 

difícil acesso às áreas estreitas e profundas, incompleta remoção da smear layer antes da 

cimentação e baixa penetração de cimento na dentina radicular (VICHI et al., 2012); a 

dificuldade de desmineralização pelo ácido fosfórico em áreas profundas e manutenção da 

umidade ideal antes da cimentação (LOPES; BALLARIN; BARATIERI, 2012). Além disso, 

estas regiões são mais distantes para o acesso da luz, provavelmente, influenciando no grau de 

conversão do cimento resinoso. A polimerização dual tem melhores valores de conversão 

quando a luz é utilizada durante a polimerização (GALHANO et al., 2008; VICHI et al., 

2012), fato comprovado pelos maiores valores de resistência de união encontrados para os 

cimentos resinosos ARC e U200 em comparação à resina SDR, foto ativada, embora sem 

diferenças estatisticamente significantes.  

Frente ao exposto, os três materiais utilizados no presente estudo apresentaram 

valores de resistência de união satisfatórios e podem ser utilizados para a cimentação de PFV, 

sendo que para pinos com retenções mecânicas deve-se utilizar, preferencialmente o cimento 

resinoso ARC; para PFV sem retenções mecânicas, deve-se utilizar o cimento resinoso U200, 

enquanto a resina flow SDR pode ser utilizada com qualquer tipo de PFV. 
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7 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos e discutidos no presente estudo foi possível 

concluir que:  

- A presença de retenções mecânicas nos pinos de fibra de vidro Glassix+plus 

influenciou de maneira positiva a resistência de união para o cimento ARC, negativa para o 

U200 e não influenciou para a resina flow SDR, comportando-se de maneira semelhante com 

os pinos Glassix+plus e Exacto. Logo a primeira hipótese foi rejeitada para ARC e U200 e 

aceita para SDR; 

- O material utilizado para cimentação não influenciou na resistência de união, 

mesmo com valores maiores para o cimento U200, intermediários para o ARC e ligeiramente 

menores para a resina flow SDR, aceitando-se a segunda hipótese nula; 

- Os terços influenciaram na resistência de união, cujos valores maiores foram 

para o terço cervical, intermediários para o terço médio e menores para o terço apical, 

rejeitando-se a última hipótese. 
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ANEXO A – Teste LSD de Fisher para interação entre material de cimentação e pinos   

Material Pino DV_1 a b 

ARC Glassix+plus 7,40  **** 

ARC Exacto 5,22 ****  

U200 Glassix+plus 5,09 ****  

U200 Exacto 7,36  **** 

SDR Glassix+plus 5,14 ****  

SDR Exacto 6,07 **** **** 

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes. 

 

ANEXO B – Análise de variância de medidas repetidas 

 SS Degr. of MS F p 

Intercept 6579,98 1 6579,98 448,78 0,00 

Cimento 17,83 2 8,913 0,61 0,548 

Pino 5,22 1 5,22 0,36 0,553 

Cimento*Pino 156,59 2 78,30 5,34 0,007 

Error 791,74 54 14,662   

Terço 226,096 2 113,05 11,50 0,00003 

Terço*Cimento 53,93 4 13,48 1,37 0,25 

Terço* Pino 41,35 2 20,677 2,10 0,127 

Terço*Cimento*Pino 80,008 4 20,002 2,03 0,094 

Error 1061,59 108 9,83   

Valores destacados em vermelho apontam as interações estatisticamente significantes. 
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