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RESUMO 

 

Este trabalho avaliou a influência do uso de solução de clorexidina a 2% (CHX) na 

resistência de união de pino de fibra de vidro à dentina radicular, utilizando um 

agente cimentante ionomérico modificado por resina e um cimento resinoso dual 

com sistema adesivo convencional, nos terços cervical, médio e apical. Oitenta 

raízes bovinas foram selecionadas, cortadas em 17mm e tratadas endodonticamente 

para em seguida serem divididas em 8 grupos: ARC (RelyX ARC/ScothBond 

MultiPurpose- cimento resinoso); ARC+CHX (ARC associado a CHX); RL (RelyX 

Luting 2- ionômero de vidro); RL+CHX (RL associado a CHX). Os espécimes de 

cada protocolo foram divididos em grupos de 7 dias ou 6 meses de armazenamento, 

depois de serem restaurados com pino de fibra de vidro cônico Exacto. Após 24 

horas da cimentação, as raízes foram seccionadas perpendicularmente ao longo 

eixo e identificadas quanto à região, obtendo-se fatias (1mm de espessura). Após o 

tempo de armazenamento proposto, todas as fatias foram submetidas ao teste de 

extrusão (push-out) com célula de carga a 0,5mm/min. Os dados foram tabelados 

considerando as variáveis dos diferentes agentes cimentantes, uso ou não de 

solução de clorexidina, terços radiculares e tempo de armazenamento. Depois de 

testados, todos os espécimes foram submetidos à análise dos tipos de fraturas 

encontradas. Os valores de resistência obtidos foram submetidos à análise 

estatística através do teste ANOVA a quatro critérios e comparações múltiplas com 

Tukey, ambos com p<0,05. Os valores obtidos para os grupos armazenados por 7 

dias nos terços cervical, médio e apical, respectivamente, foram: ARC- 4,03 (1,85); 

4,68 (2,76); 2,97 (1,56); ARC+CHX- 6,75 (3,01); 5,28 (2,89); 3,98 (3,40); RL- 2,26 

(0,48); 1,97 (1,31); 1,69  (0,75);  RL+CHX-  2,26  (0,96);  2,10  (0,93);  1,65  (1,40).   

  



 

 

 

 

 



 

 

Para os grupos armazenados por 6 meses, os valores resultantes foram: ARC- 6,57 

(2,43); 6,56 (2,85); 5,15 (3,07); ARC+CHX- 3,23 (3,13); 1,75 (1,28); 3,26 (2,10); RL- 

2,02 (1,13); 1,90 (1,33); 1,40 (1,43); RL+CHX- 1,06 (0,70); 0,78 (0,38); 0,88 (0,90). A 

análise das fraturas encontrou predominância de falhas adesivas entre cimento e 

dentina e mistas para os grupos cimentados com ARC. Grupos cimentados com RL 

apresentaram maioria de falhas do tipo mista e adesiva entre cimento e pino. Os 

cimentos apresentaram desempenho semelhante para o teste imediato, mas o ARC 

obteve melhor desempenho após 6 meses de armazenamento. A CHX não exerceu 

influência positiva para nenhuma das situações testadas. Não foram encontradas 

diferenças significantes entre os terços de um mesmo grupo. A resistência adesiva 

foi influenciada principalmente pelo tipo de cimento utilizado. 

 

Palavras-chave:  Cimento de ionômero de vidro. Cimentos de resina. Técnica para 

retentor intrarradicular. Clorexidina. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
Effect of 2% chlorhexidine solution on bonding of a  glass ionomer cement and 

a resin cement to bovine root dentin after 7-day an d 6-month storage 
 
This study evaluated the influence of 2% chlorhexidine digluconate (CHX) on glass-

fiber post bonding strength to root dentin with a dual-cured resin cement and a resin- 

modified glass-ionomer cement, in terms of coronal, middle, and apical thirds. Eighty 

bovine roots were sectioned 17mm from their apices and endodontically treated and 

randomly assigned into eight groups: ARC (dual-cured resin cement RelyX ARC + 

ScothBond Multi Purpose adhesive system); ARC+CHX (ARC associated with CHX); 

RL (resin-modified glass-ionomer cement RelyX Luting 2) and RL+CHX (RL 

associated with CHX). Half of each group was subjected to either 7-day or 6-month 

storage in artificial saliva, after being restored with glass-fiber post Exacto. After 24 

hours of luting, the roots were sliced under irrigation to obtain 1mm-thick slices. After 

the storage time, slices were subjected to push-out test with a universal test machine 

with a crosshead speed of 0.5mm/min. After this test, the slices were submitted to 

analysis of failure modes. Data of bond strength were submitted to four-way ANOVA 

and Tukey’s tests (p≤0.05). The values of average and standard deviation (MPa) 

regarding coronal, middle, and apical thirds for 7-day groups were: ARC- 4.03 (1.85); 

4.68 (2.76); 2.97 (1.56); ARC+CHX- 6.75 (3.01); 5.28 (2.89); 3.98 RL- 2.26 (0.48); 

1.97 (1.31); (3.40); 1.69 (0.75); RL+CHX- 2.26 (0.96); 2,10 (0.93); 1.65 (1.40). After 

6-month storage, the respectively values obtained were: ARC- 6.57 (2.43); 6.56 

(2.85); 5.15 (3.07); ARC+CHX- 3.23 (3.13); 1.75 (1.28); 3.26 (2.10); 1.40 (1.43); RL- 

2.02 (1.13); 1.90 (1.33); RL+CHX- 1.06 (0.70); 0.78 (0.38); 0.88 (0.90). The most 

observed failures were adhesive cement-dentin and mixed failures for ARC groups; 

for the RL groups, the main failures were adhesive cement-post and mixed modes. 

Immediate values showed similar performance between both tested cements. After 6 

months, ARC yielded higher bond strength compared to RL. For any tested situation, 

CHX exhibited improved bond strength, disregarding neither luting cement nor time.  

Key words:  Glass ionomer cement. Resin cements. Post and core technique. 

Chlorhexidine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os pinos de fibra de vidro na restauração de dentes tratados 

endodonticamente se tornou um recurso muito utilizado quando há, principalmente, 

necessidade de se promover uma melhor retenção para o material restaurador 

(MARTELLI et al., 2008). As propriedades mecânicas semelhantes à da estrutura 

dentária e estética associadas ao pino também impulsionaram sua indicação 

(MALFERRARI; MONACO; SCOTTI, 2003; STEWARDSON; SHORTALL; 

MARQUIS, 2010).  

Juntamente com a evolução dos pinos intracanais, houve também a evolução 

dos agentes cimentantes. A técnica restauradora adesiva permitiu o 

desenvolvimento da cimentação adesiva, trazendo as vantagens da união 

micromecânica da resina à dentina para o ambiente do conduto radicular (BITTER et 

al., 2009), além de apresentarem também união ao pino de fibra de vidro (LE BELL 

et al., 2004), tornando-o o tipo de agente cimentante mais empregado para pinos de 

fibra de vidro (REIS et al., 2011). Ainda nesse contexto, o conceito dos cimentos 

resinosos de polimerização dual aliou o maior tempo de trabalho da resina 

fotoativada (reação física) com a reação de polimerização dos monômeros 

independente da presença de luz (reação química), o que determina melhores 

condições de polimerização e conversão de monômeros, sobretudo em porções 

mais apicais do conduto de difícil acesso (FARIA-E-SILVA et al., 2012). 

 Um dos grandes problemas relacionados à cimentação adesiva é a 

sensibilidade técnica, devido à conformação cavitária do conduto, que determina um 

alto fator-C, dificuldade de visualização e acesso para o correto tratamento da 

dentina e características menos favoráveis da dentina na região apical (CHERSONI 

et al., 2005; WANG et al., 2008), mesmo com a utilização dos cimentos de 

polimerização dual. Buscando contornar esses problemas técnicos, o cimento de 

ionômero de vidro (CIV) e o cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

(CIVMR) surgiram como opções para a cimentação de pinos (BONFANTE et al., 

2007), devido às boas propriedades associadas a esse material, como sua 

capacidade de adesão à estrutura dentária (YOSHIDA et al., 2000), sendo esse um 

material recomendado principalmente quando a aplicação da técnica adesiva é 
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dificultada (BONFANTE et al., 2007). Um dos maiores problemas associados à 

utilização de CIV ou CIVMR no procedimento de cimentação é a falta de um 

protocolo cientificamente estabelecido, sendo que a maioria dos estudos envolvendo 

esses materiais segue apenas as recomendações dos fabricantes (CURY et al., 

2006; BONFANTE et al., 2007; REIS et al., 2011). 

Além da sensibilidade inerente à técnica, outro problema mais recentemente 

investigado, é associado à degradação das fibrilas de colágeno presentes na 

interface adesiva, em consequência da ação de enzimas proteolíticas, entre as quais 

estão as metaloproteinases (MMPs), que são reativadas durante o procedimento de 

adesão à dentina (HEBLING et al., 2005; SANTOS et al., 2009; OSORIO et al., 

2011; SCAFFA et al., 2012). 

Nesse contexto, a clorexidina (CHX) surgiu como uma substância capaz de 

inativar essas enzimas, resultando em maior integridade da interface adesiva, já 

demonstrada nos resultados de diversos estudos (HEBLING et al., 2005; CARRILHO 

et al., 2010; OSORIO et al., 2011; MAZZONI et al., 2011). A confirmação da 

atividade de MMPs também na dentina radicular (SANTOS et al., 2009; KATO et al., 

2011), fez com que a CHX fosse adotada durante o procedimento de cimentação, 

agindo como irrigante final do conduto (LINDBLAD et al., 2010; LINDBLAD et al. 

2012). Entretanto, não havendo consenso neste contexto e com variações de 

resposta de acordo com os sistemas adotados, torna-se importante maiores 

esclarecimentos (WANG et al. 2013). 

Diante dessa problemática e da necessidade de estabelecer um protocolo de 

cimentação para pinos de fibra de vidro, esse estudo teve como objetivo comparar a 

resistência adesiva por extrusão (push-out) de dois agentes cimentantes, um 

resinoso de polimerização dual e um cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina, associados ou não ao pré-tratamento da dentina com CHX em diferentes 

tempos de armazenamento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Evolução dos pinos intrarradiculares  

 

A utilização de pinos intracanais surgiu pela necessidade de maior retenção 

do material restaurador a dentes previamente submetidos a tratamento endodôntico 

que possuam certo grau de comprometimento de destruição coronária (BÜTTEL et 

al., 2009; HSU et al., 2009). 

Durante muitos anos, o principal meio de se obter retenção intracanal foi 

através da utilização de pinos e núcleos metálicos fundidos (MORGANO; MILOT, 

1993; BATEMAN; RICKETTS; SAUNDERS, 2003; HSU et al., 2009). Os pinos 

metálicos fundidos são fabricados para se adaptarem ao espaço disponível no canal 

radicular, e por isso necessitam de menor instrumentação do canal (MORGANO; 

MILOT, 1993), além de apresentarem boas propriedades físicas (HSU et al., 2009). 

Dentre uma de suas principais desvantagens, está a ocorrência de fraturas severas, 

muitas vezes irreversíveis da raiz, devido à concentração de estresses em áreas 

mais apicais da estrutura radicular por causa do seu alto módulo de elasticidade, 

bastante diferente do apresentado pela dentina (FREDRIKSSON et al., 1998; 

FERRARI et al., 2000b; MALFERRARI; MONACO; SCOTTI, 2003; GRANDINI et al., 

2005; HSU et al., 2009; KIVANÇ et al., 2009). 

A utilização desse sistema era restrita a algumas situações devido a sua 

característica pouco estética (FERRARI et al., 2000a; PFEIFFER, 2006; ÖZKURT; 

IŞERI; KAZAZOĞLU, 2010), sendo associada inicialmente às coroas metálicas e do 

tipo veneer (MORGANO; MILOT, 1993) e, posteriormente, passaram a ser usados 

como pinos e núcleos de coroas metalocerâmicas (CAGIDIACO et al., 2008).  

Além das limitações mecânicas e estéticas, a técnica também requer maior 

tempo clínico e maior custo, por causa das etapas laboratoriais (MORGANO; MILOT, 

1993; TARBJÖRNER, 1995; FREDRIKSSON et al., 1998). Atualmente, essa 

estratégia é muito bem indicada e apresenta bons resultados quando ocorre um 

grande comprometimento coronário (AL-OMARI; ZAGIBEH, 2010; GOMEZ-POLO et 

al., 2010). Em outras situações com menor perda de estrutura coronária, mas ainda 
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com a necessidade de retenção intracanal da restauração, abriu caminho para 

novos recursos.  

Nesse contexto, os pinos e núcleos metálicos fundidos deixaram de ser a 

única alternativa para a retenção intracanal de restaurações a partir do surgimento 

dos pinos intracanais pré-fabricados (FERRARI et al., 2000a; FERRARI et al., 

2000b; MARTELLI et al., 2008), que rapidamente se destacaram por causa de seu 

baixo custo e relativa facilidade da técnica (MORO; AGOSTINHO; MATSUMOTO, 

2005). Esse novo grupo de materiais se dividiu em metálicos e não-metálicos. Os 

primeiros a serem comercializados foram os metálicos (PEUTZFELDT; SAHAFI; 

ASMUSSEN, 2008), sendo que os não-metálicos foram ganhando cada vez mais 

espaço, impulsionados principalmente pela busca constante por restaurações 

estéticas sem metal, mas também por um desempenho mecânico favorável 

(MARTELLI et al., 2008; ONAY et al., 2010).  

Um dos primeiros pinos intracanais não-metálicos introduzidos no mercado foi 

o pino reforçado com fibra de carbono, o Composipost, no início da década de 90 

(DURET; REYNAUD; DURET, 1990). Esse grupo de pinos, segundo informações 

dos fabricantes, consiste em fibras de carbono contínuas, unidirecionais e 

equidistendidas em uma matriz de resina epóxica (DURET; REYNAUD; DURET, 

1990; HEDLUND; JOHANSSON; SJÖGREN, 2003), sendo que o carbono constitui 

64% da estrutura do material (FERRARI et al., 2000).  

Dentre as características dos pinos reforçados por fibra de carbono, tem-se a 

alta resistência, determinada pela tensão uniforme nos filamentos das fibras de 

carbono; menor rigidez; capacidade adesiva; bom desempenho em estudos clínicos; 

e propriedades mecânicas favoráveis, semelhantes à da dentina (ASMUSSEN; 

PEUTZFELDT; HEITMANN, 1999; FREDRIKSSON et al., 1998; MALFERRARI; 

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

STEWARDSON; SHORTALL; MARQUIS, 2010). Por causa de suas características e 

ao menor custo associado à técnica (PIOVESAN et al., 2007), esse grupo de pinos 

teve seu uso bastante difundido. Apesar das vantagens apresentadas, ainda tinha 

como limitação sua coloração pouco estética (MALFERRARI; MONACO; SCOTTI, 

2003; CHELEUX; SHARROCK, 2009). 
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Outro tipo de pino intracanal pré-fabricado não-metálico é o cerâmico, 

caracterizado principalmente pela presença de zircônia. Como características 

favoráveis desse material, pode-se citar sua 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).  Apresenta algumas características 

limitadoras, como seu alto módulo de elasticidade, grande grau de friabilidade e a 

ausência de comportamento plástico (ASMUSSEN; PEUTZFELDT; HEITMANN, 

1999; PFEIFFER et al., 2006; ÖZKURT; IŞERI; KAZAZOĞLU, 2010). Outras 

limitações são a dificuldade de remoção do pino do interior do canal radicular, o que 

ocorre por causa de sua dureza (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 1999; FERRARI et al., 

2000); e sua grande rigidez, que pode acabar por transferir estresses para estrutura 

dentária, culminando com a fratura da raiz em níveis que comprometem a 

manutenção do elemento dentário (PFEIFFER et al., 2006; ÖZKURT; IŞERI; 

KAZAZOĞLU, 2010).  

Os pinos pré-fabricados mais recentes são os pinos reforçados com fibra de 

vidro (GRANDINI et al., 2005; MANNOCCI, 2005). Esse sistema de pino apresenta 

propriedades bastante semelhantes aos pinos reforçados com fibra de carbono, com 

a vantagem adicional de serem estéticos (MALFERRARI; MONACO; SCOTT, 2003). 

São compostos por feixes de fibras de vidro (sendo a fibra de vidro uma mistura de 

silicone, alumínio e óxido de magnésio) dispostos em uma matriz resinosa 

(BATEMAN; RICKETTS; SAUNDERS, 2003; FERRARI et al., 2007; CAGIDIACO et 

al., 2008). 

Assim como os pinos reforçados com fibra de carbono, os pinos de fibra de 

vidro apresentam baixo módulo de elasticidade (ASMUSSEN; PEUTZFELDT; 

HEITMANN, 1999; REILL et al., 2008), semelhante ao da dentina (FERRARI et al., 

2000), e boa estabilidade de suas propriedades mecânicas. Apresentam boa 

resistência flexural (STEWARDSON; SHORTALL; MARQUIS, 2010), sendo essa 

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

proporcional ao diâmetro das fibras e fortemente relacionada à integridade da 

interface fibra/matriz resinosa e às condições do ambiente oral, como adaptação à 

geometria do canal e distribuição das forças oclusais (CHELEUX; SHARROCK, 

2009).  
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Com relação ao seu uso clínico, estudos já realizados demonstram alta taxa 

de sucesso para os pinos de fibra de vidro (HEDLUND; JOHANSSON; SJÖGREN, 

2003; MALFERRARI; MONACO; SCOTTI, 2003; PIOVESAN et al 2007; SIGNORE 

et al., 2009). Dentre as falhas encontradas, a desunião do pino é a mais relatada 

pelos autores (MANOCCI et al., 2002; MONTICELLI et al., 2003; PIOVESAN et al., 

2007; CAGIDIACO et al., 2008; SIGNORE et al., 2009; ONAY et al., 2010; POSKUS 

et al., 2010). Outras falhas relatadas são complicações endodônticas (GRANDINI et 

al., 2005; MEHTA; MILLAR, 2008) e fratura do pino (SIGNORE et al., 2009; 

WEGNER et al., 2006; MARTELLI et al., 2008). Na tentativa de reduzir as possíveis 

falhas encontradas, a desunião, por ser a principal causa, tem sido um dos focos de 

investigação mais estudados (WANG et al., 2008; LINDBLAD et al., 2010; WANG et 

al. 2013). 

 

 

2.2 Cimentação de pinos 

 

A cimentação dos pinos no interior do conduto radicular é realizada para 

mantê-los retidos à estrutura dentária. Para esse procedimento, alguns materiais 

foram propostos ao longo dos anos. 

Durante muito tempo, o cimento de fosfato de zinco foi o principal agente 

cimentante em procedimentos odontológicos, e o seu bom desempenho clínico 

durante todo esse tempo atesta sua eficiência (ØILO, 1991). Até os dias atuais, é 

considerado o melhor material para cimentação de pinos intrarradiculares metálicos, 

especialmente em situações nas quais a reincidência de cárie não seja o foco 

central (MITCHELL, 2000; OLIVEIRA et al., 2012). Além disso, é um material que 

apresenta pouca sensibilidade de técnica durante o procedimento de cimentação 

(OLIVEIRA et al., 2012).  

Apesar das boas propriedades relacionadas e do sucesso clínico ao longo do 

tempo, esse material não apresentou bom desempenho quando associado a pinos 

de fibra de vidro (NEUMANN et al., 2008). Naumann et al. (2008) relata que o 

cimento de fosfato de zinco é o menos confiável para cimentação de pinos de fibra 

de vidro, quando uma situação de longo tempo de uso clínico é simulada. Em seu 

estudo, o autor comparou a resistência adesiva deste material com de outros 
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protocolos de cimentação de um pino de fibra de vidro após termociclagem. Como 

resultado, encontrou que o fosfato de zinco apresentou o pior desempenho, com 

apenas 40% dos espécimes viáveis para a realização do teste mecânico de 

resistência após a termociclagem, apresentando o maior número de falhas 

prematuras dentre os materiais testados. 

Frente ao fraco desempenho do cimento de fosfato de zinco na cimentação 

dos pinos de fibra de vidro, a evolução dos sistemas de retenção intracanal foi 

acompanhada do surgimento de novas técnicas e materiais para a cimentação 

desses pinos no interior do conduto. A evolução da técnica restauradora adesiva 

permitiu o desenvolvimento da cimentação adesiva, utilizada na fixação de pinos 

reforçados por fibras, criando uma interface pino-cimento-dentina livre de fendas 

(REIS et al., 2011).  

De uma forma geral, os cimentos resinosos apresentam como características 

sua capacidade adesiva, baixa solubilidade e boas propriedades mecânicas 

(PEDREIRA et al., 2009). São capazes de apresentar fina espessura de película, o 

que auxilia na diminuição da ocorrência de nanoinfiltração (KIOUS; ROBERTS; 

BRACKETT, 2009; FERRARI et al., 2009). Quanto maior a quantidade de partículas 

inorgânicas (carga) no cimento, menor é a sua capacidade de deformação plástica e 

de selamento da interface adesiva (FERRARI et al., 2009). 

Dentre as opções de cimentos resinosos disponíveis para esta finalidade, 

aparecem os que apresentam polimerização dual. Esse grupo de cimentos surgiu 

como um material promissor, por associar o processo de polimerização ativado pela 

luz com o processo de ativação química da reação, permitindo que ocorra um grau 

de conversão de monômeros em polímeros (FARIA-E-SILVA et al., 2012), mesmo 

em ambiente desfavorável, como o que é encontrado no conduto radicular 

(CHERSONI et al., 2005; TAY et al., 2005).  

Essa característica de polimerização dual confere um aspecto vantajoso ao 

material, mas o grau de conversão do cimento ainda é muito dependente do acesso 

à fonte de luz, podendo ocorrer diminuição no grau de conversão em direção à 

região apical, principalmente quando o pino utilizado não tem capacidade de 

transmitir a luz efetivamente (KIM et al., 2009). Além da limitação no grau de 

conversão, o ambiente do conduto radicular é desfavorável para um procedimento 
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adesivo devido à conformação cavitária, que resulta em um altíssimo valor para o 

fator C (fator de configuração cavitária) (CHRESONI et al., 2005; TAY et al., 2005), 

sendo que as piores condições são encontradas na região apical, por apresentar 

uma dentina com características menos favoráveis à adesão (WANG et al., 2008). 

Todas essas limitações podem ser observadas nos resultados de algumas 

pesquisas, como no estudo realizado por Calixto et al. (2012), no qual os autores 

observaram diminuição significante da resistência adesiva no terço apical, quando 

comparado ao terço cervical, para um cimento resinoso dual utilizado na cimentação 

de pino de fibra de vidro.  

Atualmente, além dos cimentos resinosos, os cimentos ionoméricos, em 

especial os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMR), 

aparecem como agentes cimentantes bastante utilizados na fixação radicular de 

pinos de fibra de vidro (PEUTZFELDT; SAHAFI; ASMUSSEN, 2008; KIM; KIM; 

KWON, 2009; MAZZONI et al., 2009; PEDREIRA et al., 2009, REIS et al., 2011). 

Sua indicação está associada a situações em que a cimentação adesiva pode ser 

prejudicada (BONFANTE et al., 2007), principalmente devido à sensibilidade da 

técnica adesiva.  

Como características desse material, podemos citar seu coeficiente de 

expansão térmica próximo ao da dentina (FRUITS et al., 1996), sua alta viscosidade 

(KIOUS et al., 2009) e a capacidade de ter retenção adequada para suportar as 

tensões a que os pinos são submetidos clinicamente (BONFANTE et al., 2007). 

Outra característica desse material está na sua capacidade de absorção de 

água, o que pode determinar, inclusive, uma deformação da restauração obtida 

(CURY et al., 2006; VERSLUIS et al., 2011). Um estudo conduzido por Cury et al 

(2006) mostra bom desempenho para o cimento de ionômero de vidro em teste de 

resistência adesiva após absorção de água. Após armazenagem em água, com o 

objetivo de reproduzir a permeabilidade dos túbulos dentinários, encontrou-se como 

resultado que os pinos cimentados com cimento de ionômero de vidro convencional 

apresentaram os maiores valores de retenção quando comparados aos cimentos 

resinosos, o que foi atribuído   à melhoria nas propriedades mecânicas do cimento 

ionomérico após sorção de água. Os cimentos de ionômero de vidro modificados por 

resina (CIVMR),  também apresentaram  melhora nos resultados após sorção de 
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água. Com o objetivo de investigar a resistência adesiva de um pino cimentado com 

diferentes agentes cimentantes, Bonfante et al. (2007) realizou um estudo 

comparativo entre cimentos resinosos duais e CIVMR de diferentes marcas. Como 

resultado, encontrou que o CIVMR apresentou valores de resistência adesiva à 

tração significativamente mais baixos que os cimentos resinosos testados, sugerindo 

que a adesão do material ionomérico ocorre basicamente através de retenção 

mecânica. 

Outro estudo, conduzido por Bagheri et al. (2010), relata que os cimentos de 

ionômero de vidro são os que apresentam perda de resistência mais lenta e em 

menor grau após armazenagem simulando as condições do ambiente oral, o que 

afeta diretamente a retenção da restauração. 

A literatura relata diferentes protocolos para tratamento do pino e estrutura 

dentária previamente ao procedimento de cimentação. Para tratar o pino, o protocolo 

usualmente adota a aplicação de silano (BÜTTEL et al., 2009), sendo esse um 

material que age como um agente híbrido, responsável por proporcionar união entre 

materiais diferentes, ou seja, a união de uma matriz orgânica com uma estrutura 

inorgânica (MATINLINNA et al., 2004), que tem demonstrado melhora na qualidade 

adesiva do pino ao cimento (MAGNI et al., 2007). Independente da realização ou 

não da silanização do pino, autores recomendam que se faça uma limpeza deste 

com álcool (CURY et al., 2006; BÜTTEL et al., 2009, ZICARI et al., 2008). 

O tratamento da dentina radicular depende do agente cimentante utilizado. 

Quando o material adotado é o cimento resinoso dual, o tratamento prévio da 

dentina é feito seguindo o mesmo protocolo de uma restauração adesiva com resina 

composta. Sendo assim, a dentina é condicionada com o ácido fosfórico, quando o 

sistema adesivo utilizado (convencional) necessita dessa etapa, seguido de lavagem 

abundante e secagem do conduto. Durante esse procedimento, a literatura alerta 

para a necessidade de cuidados adicionais para que seja mantida a umidade ideal 

da dentina, recomendando que a secagem seja feita com uso de cones de papel 

absorvente (GRANDINI et al., 2005; MAZZONI et al., 2009; PEDREIRA et al., 2009). 

Após o condicionamento ácido, a dentina recebe aplicação do sistema adesivo 

(CALIXTO et al., 2012).  
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Para continuação do processo de hibridização, a escolha de sistemas 

adesivos mais hidrofóbicos, convencionais ou autocondicionantes, tem levado a 

perspectivas de melhor qualidade adesiva (CHERSONI et al. 2005; FABRE et al., 

2007), independente da forma de polimerização desses adesivos, seja auto ou 

fotoativado (DONG et al., 2003). Em pesquisa realizada por Wang et al. (2008), é 

possível encontrar maiores valores de resistência adesiva quando o pino reforçado 

por fibra é cimentado com sistema adesivo convencional, que emprega a etapa de 

condicionamento ácido separadamente das demais. Quando cimentos resinosos 

duais são utilizados, sistemas adesivos simplificados devem ser evitados, por existir, 

na maioria das vezes, incompatibilidade química entre esses dois materiais, 

podendo haver interferência no desempenho do cimento e diminuição na integridade 

da interface adesiva (SANARES et al., 2001).  

Para os cimentos de ionômero de vidro, são encontrados na literatura 

diferentes protocolos para o tratamento da dentina (CURY et al., 2006, BONFANTE 

et al., 2007, REIS et al., 2011), geralmente relacionados às recomendações do 

fabricante, podendo haver a ocorrência de nenhum pré-tratamento, quando não há 

especificações do fabricante para esse procedimento (BONFANTE et al., 2007). 

Diante da falta de um critério firmemente estabelecido para o tratamento da 

dentina previamente à cimentação com materiais ionoméricos, o ácido poliacrílico 

aparece como um material possível de melhorar as condições de adesão quando 

aplicado à dentina antes, pois a adesão do ionômero de vidro à dentina radicular é 

melhorada quando a smear layer presente, resultante do preparo do conduto, é 

removida (WEIGER; HEUCHERT; HAHN; LÖST, 1995). O pré-tratamento com ácido 

poliacrílico dissolve a smear layer, cria uma zona de dentina parcialmente 

desmineralizada e permite que o ácido interaja com a dentina através de uma 

“camada intermediária”, que contém elementos resultantes de uma troca mútua de 

íons entre o ionômero de vidro e dentina (TAY et al., 2001). Estudos demonstraram 

que esse pré-tratamento resulta em altos valores de adesão também quando o 

CIVMR é utilizado. (TANUMIHARJA et al., 2000; PALMA-DIBB et al., 2003). 
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2.3 Ação e inativação de enzimas proteolíticas intr ínsecas da dentina  

 

Todos os cuidados referentes ao processo de cimentação visam melhorar a 

qualidade da cimentação final obtida, tentando diminuir o número de falhas passíveis 

de ocorrer. A fragilidade da cimentação adesiva tem como seu ponto fraco a 

interface adesiva dentina-cimento, decorrente da degradação do cimento utilizado e 

degradação das fibrilas de colágeno presentes na estrutura dentinária (PEDREIRA 

et al., 2009; SANTOS et al., 2009, LINDBLAD et al., 2010). 

 Com relação à degradação das fibrilas de colágeno, enzimas presentes na 

própria estrutura dentária estão entre as principais responsáveis. Durante o 

procedimento de hibridização da dentina, ocorre a ativação de enzimas proteolíticas 

que participam de um processo de degradação da interface adesiva (LIU et al., 

2011; OSORIO et al., 2011; SCAFFA et al., 2012). Dentre esse grupo de enzimas, 

estão principalmente as metaloproteinases (MMPs) e as catepsinas. 

As MMPs constituem um grupo de enzimas, endopeptidases cálcio e zinco-

dependentes, que participam de diversos processos fisiológicos e patológicos do 

organismo (OSORIO et al., 2011). Essas enzimas participam da odontogênese, 

atuando diretamente no processo de formação e mineralização do esmalte e da 

dentina, e mais tardiamente, estão envolvidas no processo de degradação do 

colágeno (TJÄDERHANE et al., 1998; FANCHON et al., 2004; HEBLING et al., 

2005). Foram reportadas a existência de 23 tipos diferentes de MMPs (HANNAS et 

al. 2007). 

Durante o processo de adesão, essas MMPs são liberadas e passam a 

degradar o colágeno presente na interface adesiva, (LIU et al., 2011). O momento 

em que essas enzimas são liberadas ainda é um pouco controverso, sendo que 

alguns autores como Osorio et al. (2011), determinam que o aumento na 

degradação de colágeno ocorre após condicionamento ácido; enquanto Mazzoni et 

al. (2011) encontraram que o aumento na atividade de MMP-2 ocorreu de forma 

mais expressiva após condicionamento com ácido fosfórico a 1% seguido de 

aplicação do sistema adesivo, havendo diminuição na atividade dessa enzima 

quando apenas o ácido fosfórico foi aplicado ao substrato.  
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A CHX vem sendo relatada como opção de tratamento para inibição da 

degradação do colágeno há muitos anos (GRENIER, 1993). A ação desse material 

na inativação das MMPS participantes do processo de degradação da interface 

adesiva é estudada por diversos autores, e os resultados são promissores, 

sobretudo na dentina coronária (CARRILHO et al., 2010; OSORIO et al., 2011; 

MAZZONI et al., 2011).  

A atuação das MMPs acontece na dentina radicular da mesma maneira que 

ocorre na dentina coronária (SANTOS et al., 2009). Dentro desse contexto, a CHX 

atua como último irrigante no processo de cimentação no interior do canal radicular, 

sendo aplicada após condicionamento ácido da dentina, com o objetivo de limpar o 

conduto e auxiliar na manutenção da integridade da interface adesiva (LINDBLAD et 

al., 2010; LINDBLAD et al. 2012).  

A eficiência da CHX nesse processo foi verificada por diversos autores. 

Apesar dos resultados promissores encontrados em diversos estudos (CARRILHO et 

al., 2010; OSORIO et al., 2011; MAZZONI et al., 2011), alguns autores encontraram 

resultados negativos para o efeito da CHX na manutenção da integridade adesiva, 

como Leitune et al. (2010), que analisou o efeito da CHX na interface adesiva em 

condutos radiculares, encontrando que esse material não foi capaz de preservar a 

resistência adesiva de pinos cimentados a condutos radiculares após seis meses de 

armazenagem. Outros trabalhos não encontraram efeitos otimizados ou mesmo 

encontraram interferência negativa a depender do sistema adesivo empregado 

(WANG et al. 2013). 

 

 

2.4 Teste de resistência adesiva por extrusão ( push-out) 

 

Diferentes testes podem ser utilizados para determinar a resistência adesiva 

de uma restauração. Quando a união em estudo trata-se de um procedimento de 

cimentação intracanal, o teste de resistência adesiva por extrusão (push-out) é um 

dos mais utilizados por diferentes autores (CURY et al., 2006; REIS et al., 2011; 

CALIXTO et al., 2012). 
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 Para o tipo de análise de resistência da cimentação de pinos de fibra no 

interior do canal, o teste de resistência adesiva por extrusão (push-out) é que 

apresenta menor variabilidade durante o teste mecânico e apresenta melhor 

distribuição do estresse causado, quando comparado, por exemplo ao teste de 

microtração (SOARES et al., 2008). Também é o teste que apresenta o menor 

número de falhas prematuras e valores baixos, considerados mais realistas para um 

ambiente de difícil técnica como o canal radicular (GORACCI et al., 2004). 

 Os valores obtidos nesse teste geralmente são baixos quando comparados ao 

de microtração (GORACCI et al., 2004) e, segundo Ferrari et al. (2009), esses 

valores podem variar também de acordo com a carga apresentada no cimento 

resinoso utilizado. Em seu estudo, este autor mostrou que quanto maior a carga 

presente no cimento resinoso utilizado, menores são os valores de push-out obtidos 

durante o ensaio mecânico. 

 Os estudos laboratoriais possibilitam a criação de novas situações a serem 

testadas e analisadas através de estudos de acompanhamento clínico. Diante da 

disponibilidade da metodologia de push-out, comparar diferentes materiais e 

protocolos possíveis de serem utilizados na cimentação de pinos de fibra de vidro se 

tornou um estudo viável de ser realizado e necessário para a escolha da melhor 

conduta clínica a ser adotada. 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Proposição 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união (RU) da interface 

cimento-pino-dentina radicular, imediata e em longo prazo, com diferentes agentes 

cimentantes, associados ou não ao uso de clorexidina.  

 As hipóteses nulas testadas foram: 

A) Não há diferença de RU quanto ao tipo de agente cimentante; 

B) O uso de clorexidina não influencia na RU 

C) Não há diferença de RU quanto aos terços cervical, médio e apical. 

D) Não há diferença de RU imediata e em longo prazo. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 Delineamento experimental 

 

Esse estudo in vitro, envolveu um tipo de pino de fibra de vidro em diferentes 

condições de cimentação. O delineamento experimental apresentou quatro fatores: 

1- cimento (2 níveis – cimento resinoso ARC e cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina RelyX Luting 2); 2- tratamento (2 níveis – sem e com aplicação 

de clorexidina); 3- terço radicular (3 níveis – cervical, médio e apical) e 4- tempo (2 

níveis – sete dias e seis meses). A variável de resposta foi o teste de resistência 

adesiva por extrusão (push-out).  

 

 

4.2 Seleção das raízes 

 

Oitenta raízes bovinas foram selecionadas, mantidas e renovadas em timol a 

0,1%. Uma análise prévia das dimensões mésio-distal e de comprimento original foi 

realizada, permitindo a seleção de unidades similares, que apresentaram condutos 

cilíndricos e de diâmetro compatível com o pino a ser utilizado. 

Após essas análises, as porções coronárias foram descartadas com corte na 

região cervical de forma 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 Bluff, IL, EUA). Ao final desta secção, as 

raízes apresentaram comprimento radicular padronizado de 17mm. Em seguida, 

foram limpas com curetas de raspagem periodontal e pasta de pedra pomes com 

escova de Robson  e então  armazenadas em água deionizada. 

 

 

4.3 Preparo dos dentes 

 

O tratamento endodôntico das raízes foi realizado com instrumento de 

memória de n°45, padronizado a uma profundidade de 16mm. Os canais foram 
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irrigados com água deionizada, evitando a interferência de possíveis variáveis 

resultantes do uso de outros materiais irrigadores oxidantes disponíveis (água 

oxigenada e hipoclorito de sódio). Ao final da instrumentação, os condutos foram 

preenchidos com EDTA Trissódico líquido (Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil) por 5 

minutos para remoção de raspas de dentina remanescentes, lavados com água 

deionizada e secos com cones de papel absorvente (Tanari, Manacapuru, AM, 

Brasil). Posteriormente, foram obturados com cones de guta-percha (Tanari, 

Manacapuru, AM, Brasil) e cimento à base de hidróxido de cálcio (Sealer 26 – 

Dentsply, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), pela técnica de condensação lateral.  

Após 24 horas, os condutos foram desobturados para preparação do espaço 

necessário para o pino a ser cimentado, que consistiu em um pino nº 2 de formato 

cônico, liso, constituído de filamentos de fibras de vidro imersos em uma matriz de 

resina epóxica com uma haste metálica no centro de sua estrutura (Exacto, Ângelus, 

Londrina, PR, Brasil) (Figura 1).  

   

         
Figura 1: Pino de fibra de vidro utilizado no estudo. A) Aspecto macroscópico do pino. B) MEV da 
superfície externa do pino utilizado apresentando superfície rugosa e com ranhuras 

 

 

O processo de desobturação foi realizado com a broca de 1,5mm de 

diâmetro, que acompanha o kit de pinos e corresponde ao diâmetro do pino 

utilizado, a um comprimento de 13mm deixando 3mm de selamento apical. 
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4.4 Distribuição das raízes tratadas nos grupos 

 

Em seguida, as raízes foram aleatoriamente distribuídas em 8 grupos de 

acordo com os agentes cimentates, tratamento do conduto e tempo de 

armazenamento, conforme descrito no quadro 1: ARC (RelyX ARC/ ScothBond, 3M 

ESPE, St Paul, EUA), ARC+CHX, RL  (RelyX Luting 2, 3M ESPE, St Paul, EUA) e 

RL+CHX. As características dos cimentos utilizados estão apresentadas no            

quadro 2. 

 
Quadro 1: Distribuição dos grupos experimentais (n=10) 

Material  Tratamento  Tempo  

RelyX ARC 
(ARC) 

Sem CHX 
7 dias 

6 meses 

Com CHX 
7 dias 

6 meses 

RelyX Luting 2 
RL 

Sem CHX 
7 dias 

6 meses 

Com CHX 
7 dias 

6 meses 

 

 

4.5 Preparo dos pinos e dos condutos 

 

Os pinos de fibra de vidro foram limpos com álcool etílico e posteriormente 

silanizados (Primer silano – Ângelus, Londrina, PR, Brasil), deixando secar por um 

minuto. 

As raízes foram lavadas, secas e envoltas com papel alumínio. As 

características dos cimentos utilizados e os protocolos de cimentação de utilizados 

estão descritos nos quadro 2 e 3, respectivamente.  
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Quadro 2: Composição dos agentes cimentantes utilizados 

Material Fabricante Composição Classificação 

 

RelyX ARC 

(ARC) 

 

3M ESPE, St Paul, 
MN, EUA 

Sílica tratada com silício, 
dimetacrilato de 2,2 
etilenodioxidietilo, metacrilato 
de bisfenol diglicidil, éter, 
polímero dimetacrilato 
funcionalizado 

 
 
Cimento resinoso dual 

 

RelyX Luting 2 

(RL) 

 

3M ESPE, St Paul, 
MN, EUA 

Pasta A: vidro de fluoroalumínio 
silicato, agente redutor, HEMA, 
água, agente opacificante. 

Pasta B: ácido policarboxílixo 
metacrilado, Bis-GMA, HEMA, 
água, persulfato de potássio, 
carga de zircônia sílica 

 
 
Cimento de ionômero de 
vidro modificado por resina  

 

Quadro 3: Protocolo de cimentação para cada grupo 

Cimento Tratamento da dentina Protocolo de cimentação 

ARC 

 
Sem CHX: ácido fosfórico  37% 
(Condicionador Dental Gel – 
Dentsply, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil) por 15s; sistema adesivo 
(ScothBond Multiuso Plus) – 
primer + adesivo (fotoativação 
por 20s) 
 

Manipulação do cimento por 10s; 
aplicação no conduto e no pino; 
cimentação com broca lentulo manual; 
remoção do excesso; fotoativação por 
40s  

 
Com CHX: aplicação de 
digluconato de clorexidina 2% 
(Maquira Dental Produts, 
Maringá, PR, Brasil) por 60s 
após aplicação do ácido; 
secagem com cones de papel  
 
absorvente; sistema adesivo 
 

RL 

Sem CHX: ácido poliacrílico 
11,5% (Vitro condicionador-  
Nova DFL, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil)   por 12s Manipulação das pastas A e B por 

20s; aplicação do cimento no conduto 
e no pino com lima nº 70; pressão 
digital por 2min; remoção de excesso; 
aguardar 5min  

Com CHX: aplicação de 
digluconato de clorexidina 2% 
(Maquira Dental Produts, 
Maringá, PR, Brasil) por 60s 
após aplicação do ácido 
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Após 24 horas da cimentação, mantidas em água deionizada, as raízes foram 

seccionadas perpendicularmente ao longo eixo, obtendo-se de 8 a 9 fatias de 

aproximadamente 1mm de espessura, com disco diamantado na máquina de corte 

Isomet 1000 Precision Saw (South Bay Techonology Inc., Buehler, Lake Bluff, IL, 

EUA) sob refrigeração constante (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2: Fatias de 1mm obtidas após corte identificadas de acordo com os terços da raiz. 
 

As fatias obtidas foram individualmente identificadas e armazenadas em 

saliva artificial em estufa (Estufa 502, Fanem, São Paulo, SP, Brasil) a 37°C por 7 

dias ou 6 meses, de acordo com o período de avaliação de cada grupo, sendo 

realizada a renovação da saliva a cada três semanas. 

 

4.6 Teste de resistência adesiva ( Push-out) 

 

Passado o período de armazenamento, os espécimes foram submetidos ao 

teste de resistência adesiva (push-out). Os espécimes foram posicionados em um 

suporte metálico de aço inoxidável contendo uma perfuração central com 2 mm de 

diâmetro. Devido ao formato cônico dos pinos, a carga foi aplicada no sentido apico-

coronal a partir da superfície apical, de forma que o pino fosse empurrado em 

direção à porção mais larga do conduto (Figura 3). 
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Figura 3: Desenho esquemático do posicionamento da fatia durante o teste. 
 

 

A carga foi aplicada apenas sobre a superfície do pino por meio de uma 

ponta, com variação de 1,3mm a 0,8mm de diâmetro, acoplada a máquina de ensaio 

universal Instron 3342 (Instron Co., Canton, MA, USA) com célula de carga de 500kg 

(50N), a velocidade de 0,5mm/min de forma que não tocasse na interface adesiva. 

Os valores foram registrados em kgf e posteriormente convertidos em MPa.  

 

 

4.7 Conversão de valores 

 

 Os valores obtidos durante o teste de resistência adesiva foram registrados 

em kgf e posteriormente convertidos em MPa. Para se calcular a resistência adesiva, 

foi utilizada a fórmula: α= F/A, na qual F, em MPa, é a força presente no momento 

do deslocamento do pino. 

Como o espécime utilizado possui formato cônico, os diâmetros dos 

fragmentos de cimentação do pino (coronal e apical) e suas espessuras foram 

verificados com auxílio de um paquímetro digital (Messen Sensor Technology Co, 

Guangdong China), e a área total, em mm2, foi calculada utilizando-se a seguinte 

fórmula: A = π (R2+R1) [h2 + (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= altura da fatia.   

 

 

4.8 Análise das falhas 

 

Após o teste de resistência adesiva, foi realizada análise microscópica das 

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

digital microscope, AnMo Eletronics Corporation, Hsinchu, China), com 200 vezes de 

aumento. As falhas encontradas foram classificadas em: 1- A C/D (falha adesiva 
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entre cimento e dentina); 2- A C/P (falha adesiva entre cimento e pino); 3- CP (falha 

coesiva do pino); 4- CC (falha coesiva do cimento); 3- M (falha mista). 

Adicionalmente, 8 espécimes foram selecionados aleatoriamente, fixados em 

base de latão com esmalte (Risqué, Niasi, Taboão da Serra, São Paulo, Brasil) e 

metalizados (Hammer VI-sputtering system-ANATECH LTD, Alexandria, EUA) com 

partículas de pó de ouro para análise através de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV- JOEL JSM T220A, Tóquio, Japão), possibilitando visualização das 

falhas encontradas com aumento de 50x e 200x. 

 

 

4.9 Análise estatística  

 

Os dados foram tabelados considerando as variáveis agente cimentante, uso 

de clorexidina, terços radiculares e tempo. Com a verificação de distribuição normal 

e homogeneidade dos resultados, as análises foram realizadas pelo teste de ANOVA 

quatro critérios e comparações múltiplas com Tukey, ambos com p<0,05.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Para a variável de resposta resistência de união por extrusão (push-out), 

encontrou-se significância para todos os fatores testados: material (p= 0,000); 

clorexidina (p=0,0008) e terço (p= 0,012). O fator tempo não foi significante (p= 

0,081). Houve interação apenas entre os fatores CHX x tempo (p=0,0000) e material 

x CHX x tempo (p=0,0000). As demais interações não foram estatisticamente 

significantes (p> 0,05). Os valores de média e desvio padrão estão apresentados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores de resistência adesiva (MPa) e desvio padrão para os diferentes grupos 
nos dois tempos de armazenamento 
 

 

Material 

 

 

Terço 

7 dias 6 meses 

s/ CHX c/ CHX s/ CHX c/ CHX 

 

ARC 

C 4,03 (1,85)Aa1+ 6,75 (3,01)Aa1+ 6,57 (2,43)Aa1+ 3,23 (3,13)Bb1+ 

M 4,68 (2,76)Aa1+ 5,28 (2,89)Aa1+ 6,56 (2,85)Aa1+ 1,75 (1,28)Bb1+ 

A 2,97 (1,56)Aa1+ 3,98 (3,40)Aa1+ 5,15 (3,07)Aa1+ 3,26 (2,10)Aa1+ 

 

RL 

C 2,26 (0,48)Aa1+ 2,26 (0,96)Aa1* 2,02 (1,13)Aa1* 1,06 (0,70)Aa1+ 

M 1,97 (1,31)Aa1+ 2,10 (0,93)Aa1* 1,90 (1,33)Aa1* 0,78 (0,38)Aa1+ 

A 1,69 (0,75)Aa1+ 1,65 (1,40)Aa1+ 1,40 (1,43)Aa1* 0,88 (0,90)Aa1+ 

 
Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferença estatisticamente significante para o 
fator tempo, nas mesmas condições; 
Letras minúsculas iguais indicam ausência de diferença estatisticamente significante para o 
fator tratamento (sem ou com CHX), nas mesmas condições; 
Números iguais indicam ausência de diferença estatisticamente significante para o fator 
terço, nas mesmas condições; 
Símbolos iguais indicam ausência de diferença estatisticamente significante para o fator 
material, nas mesmas condições. 

 
 
Considerando-se o fator tempo, encontrou-se diferença estatisticamente 

significante para os valores de resistência adesiva apenas para o grupo ARC+CHX, 

havendo diminuição dos valores encontrados nos terços cervical e médio após 6 

meses de armazenamento. 

Quando os valores de resistência adesiva entre os diferentes terços de um 

mesmo grupo são comparados, dentro do mesmo tempo de armazenamento, 
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verifica-se ausência de diferenças significantes, indicando que em uma mesma 

condição, a adesão conseguida foi semelhante para as diferentes regiões do 

conduto. 

Aos 7 dias de armazenamento, observou-se comportamento semelhante para 

os grupos sem e com o tratamento prévio com CHX, não havendo alterações 

significantes nos valores de resistência obtidos na presença da CHX. Nos grupos 

armazenados durante 6 meses, percebeu-se que a aplicação de CHX determinou 

valores significativamente mais baixos. Para o RL armazenado por 6 meses, 

observou-se que o tratamento prévio com CHX não determinou alterações 

significantes na adesão. 

Na comparação entre os materiais ARC x RL, detectou-se diferença 

estatisticamente significante no tempo de 7 dias, quando associados a CHX, nos 

terços cervical e médio. Já no tempo de 6 meses, as diferenças foram encontradas 

em todos os terços quando a CHX não foi aplicada. Em ambas as situações, ARC 

apresentou maiores valores de resistência adesiva. 

A partir da análise dos espécimes por microscopia óptica, foi possível 

identificar os tipos de falhas encontradas na interface, representadas em 

porcentagem no gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Porcentagem dos tipos de falhas na interface de acordo com os cimentos nas condições 
testadas: A C/D – falha adesiva entre cimento e dentina;  A C/P – falha adesiva entre cimento e pino; 
CP – falha coesiva do pino; CC – falha coesiva do cimento; M – falha mista. 
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No gráfico, é possível verificar que para os grupos cimentados com ARC 

houve predominância de falhas adesivas entre cimento e dentina e falhas mistas. 

Para os grupos cimentados com RL, as falhas consistiram apenas de falhas 

adesivas entre cimento e pino e falhas mistas. Em nenhum dos grupos observou-se 

ocorrência isolada de falha coesiva do cimento. 

As principais falhas encontradas foram também observadas em MEV e são 

apresentadas a seguir (Figura 4). 

 

 

Figura 4: A) Falha mista no grupo RL; B) Falha adesiva cimento-dentina no grupo ARC; C) Falha 
cimento-pino no grupo ARC. AC/P- falha adesiva cimento/pino; A C/D- falha adesiva cimento/dentina; 
cc- falha coesiva do cimento; P- pino; D- dentina; C- cimento. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Uma vez que a desunião do pino de fibra de vidro representa uma das 

principais falhas de restaurações de dentes tratados endodonticamente, diferentes 

estratégias tem sido investigadas para assegurar maior estabilidade adesiva 

(RADOVIC et al., 2008; LINDBLAD et al., 2010; LEITUNE et al., 2010;  ZICARI et al., 

2012). Portanto, este estudo teve como objetivo comparar um cimento resinoso a um 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina, nos diferentes terços 

radiculares, de acordo com o tratamento convencional ou associado ao pré-

tratamento com CHX, em dois períodos de armazenamento.  

Para este estudo, o teste de extrusão, push-out, foi escolhido. Em espécimes 

que apresentam restaurações intrarradiculares com pinos intracanais é um método 

já utilizado em estudos que buscam mensurar resistência adesiva nos diferentes 

terços (cervical, médio e apical) do conduto (REIS et al., 2011; CECCHIN et al., 

2011). A escolha desse teste ocorre por este apresentar menor número de falhas e 

melhor distribuição do estresse (SOARES et al., 2008), sendo que a distribuição 

mais uniforme dos estresses ao longo da interface pino-cimento-dentina também é 

resultado da utilização de espécimes espessura reduzido, com cerca de 1mm 

(GORACCI et al., 2004), como os utilizados nesse estudo. Goracci et al. (2004) 

relatam que o teste de push-out oferece medições úteis, com limitada variação de 

dados, além de registrar de forma mais realista os baixos valores de resistência 

adesiva para os materiais utilizados na cimentação do pino à dentina; essa condição 

parece tornar o teste mais preciso, quando considera-se a fragilidade da adesão 

entre pino e dentina radicular. 

Baseando-se nos resultados encontrados, o cimento resinoso dual (RelyX 

ARC) apresentou desempenho  superior ao cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina (RelyX Luting 2). Portanto, a hipótese nula de que não há 

diferença de resistência adesiva com o uso dos diferentes agentes cimentantes foi 

rejeitada. 

Os valores de resistência adesiva encontrados para o cimento resinoso, 

apesar de poderem ser interpretados como baixos, estão de acordo com valores 
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encontrados em outros estudos (LINDBLAD et al., 2010; LEME et al., 2011; 

LINDBLAD et al., 2012) e estão dentro de uma expectativa esperada para esse tipo 

de teste, por razões mencionadas anteriormente (GORACCI et al., 2004). Nos dois 

estudos conduzidos por Lindblad et al. (2010 e 2012), os baixos valores de 

resistência adesiva estão associados a pinos constituídos de fibra de vidro em uma 

matriz de resina epóxica, mesma composição do pino utilizado no presente estudo, o 

que pode ser um indicativo da influência do pino utilizado na resistência adesiva de 

cimentos utilizados em restaurações intrarradiculares.  

Além da composição do pino, a natureza do cimento utilizado também 

influencia os valores de adesão. Ferrari et al. (2009) encontrou que o valor da 

resistência adesiva diminui de acordo com o aumento no percentual da carga do 

cimento utilizado, sendo que com carga próxima aos 70%, o valor médio de 

resistência adesiva imediata encontrado foi de 4,5 MPa. Este valor assemelha-se 

aos valores encontrados no presente estudo, o qual utilizou um cimento resinoso 

dual com aproximadamente 67,5% de carga. Portanto, a média de valores obtidos 

quando o RelyX ARC foi utilizado está dentro do esperado para a quantidade de 

carga presente nesse cimento. 

É importante destacar que a seleção do sistema adesivo empregado neste 

estudo (CHERSONI et al., 2005; RADOVIC et al., 2008; WANG et al., 2013). A 

utilização de cimento com polimerização dual descarta a possibilidade de utilização 

de adesivos simplificados devido à incompatibilidade química existente entre esses 

dois materiais, determinada por um processo no qual os monômeros acídicos do 

adesivo degradam as aminas terciárias da porção autopolimerizável do cimento 

(SANARES et al., 2001). Além disso, os adesivos simplificados permitem que ocorra 

movimentação de água através da dentina radicular, mesmo quando se trata de um 

dente tratado endodonticamente, o que certamente prejudica o desempenho do 

cimento resinoso (CHERSONI et al., 2005). Por esses motivos, esse estudo optou 

pela utilização de um adesivo convencional de três passos. Também consideramos 

que a forma de ativação por luz (física) do sistema adesivo empregado foi uma 

opção por retratar a forma mais empregada pelos profissionais. A forma de 

polimerização do adesivo não influencia diretamente a resistência adesiva da união 

obtida (SILVA, 2009) e, como a técnica que utiliza a fotoativação do adesivo é aceita 

e utilizada por outros pesquisadores (SOARES et al., 2008; CALIXTO et al., 2012), 
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esse estudo optou por pela forma de utilização com aplicação de primer, seguida de 

adesivo e fotoativação por 20 segundos. 

Apesar da obtenção de maiores valores de resistência adesiva quando 

comparado ao CIVMR, especialmente após o armazenamento durante 6 meses, o 

cimento resinoso dual ainda apresenta como uma grande limitação a dificuldade da 

técnica associada a um procedimento adesivo realizado dentro de um ambiente 

desfavorável como o do conduto radicular que, devido ao seu aspecto anatômico, 

apresenta alto fator de configuração cavitária (fator C) (TAY et al., 2005) e diferente 

distribuição dos túbulos dentinários, sendo esses túbulos mais finos e presentes em 

menor número quando comparado a dentina coronária (MJÖR et al., 2001). 

Por esses motivos, o cimento a base de ionômero de vidro passou a ser 

considerado uma alternativa interessante, principalmente se modificado por resina 

(BONFANTE et al., 2007). Entretanto, a literatura reporta que mesmo com uma 

menor sensibilidade técnica, esta categoria de material ainda apresenta limitações. 

(BONFANTE et al., 2007; ; MACEDO; FARIA e SILVA; MARTINS, 2010; REIS et al., 

2011). 

Assim, os resultados desse estudo estão de acordo com investigações 

prévias que obtiveram melhores resultados para os cimentos resinosos quando 

comparados aos cimentos ionoméricos modificados por resina (BONFANTE et al., 

2007; MACEDO; FARIA E SILVA; MARTINS, 2010; REIS et al., 2011). O fraco 

desempenho do CIVMR pode estar associado ao fato da sua retenção à estrutura 

dentária ser predominantemente mecânica e por ser um material menos resistente 

(BONFANTE et al., 2007). Associado a esses fatores, durante a manipulação dos 

dois cimentos é possível observar uma característica de maior viscosidade do 

CIVMR, formando maior espessura de película, quando comparado ao cimento 

resinoso (KIOUS et al., 2009), o que pode dificultar seu escoamento e facilitar o 

surgimento de bolhas na linha de cimentação.  

Na comparação do desempenho de cada agente cimentante em relação aos 

terços, observaram-se valores reduzidos no terço apical, embora não exista 

diferença com os demais terços. Independente do agente cimentante utilizado, a 

anatomia do conduto também pode justificar os baixos valores obtidos para o terço 

apical, quando comparados aos valores obtidos no terço cervical, já que nessa 
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região existe uma maior dificuldade na obtenção do grau adequado de conversão do 

cimento resinoso, devido à maior dificuldade de acesso à luz fotoativadora (KIM; 

KIM; KWON, 2009). Além disso, no terço apical geralmente existe uma maior 

dificuldade de visualização e acesso para permitir o correto preparo mecânico e 

químico (condicionamento ácido) para cimentação, o que pode ser representado 

pela permanência de restos de guta-percha e, nos grupos cimentados com cimento 

resinoso, controle inadequado da umidade e do processo de hibridização (MJÖR et 

al., 2001; PERDIGÃO et al., 2007). Embora exista uma diferença numérica entre os 

valores de resistência adesiva obtidos entre os terços, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante, o que corrobora com estudos anteriores, como o 

realizado por Leme et al. (2011), no qual o teste de resistência por extrusão não 

identificou diferenças significantes entre os terços de um conduto dentro do grupo 

cimentado com RelyX ARC, o que significa que a técnica quando bem realizada, não 

interfere de maneira comprometedora a adesão obtida na região apical, apesar das 

dificuldades encontradas, ou que o período de avaliação não foi suficiente para 

detecção dessa diferença.  

Mais recentemente, evidenciou-se a participação de mecanismos biológicos 

de degradação da camada híbrida provocada por enzimas proteolíticas intrínsecas 

da dentina (SCAFFA et al., 2012). Nesse contexto, a CHX surge como uma 

excelente opção de escolha, pois além de suas propriedades antimicrobianas, ideais 

para um agente irrigante, este material está associado à inativação destas enzimas 

na interface adesiva (LINDBLAD et al., 2010; OSORIO; YAMAUTI; RUIZ-REQUENA 

et al., 2011; LINDBLAD et al., 2012). 

Estas enzimas, representadas principalmente pelas metaloproteinases 

(MMPs), são ativadas após o condicionamento ácido da dentina, o que tem 

conduzido o desenvolvimento de diferentes tratamentos para minimizar sua ação. 

Sendo assim, as MMPs tem papel importante na longevidade das restaurações e 

cimentações adesivas. 

Da mesma maneira que são encontradas na dentina coronária, Santos et al. 

(2009) evidenciou a presença de MMPs na dentina radicular, podendo, portanto, 

haver interferências na qualidade da cimentação adesiva. Em estudo recente, Kato 

et al. (2011) encontrou evidências de atividades da MMP-9 de maneira muito 
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semelhante para dentina humana e bovina, sendo esse substrato indicado para o 

estudo envolvendo a ação de MMPs na interface adesiva. Essa condição torna 

necessária a criação de estratégias para inativá-las, minimizando a degradação da 

interface adesiva resultante do procedimento de cimentação.  

Portanto, a eficácia do pré-tratamento com clorexidina foi utilizada como 

estratégia para inativação das MMPs (GENDRON et al., 1999). Como resultado, não 

se encontrou superioridade na resistência adesiva para cimento resinoso utilizando o 

pré-tratamento com clorexidina. Os achados corroboram com estudo prévio 

realizado por Leitune et al. (2010), no qual a aplicação de clorexidina após 

condicionamento com ácido fosfórico se mostrou ineficiente na melhoria da 

resistência adesiva após 6 meses de armazenamento. Outro estudo, realizado por 

Stape et al. (2012) não encontrou nenhuma influência imediata da CHX na 

resistência de união do ARC à dentina, o que atribuiu à ausência de interação entre 

a CHX e os monômeros de metacrilato do cimento, já que o sistema adesivo 

convencional de três passos  que foi utilizado cria uma barreira física que impede 

esse contato.  

No presente estudo, além de não resultar em benefícios imediatos na 

resistência adesiva, após o período de 6 meses contatou-se que a CHX prejudicou a 

adesão do cimento resinoso, diminuindo significativamente os valores de resistência 

adesiva no terço médio.  

Esse resultado corrobora com um recente estudo de Hipólito et al. (2012), no 

qual a CHX exerceu efeito negativo na resistência adesiva por microtração de dois 

cimentos auto-adesivos. Nesse estudo, os autores acreditam que a formação de 

precipitados resultantes da reação entre a CHX e o fosfato, identificados por 

microscopia eletrônica nos espécimes tratados com CHX 2%, sejam os responsáveis 

por diminuir a resistência adesiva, já que, entre outras ações, esses precipitados 

criam uma barreira física que diminui a interação do cimento resinoso com a 

superfície, diminuindo sua capacidade adesiva. Aplicando essa explicação para o 

presente estudo, a provável existência desses precipitados pode ter diminuído a 

capacidade de interação do sistema adesivo com a superfície dentinária.  
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Dessa forma, baseado nos resultados, o tratamento com CHX não foi capaz 

de melhorar a adesão para nenhum dos cimentos e, após seis meses, exerceu 

influência negativa para o cimento resinoso. 

O RL também foi submetido à aplicação prévia de CHX, não sendo 

encontrada influência positiva na adesão, seguindo explicação semelhante para o 

que foi discorrido para o cimento resinoso. O uso de CHX foi realizado devido ao 

componente resinoso desse cimento e ao pré-tratamento com ácido poliacrílico 

realizado na dentina radicular. Entretanto, é preciso considerar que este é um ácido 

mais fraco e com menor poder de desmineralização,podendo sugerir sua 

capacidade de ativação das enzimas proteolíticas potencialmente menor. 

Para relação com o tempo, como já exposto, os materiais apresentaram 

desempenho diferente, de forma que o cimento resinoso apresentou estabilidade na 

ausência do pré-tratamento com CHX. Comparando-se os grupos tratados com 

CHX, observa-se que ocorreu uma diminuição da resistência adesiva, exceto para o 

terço apical, após os 6 meses de armazenamento. Para o cimento ionomérico, não 

se observaram mudanças em relação ao tempo, independente do pré-tratamento 

com CHX. 

Laboratorialmente, a simulação deste tempo de envelhecimento é 

frequentemente realizada através de armazenagem em meio aquoso (LEITUNE et 

al., 2010; LINDBLAD et al., 2012). O período e o meio de armazenamento também 

exercem influência sobre a resistência adesiva. Quando armazenados em meio 

aquoso, como a saliva artificial utilizada nesse estudo, os espécimes absorvem água 

do meio, sofrendo um fenômeno denominado expansão higroscópica. Estudos 

mostram a ocorrência de aumento dos valores de adesão na existência desse 

fenômeno para cimentos resinosos e para CIVMR, quando comparados aos valores 

obtidos após armazenamento em óleo mineral (CURY et al, 2006). No presente 

estudo, o armazenamento em saliva artificial dos espécimes fatiados durante 6 

meses teve como objetivo aumentar o estresse causado na interface adesiva e 

corrobora com a forma de armazenamento de outros estudos (LEITUNE et al., 2010; 

LINDBLAD et al., 2012). 

Após 6 meses de armazenamento, os valores encontrados para a maioria dos 

grupos não foram diferentes dos valores encontrados após sete dias, o que 
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aconteceu de maneira integral para os grupos cimentados com RL. Esse resultado 

pode ser explicado pela expansão higroscópica dos cimentos, que ocorre 

continuamente durante todo esse período, determinando um aumento na retenção 

mecânica existente entre o cimento e a parede de dentina, devido a um aumento de 

volume da área restaurada, o que acontece de maneira mais rápida e expressiva 

para o cimento de ionômero de vidro (VERSLUIS et al., 2011).  

Informações complementares interessantes são demonstradas nos tipos de 

falhas apresentadas pelos diferentes grupos testados. Os resultados variaram 

principalmente de acordo com o tipo de cimento utilizado, indicando que houve uma 

mudança no principal tipo de falha adesiva obtida. O cimento resinoso dual 

apresenta como ponto fraco do sistema a união a adesão à dentina, por motivos já 

explicados, como dificuldade de polimerização e fator de configuração cavitária, por 

exemplo (TAY et al., 2005; KIM; KIM; KWON, 2009); por outro lado, o CIVMR 

apresenta boa adesão à dentina, já que a reação ácido-base determina união 

química à estrutura dentária (FRUITS et al., 1996),  o que pode explicar as 

diferenças no padrão de falhas que foram encontradas para os dois materiais 

testados. As falhas mistas estiveram presentes para os dois materiais, mas foram o 

padrão de falha predominante para o CIVMR, sendo que, em muitos dos espécimes 

analisados cimentados com esse material, os demais tipos de falhas apareceram  

como consequências da falha de união entre o cimento e o pino. A presença de 

ranhuras na superfície do pino deveria favorecer a retenção mecânica para o RL, o 

que provavelmente não ocorreu quando se interpreta o grande número de falhas 

adesivas entre cimento e pino, indicando fraca união entre esses componentes do 

sistema. 

Os tipos de falhas encontradas nesse estudo divergiram do padrão de falhas 

encontrado por outros autores, que encontraram maioria de falhas adesivas do tipo 

cimento-pino quando o cimento resinoso foi utilizado sem asperização prévia do pino 

(BALBOSH; KERN, 2006; WANG et al., 2008). Já outro estudo, realizado por 

Lindblad et al. (2010) encontrou após teste de resistência adesiva imediata a 

variação do padrão de falha entre grupos cimentados com cimento resinoso sem e 

com o tratamento prévio com CHX. Segundo os resultados desse autor, houve uma 

redução significante das falhas adesivas entre cimento e dentina quando a CHX foi 

aplicada, havendo nesse mesmo grupo um aumento das falhas mistas e coesivas 
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em dentina. Esses resultados não corroboram com o padrão de falhas encontrado 

no presente estudo, já que a distribuição das falhas entre os grupos cimentados com 

ARC sem e com CHX se mantiveram muito parecidos após o teste imediato (7 dias) 

Outro aspecto relevante a ser considerado neste momento diz respeito às 

falhas prematuras observadas neste estudo. 

O número de falhas prematuras ocorridas nesse estudo (40) resultou 

principalmente da perda de espécimes durante o corte em fatias, quando o descarte 

da primeira fatia necessário na técnica foi de tal espessura que resultou na obtenção 

de última fatia apical sem pino e, portanto, impossibilitada de ser testada. Esse 

número de espécimes perdidos foi maior que o relatado por Goracci et al. (2004), em 

estudo no qual não ocorreram falhas prematuras durante o teste de push-out. 

Entretanto, esses autores obteve fatias apenas do terço coronal e médio, resultando 

num total de cinco a seis fatias por raiz, diferentemente desse estudo, no qual foram 

obtidas nove fatias por raiz, com o objetivo de aumentar o número de espécimes e 

permitir a comparação da resistência adesiva entre os diferentes terços da raiz. Esse 

maior número de fatias pode justificar a existência das falhas prematuras relatadas. 

Apesar da menor sensibilidade técnica relacionada ao CIVMR, o presente 

estudo mostrou que esse material não é capaz de apresentar um alto valor de 

resistência adesiva. Entretanto, a observação de estabilidade desses valores ao 

longo do tempo, sem ou com CHX, abre um caminho para maior acompanhamento 

de forma positiva. Pode ser que seu desempenho seja clinicamente diferente do 

encontrado em estudos laboratoriais, desde que o pino apresente retenções 

mecânicas para o cimento, necessitando que sejam realizados estudos clínicos para 

confirmação dessa hipótese. A aplicação de CHX, apesar de determinar melhoras 

em restaurações coronárias, exerceu uma influência negativa para o cimento 

resinoso dual ao 6 meses, indicando que seu uso clínico durante esse procedimento 

deve ser realizado ainda com cautela. Para o cimento a base de ionômero de vidro, 

não houve nenhuma ação detectável da CHX. 

Dessa forma, o emprego de CHX em restaurações adesivas na dentina 

radicular ainda não apresenta evidências tão contundentes quanto às investigações 

realizadas em dentina coronária, sendo precoce antecipar sua indicação rotineira 

previamente ao procedimento de cimentação de pinos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Diante dos resultados descritos e discutidos neste estudo, foi possível concluir 

que: 

 

-  o cimento resinoso dual RelyX ARC (ARC) apresentou desempenho 

melhor no teste resistência adesiva (push-out), sendo os valores 

superiores aos obtidos para o cimento de ionômero de vidro modificado 

por resina RelyX Luting 2 (RL); 

-  o tratamento com clorexidina não determinou efeito positivo na resistência 

adesiva para nenhum dos materiais testados, exercendo, ao contrário, 

efeito negativo para o ARC após a armazenagem por 6 meses; 

- ambos os cimentos testados não apresentaram diferenças nos valores de 

resistência adesiva na comparação entre terços; 

-     a resistência de união diminuiu ao longo do tempo para o ARC. 
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