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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do uso do extrato de Bromelina na 

resistência de união (RU) à dentina radicular de pinos de fibra de vidro. Inicialmente, 

determinou-se a concentração e tempo de aplicação mais eficientes da Bromelina. 

Assim, a suspensão do extrato de Bromelina nas concentrações de 0, 2%, 5% e 

10%, foram aplicadas sobre dentina por 30 segundos ou 1 minuto. Os substratos 

foram caracterizados por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para a 

análise de RU, foram selecionados dentes humanos unirradiculares hígidos que 

foram tratados, preparados para pino, e separados em 6 grupos, de acordo com o 

tratamento a que foram submetidos e tipo de cimento utilizado: cimento resinoso 

dual convencional (CDC); cimento resinoso dual autoadesivo (CDA); extrato de 

bromelina 5% (Br5%) + CDC; Br5% + CDA; extrato de bromelina 10% (Br10%) + 

CDC; Br10% + CDA. Metade das amostras de cada grupo foram submetidas ao 

ensaio de ciclagem termomecânica (CTM – Erios, 1.200.000 ciclos, carga axial de 

133N e frequência de 2Hz) e a outra metade permaneceu 24h imersa em água 

destilada. As raízes dos dentes foram seccionadas transversalmente (2mm de 

espessura) e submetidas ao ensaio de push-out (Instrom, 2519-106, 0,5mm/min) nos 

terços cervical, médio e apical. Análises em MEV e Microscopia confocal foram 

utilizadas para caracterização da interface adesiva. Os dados de RU foram 

analisados com ANOVA de três fatores (p < 0,05), Tukey. O teste qui-quadrado foi 

realizado para análise de prevalência dos padrões de fratura. Houve diferença 

(p<0,05) na RU para o fator cimento. Br10%+CDA apresentou menor RU (p<0,05) 

que quando utilizado CDC. Não houve diferença (p>0,05) entre terços quando 

utilizado o cimento CDA, com exceção do grupo tratado com Br10%, que apresentou 

menores valores de RU para o terço apical. Pinos cimentados com CDA resultaram 

em maior prevalência de fraturas adesivas à dentina. A mesma prevalência ocorreu 

após CTM nos grupos CDC e Br5%+CDC. Concluiu-se que o tratamento com 

Bromelina não interferiu na resistência de união entre pino e parede radicular em 

nenhuma concentração testada. O cimento autoadesivo apresentou menor 

resistência de união quando tratado com bromelina a 10%. Por fim, os pinos 

cimentados com cimento convencional apresentaram camada híbrida mais espessa 

  



 

e uniforme e quando cimentados com cimento autoadesivo houve formação de gaps 

entre cimento e dentina radicular.  

 

Palavras-chave: Bromelina. Agente desproteinizante. Adesão dentinária. Pino de 

fibra de vidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Oliveira, RFL. Effect of Bromelain on the bond strength of glass fiber posts 

using different resin cements. Ribeirão Preto, 2022. 120p. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of the use of Bromelain extract on the 

bond strength (BS) to the root dentin of glass fiber posts. First, it was selected the 

most efficient concentration and application time of Bromelain. Thus, a Bromelain 

extract suspension, of 0, 2%, 5% and 10%, were applied over the dentin for 30 

seconds or 1 minute. The substrates were characterized using scanning electron 

microscopy (SEM). For the BS analysis, sound human single-rooted teeth were 

selected, treated, prepared for post, and separated in 6 groups, according to the 

treatment which it was submitted, and type of cement used: conventional dual resin 

cement (DC); dual self-adhesive resin cement (SAC); 5% bromelain extract (5%Br)  + 

DC; 5%Br + SAC; 10% bromelain extract (10%Br) + DC; 10%Br + SAC. Half of the 

samples of each group were submitted to thermo-mechanical cycling (TMC – Erios, 

1,200,000 cycles, axial load of 133N and frequency of 2Hz) and the other half was 

immersed in distilled water for 24h. The roots were transversely sectioned (2mm of 

thickness) and submitted to the push-out test (Instrom, 2519-106, 0.5mm/min) on the 

cervical, middle, and apical thirds. SEM analysis and confocal microscopy were used 

to characterize the hybrid layer. BS data were analyzed with 3-way ANOVA (p<0.05), 

Tukey’s test. The chi-square test was performed to analyze the fracture pattern 

prevalence. There was difference (p<0.05) on the BS for the cement factor. 

10%Br+SAC presented lower BS (p<0.05) than DC. There was no difference 

(p>0.05) between thirds when the SAC cement was used, with exception to the group 

treated with 10%Br, which presented lower BS values for the apical third. Posts 

cemented with SAC resulted in higher prevalence of adhesive to dentin fractures. 

The same prevalence occurred after TMC on the DC and 5%Br+DC groups. It was 

concluded that the Bromelain treatment did not interfere on the bond strength 

between post and root dentin in any concentration tested. The self-adhesive cement 

presented lower bond strength when treated with 10% bromelain. Lastly, posts 

cemented with conventional cement presented a hybrid layer thicker and more 

uniform, and when cemented with the self-adhesive cement there was gap formation 

between the cement and root dentin.  

 

Keywords: Bromelain. Dentin adhesion. Deproteinizing agent. Glass-fiber post. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de pinos de fibra de vidro para retenção de restaurações 

protéticas tem se tornado cada vez mais comum no dia a dia da clínica odontológica. 

A popularização desse tipo de pino é atrelada, principalmente, a seu módulo de 

elasticidade similar ao da dentina, distribuição uniforme das forças mastigatórias 

através do longo eixo do dente, e da sua característica estética.1,2 Além das 

vantagens desse tipo de pino, as falhas e fraturas catastróficas associadas à 

utilização de núcleos metálicos fundidos3 também são fatores que influenciam na 

escolha do tipo de material a ser utilizado.  

Apesar da sua popularização, a durabilidade dos pinos de fibra ainda tem 

sido amplamente pesquisada devido às falhas adesivas apresentadas a longo prazo. 

O descolamento de pinos de fibra de vidro cimentados com cimentos resinosos 

representa 37% dos modos de falha desse tipo de retentor.4–6 Sabe-se que a 

aplicação de um protocolo de adesão adequado em dentina radicular é dificultado 

por inúmeros fatores como: variação anatômica,7 visibilidade limitada,7 controle de 

umidade,4 e dificuldade de obtenção de uma adequada polimerização do cimento 

resinoso.4 Além dos itens citados, quando se fala em incidência de falha adesiva em 

pinos de fibra de vidro ao longo do tempo, a principal causa encontrada é a 

degradação da camada híbrida.8 

A formação da camada híbrida ocorre pela infiltração dos monômeros 

resinosos dos sistemas adesivos entre as fibrilas colágenas que são expostas após 

o condicionamento ácido.9 O tecido dentinário é um substrato complexo, formado por 

um alto conteúdo orgânico oriundo da matriz extracelular e água, o que torna a 

adesão nesse substrato extremamente desafiadora.10 A estrutura da matriz 

extracelular dentinária é formada principalmente por colágeno tipo I, e outras 

proteínas não colágenas (proteoglicanos e glicoproteínas) que estão presentes em 

menor proporção entre as fibrilas colágenas.10,11 A presença de tais proteínas não 

colágenas, após o condicionamento ácido, pode dificultar a penetração dos 

monômeros de alto peso molecular (BisGMA) do sistema adesivo. Desta forma, 

apenas monômeros de baixo peso molecular (HEMA), conseguem infiltrar, o que 

torna a camada híbrida mais hidrofílica, com baixas propriedades mecânicas e 

susceptível à degradação hidrolítica e proteólise das fibras colágenas 

desprotegidas.12 
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Dentre as opções de cimentos resinosos disponíveis para fixação dos pinos 

de fibra de vidro, os cimentos autoadesivos têm sido cada vez mais utilizados e 

reconhecidos. São considerados como uma opção adequada para cimentação de 

pinos, principalmente por exigir menor número de etapas e pré-tratamentos tornando 

a cimentação tecnicamente menos sensível.13 Segundo pesquisas recentes, os 

cimentos autoadesivos apresentam maior força de adesão na cimentação de pinos 

de fibra de vidro em relação a cimentos duais convencionais associados a adesivos 

do tipo self-etch.4,7,14 Essa superioridade pode ser vinculada à redução da 

sensibilidade da técnica devido a diminuição de etapas, maior tolerância quanto a 

umidade do tecido dentinário e menor estresse de polimerização.4,7,14  

O mecanismo dos cimentos autoadesivos se baseia em monômeros ácidos-

éster do ácido fosfórico metacrilato que desmineralizam superficialmente o tecido 

dentário permitindo infiltração resinosa simultânea, criando uma retenção 

micromecânica.14 Além disso, ocorre interação química do composto funcional 

metacrilato com a hidroxiapatita presente no tecido dentinário.4,14 A reação inicial 

apresenta baixo pH e alta hidrofilicidade resultando em um molhamento adequado 

da superfície dentinária.13,15 Então, a acidez do cimento é neutralizada através da 

reação com a apatita presente na dentina.13,16,17 Com sua neutralização, o cimento 

passa a ser mais hidrofóbico, característica necessária em um agente cimentante, 

visto que a hidrofobicidade do material pode minimizar a sorção de água, expansão 

higroscópica e degradação hidrolítica.13,18  

Já os cimentos resinosos convencionais são dependentes da aplicação de 

sistema adesivo previamente à cimentação.19 Sua utilização na fixação de pinos de 

fibra de vidro é amplamente estudada e sua eficiência corroborada.19 Segundo uma 

revisão sistemática e metanálise recente, os cimentos convencionais apresentam 

maior resistência de união imediata e a longo prazo do que cimentos autoadesivos, 

independentemente do tipo de adesivo utilizado (etch-and-rinse ou self-etch).19 

Os sistemas adesivos self-etch apresentam formulações que, de acordo com 

o fabricante, devem ser utilizadas em passo único ou em dois passos. Para 

formação da camada híbrida, esse sistema incorpora a smear layer modificada 

através da desmineralização superficial da dentina, remoção parcial e modificação 

da smear-layer.20 Porém, a incompleta remoção observada com esses sistemas 

pode influenciar negativamente na hibridização.21 Assim, alguns estudos têm 
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demonstrado aumento na resistência de união utilizando sistema adesivos self-etch, 

após a remoção completa da smear layer e dos restos orgânicos.22,23 Para isso, têm 

sido propostos diversos métodos para a remoção dessa matriz colágena 

desmineralizada.12 Deste modo, o substrato dentinário teria composição química 

semelhante ao esmalte condicionado,24 atingindo adesão satisfatória e duradoura. 

Além disso, a técnica de aplicação se tornaria menos sensível com relação ao 

controle da umidade na superfície do substrato.25 

Um dos compostos que vem sendo estudado para aplicação na remoção da 

matriz colágena é a bromelina, que recentemente, teve sua ação como agente 

terapêutico descrita. A bromelina é uma mistura de enzimas proteolíticas derivada 

vegetais da família Bromeliaceae, onde o abacaxi (Ananas cosmosus) é sua maior 

fonte.26,27 O extrato dessa substância varia em composição de acordo com o sítio de 

obtenção, sendo descrita como bromelina do tronco (stem bromelain) e da fruta (fruit 

bromelain).28 Apesar da sua diferenciação de acordo com o local de obtenção, sua 

composição básica apresenta diferentes tiol endopeptidases, fosfatases, 

glucosidases, peroxidases, celulases, glicoproteínas, carboidratos e diversas 

inibidoras de proteases.28 O extrato de bromelina apresenta potencial terapêutico 

promissor, com ação anti-inflamatória, antiedematosa, antimicrobiana, 

antitrombótica, antimetastásica e fibrinolítica.27 Sua ação ocorre quando em pH 

variando entre 4,5 e 9,5.26  

Um estudo realizado por Dayem et al (2013)24 utilizou o extrato de Bromelina 

como pré-tratamento dentinário previamente ao tratamento restaurador em 

cavidades de classe V. Os autores, descreveram que o extrato de Bromelina 

apresenta capacidade de remoção de fibrilas colágenas soltas sobre o substrato 

dentinário após o condicionamento ácido. Ainda, afirmam que a remoção do 

colágeno aumenta a difusão dos monômeros resinosos entre os túbulos dentinários, 

diminuindo assim a microinfiltração. Por fim, segundo os autores, o substrato 

dentinário tratado com bromelina após condicionamento ácido, apresenta 

composição química mais semelhante ao esmalte minimizando o componente 

orgânico e consequentemente alterando as propriedades hidrofílicas da dentina.24 

Este estudo foi o único encontrado na literatura que apresenta dados do uso de 

bromelina como desproteinizante em dentina, apesar dos reconhecidos efeitos 

benéficos do composto. Não obstante, não há relatos na literatura da ação desta 

solução antes do emprego de sistemas adesivos self-etch na resistência de união. 
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Considerando a busca pela maior longevidade da camada híbrida em 

dentina radicular, é necessário considerar o efeito e desfecho dos tratamentos a 

longo prazo. Para isso, se torna fundamental, em estudos in vitro, a simulação do 

efeito do tempo e condições do ambiente oral sobre o conjunto pino/cimento/dentina. 

Existem diferentes maneiras para realizar tal simulação, como o armazenamento a 

longo prazo, termociclagem e ciclagem termomecânica. 

Dentre as técnicas citadas, a ciclagem termomecânica é a única que associa 

a simulação da carga de mastigação e condições térmicas do ambiente oral através 

da variação de temperatura e irrigação com água.29,30 Por esse motivo, optou-se no 

presente estudo utilizar a ciclagem termomecânica como método de envelhecimento 

das amostras utilizadas.  

Assim, considerando os escassos estudos com a utilização da bromelina, 

resultados de pesquisas anteriores e a busca por métodos alternativos utilizando 

substâncias naturais, com menos efeitos colaterais, o presente estudo avaliou o 

efeito do uso do extrato de Bromelina, na resistência de união à dentina radicular de 

pinos de fibra de vidro, visando conhecer o protocolo que permita a melhor 

resistência de união dentina/pino radicular, fator importante para garantir a 

longevidade dos retentores intra-radiculares e o sucesso do tratamento. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar in vitro o efeito do uso do extrato de 

Bromelina, na resistência de união (RU) à dentina radicular de pinos de fibra de 

vidro. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar concentração do extrato de Bromelina e tempo de aplicação mais 

adequados para melhor união dentina/adesivo após a aplicação dos 

protocolos de tratamento propostos; 

• Avaliar o efeito do uso do extrato de Bromelina à dentina radicular de pinos de 

fibra de vidro; 

• Caracterizar morfologicamente a interface adesiva e o padrão de fratura após 

a remoção do pino. 

 

Hipótese do estudo 

Esse estudo partiu da hipótese nula que não haveria diferença na resistência 

de união à dentina radicular de pinos de fibra de vidro, independentemente do 

tratamento realizado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi delineado em duas fases experimentais, sendo elas: 1 

- Determinação dos protocolos de aplicação e 2 - Resistência de união e análise da 

interface adesiva. 

 

3.1 Determinação dos protocolos de aplicação 

Após aprovação do comitê de ética (CAAE: 43162921.9.0000.5419 – Anexo 

1), foram coletados 8 dentes anteriores unirradiculares humanos hígidos junto ao 

Biobanco de Dentes da FORP-USP, foram limpos e armazenados em solução de 

timol a 0,1% à temperatura de -2ºC até o uso. 

As coroas dos dentes foram seccionadas na região amelocementária com 

disco diamantado para peça de mão reta, e em seguida cada raiz foi seccionada ao 

meio, gerando duas metades da raiz.  

Uma mesma raiz foi tratada com uma das concentrações testadas (0, 2%, 

5% e 10%) de suspensão de Bromelina por tempos diferentes: 30 segundos ou 1 

minuto. Visando simular a utilização de sistema adesivo no modo etch-and-rinse, 

previamente a aplicação da Bromelina, foi realizado condicionamento ácido com 

ácido fosfórico 37% por 15 segundos. As raízes foram lavadas com água e secas 

com papel absorvente, para posterior aplicação da Bromelina.  

As diferentes concentrações de Bromelina foram obtidas a partir da diluição 

do pó do extrato em água destilada. Logo após a obtenção, 10µl da suspensão de 

Bromelina foi pipetada sobre a dentina radicular e permaneceu pelo tempo de 

aplicação testado: 30 segundos ou 1 minuto. Após o tempo de aplicação, a dentina 

radicular foi lavada por 15 segundos e o excesso de água foi removido com papel 

absorvente. 

 

3.1.1 Análise da morfologia dentinária 

A dentina foi caracterizada por meio da microscopia eletrônica de varredura 

(MEV, EVO MA10, ZEISS, Oberkochen, Alemanha). Para isso, as amostras foram 

desidratadas com dessecador associado a sílica gel e fixadas em stubs de alumínio 

com auxílio de uma fita dupla face de carbono (Electron Microscopy Sciences, 

Washington, EUA). Logo depois, todas as amostras foram submetidas ao processo 
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de metalização com cobertura de ouro-paládio (Bal-Tec, modelo SCD 050 sputter 

coater, Balzers, Liechtenstein), para finalmente serem examinadas em microscópio 

eletrônico de varredura em aumentos de 500x, 1000x e 2000x, a uma aceleração de 

voltagem de 20 KV, WD = 30 mm e spotsize 28 mm. 

Após caracterização da dentina, foram selecionadas duas concentrações de 

Bromelina (5 e 10%) e o tempo de aplicação (30 segundos) que resultaram em maior 

número de túbulos dentinários expostos e a homogeneidade da superfície dentinária.  

 
3.2 Resistência de união e caracterização da interface adesiva 

3.2.1 Seleção dos dentes 

Foram selecionados 72 dentes unirradiculares superiores humanos extraídos 

provenientes do Banco de Dentes da FORP-USP (CAAE: 43162921.9.0000.5419). O 

cálculo amostral (n=6) foi realizado baseado em comparação das médias 

(www.openepi.com) de resistência de união de estudo prévio,31 com intervalo de 

confiança de 95% e poder da amostra em 80%.  

Os elementos dentários foram selecionados de acordo com a anatomia 

radicular externa, excluindo dentes que apresentassem achatamentos em qualquer 

sentido, priorizando dentes com comprimentos radiculares semelhantes, para fins de 

padronização das amostras. Os dentes selecionados foram desinfectados através de 

imersão em solução de cloramina (0,5%) à temperatura de 4°C por 48 horas e em 

seguida foram lavados em água corrente por 24 horas. 

 

3.2.2 Tratamento endodôntico 

Para realização do tratamento endodôntico, metade da coroa de todos os 

dentes foram cortadas transversalmente (mantendo um remanescente de 2mm) com 

auxílio de peça de mão reta e disco diamantado (Quality Burs, São Bernardo do 

Campo, SP, Brasil), expondo a câmara pulpar e facilitando o acesso para o preparo 

químico-mecânico. Em seguida, os canais radiculares foram irrigados com 

hipoclorito de sódio a 2,5% e o tecido pulpar foi removido com lima tipo Hedströem 

(Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça) número 20. 

Baseado no comprimento radicular, o comprimento real de trabalho foi 

estabelecido em 1 mm aquém do comprimento radicular. Para isso foi utilizado o 

método visual, introduzindo uma lima tipo K número 10 (Dentsply/Maillefer, 
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Ballaigues, Suíça) no interior do canal até que sua ponta fosse visualizada no forame 

apical e em seguida foi recuado 1 mm.  

Os dentes foram instrumentados através da técnica crown-down32 utilizando 

limas manuais de níquel-titânio (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça), de maneira 

passiva. A solução irrigadora utilizada durante a instrumentação foi o hipoclorito de 

sódio (NaOCl) à 2,5%, com auxílio de seringa plástica descartável e agulha de 

diâmetro 0,40 mm (Endo-Eze Irrigator Tip, Ultradent Products Inc., South Jordan, 

UT, EUA).  

Ao final da instrumentação foi realizada a irrigação final com 

etilenodiaminotetracético (EDTA) à 17% por 2 minutos, e 5 ml de NaOCl à 2,5% com 

irrigação continua. Em seguida o canal radicular foi lavado com água e seco com 

cones de papel absorvente (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça). A obturação foi 

realizada com cones de guta-percha (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça) de 

acordo com o diâmetro final do canal radicular, cones de guta-percha acessórios RS 

(Tanariman Industrial Ltda, Manacapuru, Amazonas, Brasil) e cimento Grossman 

(Endo Fill, Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça), pela técnica da condensação 

lateral. O excesso do material obturador foi removido com condensadores de Paiva 

(Golgram Indústria e Comércio de Instrumentos Odontológicos Ltda, São Caetano do 

Sul, SP, Brasil) aquecido em lamparina, e realizada restauração provisória com 

material obturador provisório sem eugenol (Villevie, Joinville, SC, Brasil). Por fim os 

dentes foram levados a estufa por um período de 48 horas a 37ºC e 100% de 

umidade relativa para que o cimento endodôntico atingisse sua presa total, de 

acordo com as informações fornecidas pelo fabricante.   

 

3.2.3 Preparo dos canais radiculares 

Após o período de 48 horas em estufa foi realizada a desobturação dos 

canais radiculares com broca Gates-Glidden nº 3 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça), na profundidade de 14 mm, de forma que os 4 mm apicais da obturação não 

fossem removidos. Para a padronização do diâmetro radicular interno foi utilizada 

uma broca de preparo para pinos nº 2 (Whitepost DC 2, FGM Dental Group, 

Joinville, SC, Brasil) fornecida pelo fabricante, em baixa rotação. Após o preparo, os 

canais foram lavados com soro e secos com pontas de papel absorvente. 
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3.2.4 Grupos experimentais 

Após a finalização do preparo dos canais radiculares, os dentes foram 

separados aleatoriamente em seis grupos de acordo com o tipo de tratamento a que 

foram submetidos e o tipo de cimento resinoso utilizado para cimentação do pino 

(Tabela 1). Cada grupo continha 12 amostras.  

 

Tabela 1 – Grupos experimentais 

Grupo Tratamento de superfície 

CDC Cimento resinoso dual convencional  

CDA Cimento resinoso dual autoadesivo 

Br5C Extrato de Bromelina a 5% + cimento resinoso dual convencional 

Br5A Extrato de Bromelina a 5% + cimento resinoso dual autoadesivo 

Br10C Extrato de Bromelina 10% + cimento resinoso dual convencional 

Br10A Extrato de Bromelina 10% + cimento resinoso dual autoadesivo 

 

3.2.4.1 Tratamento da dentina e cimentação dos pinos 

Os materiais utilizados nesta etapa estão identificados na Tabela 2. 

 

 

 

 

A B C 

Figura 1. Preparo do canal radicular para pino: (A) Remoção do material obturador com 
auxílio de broca de Gattes-Gliden nº3; (B) Broca do kit Whitepost DC nº2; (C) Broca 
Whitepost DC nº2 inserida no canal durante preparo do conduto para cimentação do pino.    
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Tabela 2– Materiais utilizados no estudo 

 

 

O pré-tratamento da dentina radicular com extrato de bromelina ocorreu em 

etapas diferentes, de acordo com o protocolo do cimento resinoso utilizado. Para os 

grupos onde foi utilizado o cimento resinoso dual convencional (CDC), inicialmente 

foi realizado condicionamento ácido com ácido fosfórico a 37% no canal radicular 

(Villevie, Joinville, SC, Brasil) por 15 segundos, lavagem com água e seu excesso foi 

removido com ponta de papel absorvente. Em seguida, a bromelina foi aplicada, a 

cavidade foi lavada com água por 15 segundos e seca com pontas de papel 

absorvente (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), enfim o sistema adesivo (Single 

Bond Universal, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) foi aplicado de acordo com as 

orientações do fabricante. Primeiramente, uma camada do sistema adesivo foi 

aplicada ativamente com auxílio de microbrush (Cavibrush, FGM Dental Group, 

Joinville, SC, Brasil) por 20 segundos e seguido de aplicação de jato de ar por 5 

segundos. Uma segunda camada do adesivo foi aplicada como descrito, o excesso 

Material 
Nome 

comercial 
Fabricante Composição 

Sistema 
Adesivo 

Single Bond 
Universal 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, EUA. 

Monômero fosfatado MDP, resinas de 
dimetacrilato, HEMA, copolímero ácido 
poliacrílico modificado por metacrilato, 
partículas, etanol, água, iniciadores e 

silano. 

Bromelina - 
Bioflora Farmácia de 

Manipulação, Ribeirão 
Preto, SP, Brasil. 

Extrato de Bromelina 

Cimento 
resinoso dual 
convencional 

RelyX 
Ultimate 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, EUA. 

Monômeros metacrilato, carga radiopaca 
silanizada, componentes iniciadores, 

estabilizantes, aditivos reológicos, carga 
radiopaca alcalina, pigmento, tinta 

fluorescente. 

Cimento 
resinoso dual 
autoadesivo 

RelyX U200 
3M ESPE, St. Paul, 

MN, EUA. 

Monômeros metacrilato contendo ácido 
fosfórico, monômero metacrilato, carga 
silanizada, iniciadores, estabilizadores, 

aditivos reológicos, carga alcalina, 
pigmentos. 

Pino de fibra 
de vidro 

Whitepost DC 
FGM Produtos 
Odontológicos, 

Joinville, SC, Brasil. 

Compósito de fibra de vidro e resina 
epóxi. 
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do adesivo foi removido com auxílio de pontas de papel absorvente para então ser 

fotoativado por 10 segundos (FLASHlite 1401, Discus Dental, Culver City, CA, EUA, 

460-480 nm, 1.100 mW/cm2). 

Para os grupos onde foi utilizado o cimento resinoso dual autoadesivo 

(CDA), após a irrigação final do canal radicular com NaOCl a 2,5%, a bromelina foi 

aplicada, o canal radicular foi lavado e seco, após o qual o conduto estava 

preparado para receber o pino intra-radicular.  

Para as duas situações, 40 µl da solução da bromelina foi aplicada com 

pipeta no conduto radicular. A solução ficou em contato com as paredes radiculares 

por 30 segundos, de acordo com o protocolo definido em etapa prévia. 

 

Os pinos de fibra de vidro (Whitepost DC 2, FGM Dental Group, Joinville, 

SC, Brasil) foram limpos com álcool 70% e secos com jato de ar. Uma camada de 

silano (Prosil, FGM Dental Group, Joinville, SC, Brasil) foi aplicada com microbrush, 

agindo por 60 segundos, e novamente o pino foi seco com jato de ar.  

Para cimentação com o cimento RelyX Ultimate (3M ESPE, St. Paul, MN, 

EUA), duas partes iguais da pasta base e catalizadora do cimento foram misturadas 

por 10 segundos em bloco de espatulação e levadas ao interior do canal radicular 

com auxílio de sonda endodôntica. O restante do cimento foi aplicado no pino de 

fibra de vidro que foi inserido no canal radicular, os excessos de cimento foram 

removidos e a fotoativação foi realizada por 40 segundos (FLASHlite 1401, Discus 

Dental) de acordo com orientação do fabricante. 

 A B 

Figura 2. Aplicação da solução à base de bromelina: (A) Micropipeta 
monocanal utilizada para aplicação de 40µL da solução de bromelina; (B) 
Aplicação da solução no interior do conduto radicular.  
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A fixação do pino com cimento RelyX U200 (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) 

se deu a partir do proporcionamento de partes iguais das duas pastas e manipulação 

de acordo com as orientações do fabricante. O cimento foi inserido no canal 

radicular com auxílio de sonda endodôntica, e aplicado no pino, previamente limpo e 

silanizado, que foi inserido no canal radicular. Os excessos de cimento foram 

removidos e a fotoativação foi realizada (FLASHlite 1401, Discus Dental, Culver City, 

CA, EUA, 460-480 nm, 1.100 mW/cm2) durante 20 segundos, seguindo as 

orientações do fabricante. 

 

 

Posteriormente à cimentação dos pinos, como os dentes seriam submetidos 

a envelhecimento a partir de ciclagem termomecânica, todos os dentes foram 

restaurados com sistema adesivo (Single Bond Universal, 3M ESPE, St. Paul, MN, 

EUA) no modo self-etch e resina composta na cor A2 (Filtek Z350XT, 3M ESPE, St. 

Paul, MN, EUA) seguindo a técnica incremental. Cada incremento foi polimerizado 

durante 20 segundos de acordo com as orientações do fabricante. Em seguida, os 

dentes foram armazenados em saliva artificial em estufa a 37ºC por 24h. Após esse 

período, metade das amostras de cada grupo (n=6) foi submetida ao teste de 

resistência ao cisalhamento pelo método push-out,33 enquanto a outra metade das 

amostras foi submetida a ciclagem termomecânica (Sistema de desgaste 

termomecânico – ERIOS Equipamentos Técnicos e Científicos Ltda., São Paulo, SP, 

Brasil), com objetivo de simular o estresse causado pela mastigação sobre o pino de 

fibra de vidro durante o período de cinco anos.34,35  

 

 

A B C 

Figura 3. Sequência de cimentação do pino de fibra de vidro: (A) Inserção do cimento 
resinoso com auxílio de sonda endodôntica; (B) Inserção do pino no interior do conduto; (C) 
Fotoativação do conjunto.   
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3.2.5 Ciclagem termomecânica 

Os dentes foram imersos em cera para escultura (Polidental, Cotia, SP, 

Brasil) duas vezes para que uma camada de alívio uniforme se formasse ao redor 

das raízes dos elementos dentários. Após o resfriamento da camada de cera, os 

dentes foram incluídos em anéis de PVC com resina acrílica autopolimerizável 

(Acrílico Termo Polimerizante, Clássico, São Paulo, SP, Brasil). O anel de PVC foi 

posicionado sobre uma placa de vidro previamente vaselinada, a resina foi 

manipulada na proporção de 3:1, e vertida dentro do anel de PVC. Ao entrar na fase 

de trabalho, os dentes foram inseridos no centro do conjunto e foram 

constantemente removidos e inseridos evitando que a resina polimerizasse ao redor 

dos dentes criando retenções mecânicas. Após resfriamento completo da resina a 

camada de cera foi removida dos dentes.  

O espaço do alívio em cera, que foi removida, foi preenchido com silicone de 

condensação leve (Oranwash L, Zhermack SpA, Roma, Itália), com intuito de simular 

a resiliência do ligamento periodontal.36–38 

Para isso, o silicone foi manipulado de acordo com as orientações do 

fabricante, e inserido no espaço criado pela cera com auxílio de seringa para 

elastômero (Polidental, Cotia, SP, Brasil). O dente foi então inserido no conjunto 

causando extravasamento do silicone. Após a completa polimerização do material, 

os excessos foram removidos com auxílio de lâmina para bisturi nº10.  

O conjunto foi posicionado na base do equipamento para ciclagem 

termomecânica e fixado com auxílio de parafusos, de maneira que não se 

movimentasse durante o ensaio. 
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O equipamento foi calibrado para aplicação de carga axial de 133 N,39,40 

valor correspondente à força de mordida da região de dentes anteriores em 

pacientes com oclusão normal.40 Integrada à ciclagem mecânica, foi realizada 

termociclagem com temperaturas variando de 5ºC, 37ºC e 55ºC (± 2ºC). Cada 

temperatura ficou em contato com as amostras por 30 segundos, com intervalos de 

12 segundos entre elas. As amostras foram submetidas a 1.200.000 ciclos34,35 em 

frequência de 2 Hz, estando assim dentro dos limites estabelecidos pela norma 

ISO1408141 quando se utiliza meios líquidos para realização dos ensaios.  

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 

Figura 4. Sequência para inclusão do espécime para realização da ciclagem termomecânica: 
(A) Inserção da resina acrílica autopolimerizável no anel de PVC; (B) Inserção do espécime no 
conjunto com alívio em cera; (C) Preenchimento do espaço com silicone de condensação leve 
com seringa para elastômero; (D) Inserção do espécime no conjunto com silicone; (E) Dente 
incluído para ciclagem; (F) Camada de silicone de condensação indicado pela seta.  
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3.2.6 Teste de resistência ao cisalhamento por extrusão (push-out) 

Para realização do ensaio de push-out todos os espécimes foram 

seccionados, obtendo 6 fatias de cada dente, sendo 2 de cada terço (cervical, médio 

e apical), cada um com 2 mm de espessura. Para isso, os espécimes foram 

incluídos em anéis de PVC com cera para escultura (Polidental, Cotia, SP, Brasil) e 

posicionados perpendicularmente em relação ao disco no suporte da cortadeira 

metalográfica (Isomet 1000, Buehler, Lake Buff, IL, EUA).  

O primeiro corte foi realizado na junção amelocementária removendo o 

restante da coroa do elemento dentário. A partir do primeiro corte as raízes foram 

seccionadas no eixo mesio-distal com disco diamantado de 0,3 mm de espessura, 

sob refrigeração constante, com 300 rpm e 100 g de carga. Após a obtenção, as 

fatias foram armazenadas em Eppendorfs previamente identificados em água 

destilada a 37ºC até a realização do ensaio.  

 

 
 

Figura 5. Máquina de ciclagem termomecânica: (A) Visão geral do equipamento de ciclagem 
termomecânica; (B) Visão da região interna do equipamento onde os espécimes são 
acoplados; (C) Conjunto da base – onde o espécime é adaptado, pistão – utilizado para 
aplicação de carga sobre o espécime e mangueira – por onde a água da termociclagem é 
vertida.  

 

A C 

B 
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A B C 

D E F 

Figura 6. Sequência de obtenção das fatias para teste push-out: (A) Cortadeira 
metalográfica utilizada para corte dos espécimes; (B) Espécime incluído em cera + anel de 
PVC; (C) Conjunto posicionado e fixado no suporte da máquina; (D) Corte do espécime; (E) 
Conjunto com cortes das 6 fatias realizados (2mm de espessura); (F) Fatias armazenadas 
em Eppendorfs (devidamente identificados) em água destilada. 

Figura 7. Representação gráfica da distribuição das fatias 
para teste de resistência ao cisalhamento por extrusão 
(push-out). 
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Para a realização do teste de resistência de união, cada fatia foi posicionada 

em base metálica de aço inoxidável com diâmetro compatível com o tamanho da 

fatia, que foi acoplada na máquina de ensaios universal (Instron 2519-106, Instron, 

Canton, MA, EUA). Ao posicionar o corpo de prova, a região do pino e cimento ficou 

centralizada no orifício da base, permitindo o deslocamento do material durante o 

ensaio. A base metálica foi posicionada de maneira que a haste do equipamento 

ficasse centralizada sobre o material, sem que houvesse contato com a dentina 

durante a aplicação de carga. Foram utilizadas hastes com 0,8 mm, 1,10 mm e 1,40 

mm de diâmetro, compatíveis com o diâmetro dos pinos nos terços apical, médio e 

cervical, respectivamente.42 A máquina foi acionada com velocidade constante de 

0,5mm/min,43 até que ocorresse o deslocamento de cimento/pino das paredes do 

canal radicular. 

 

 

 

A força necessária para que ocorresse o deslocamento foi registrada pelo 

computador acoplado à máquina de ensaio e expresso em Newton (N). Para calcular 

a tensão da resistência de união em MPa, os valores foram submetidos a fórmula 

𝑅𝑈 = 𝐹 𝑆𝐿⁄ , onde “RU” é o valor de resistência de união em MPa; “F” é a força 

máxima para rompimento da união (em N) e “SL” a área lateral aderida do canal 

radicular (mm2).  

Para o cálculo da área lateral foi utilizada a fórmula: 

𝑆𝐿 =  𝜋 (𝑅 + 𝑟) √ℎ2 + (𝑅 − 𝑟)2 

Figura 8. Sequência do teste push-out: (A) Máquina de ensaio universal Instron 2519-106; 
(B) Bases metálicas de aço inoxidável, com 2,5 e 1,5 cm de diâmetro (esquerda e direita 
respectivamente); (C) Hastes metálicas com 1,40 mm, 1,10 mm e 0,8 mm de diâmetro (de 
cima para baixo) compatíveis com o diâmetro da região do pino + cimento das fatias das 
regiões cervical, médio e apical (de cima para baixo); (D) Conjunto haste, fatia e base em 
posição. 
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Onde, “SL” é a área lateral aderida, “π” é o valor constante 3,14, “R” a 

medida do raio do pino e cimento resinoso na porção coronal, “r” a medida do raio do 

pino e cimento resinoso na porção apical e “h” é a altura da fatia. 

Para obter os valores dos raios da região do pino e cimento resinoso, foram 

obtidas imagens por meio de estereomicroscópio (Leica M165C, Leica 

Mycrosystems, Alemanha) usando o software Las v4.4 (Leica Mycrosystems, 

Alemanha). Além disso, foi mensurada a altura de cada fatia com auxílio de 

paquímetro digital (Odeme, Luzerna, SC, Brasil). 

 

 

 

Após o ensaio de resistência de união, novas imagens foram obtidas (Leica 

M165C, Leica Mycrosystems, Alemanha) para análise das fatias quanto ao padrão 

de fratura. As falhas observadas foram classificadas em: 1) adesiva à dentina: se 

houvesse deslocamento do cimento da dentina; 2) adesiva ao pino: se houvesse 

deslocamento de cimento do pino; 3) adesiva mista: se houvesse deslocamento do 

cimento da dentina e do pino; 4) coesiva na dentina: se houvesse fratura em dentina; 

5) coesiva do pino: se houvesse fratura do pino e 6) coesiva mista: se houvesse 

fratura de dentina e do pino. 

 

Figura 9. Tela do software do estereomicroscópio Leica M165C durante a mensuração do 
raio da região intracanal (pino + cimento resinoso).  



60 | Material e Métodos 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Microscopia Confocal a Laser 

Foi realizada a caracterização da interface adesiva através da microscopia 

confocal a laser (LEXT OLS4100, Olympus, Tóquio, Japão). Para isso, um dente 

tratado por grupo, conforme a metodologia anteriormente descrita, foram 

seccionados (Isomet 1000, Buehler, Lake Buff, IL, EUA) perpendicularmente ao seu 

longo eixo obtendo 3 fatias por dente, sendo uma de cada terço (cervical, médio e 

apical). 

As fatias obtidas foram polidas com lixas d’água com granulação #600, 

#1200 e #2000 sob refrigeração. O processo de polimento foi finalizado com disco 

de feltro e pasta de alumina (Struers, Cleveland, OH, EUA). As fatias foram 

colocadas em tubos Eppendorf e foi realizada lavagem com água destilada em cuba 

ultrassônica (Cristófoli Biossegurança, Campo Mourão, Paraná, Brasil) por 10 

minutos. 

Para a análise, as fatias foram posicionadas paralelamente à mesa do 

microscópio e as imagens foram obtidas com a objetiva de 50x. 

 
3.2.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) também foi utilizada para 

análise da interface adesiva dos dentes. Para isso, as mesmas fatias analisadas 

através da microscopia confocal foram utilizadas para a análise em MEV.  

Após análise confocal, as fatias foram imersas em solução de glutaraldeído 

2,5% tamponado ao pH de 7,4 com 0,1M de cacodilato de sódio, por 12 horas a 4ºC. 

Todos os espécimes foram lavados com água destilada e deionizada, e foram 

C D E F A B 

Figura 10. Imagens representativas dos padrões de fratura encontrados: (A) Adesiva à 
dentina, demonstrando a presença de cimento ao redor do pino (seta) e ausência de cimento 
nas paredes dentinária (estrela); (B) Adesiva ao pino, demonstrando presença de cimento nas 
paredes dentinária (seta) e ausência de cimento ao redor do pino (estrela); (C) Adesiva mista, 
demonstrando presença de cimento ao redor do pino e nas paredes dentinária (setas); (D) 
Coesiva em dentina, demonstrando fratura em dentina (seta); (E) Coesiva do pino de fibra de 
vidro, demonstrando falha no pino (seta); (F) Coesiva mista, demonstrando falha em dentina e 
no pino (setas). 
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desidratados em bateria alcoólica de concentrações crescentes: 25% por 20 

minutos, 50% por 20 minutos, 75% por 20 minutos, 95% por 30 minutos, e por fim 

100% por 1 hora. Por fim foram imersos em hexametildisilizano (HMDS, Merck 

KGaA, Darmstadt, Alemanha) por 10 minutos em capela de exaustão e secos com 

papel absorvente.44 

Ao fim do processo de desidratação, as amostras foram fixadas em stub 

metálico com auxílio de uma fita dupla face de carbono (Electron Microscopy 

Sciences, Washington, EUA), e submetidas ao processo de metalização com 

cobertura de ouro-paládio (Bal-Tec, modelo SCD 050, Balzers, Liechtenstein), para 

finalmente serem examinadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV, EVO 

MA10, Zeiss, Oberkochen, Alemanha) em aumentos de 500x, 1000x e 2000x, a uma 

aceleração de voltagem de 20 KV, WD = 30 mm e spotsize 28 mm.45 

 

3.3 Análise estatística 

Os dados de resistência de união foram inicialmente analisados quanto a 

distribuição normal utilizando o teste de Shapiro-Wilk (p > 0,05) e 

homocedasticidade pelo teste de Levene, apresentando distribuição normal e 

homogeneidade.  

O teste paramétrico ANOVA de três fatores (p < 0,05) foi utilizado para 

análise da influência e interação entre tratamento (controle, Br5% e Br10%), cimento 

(convencional ou autoadesivo) e envelhecimento (imediato ou ciclagem) na 

resistência de união, bem como para avaliação da interação e influência entre os 

 

A B 

Figura 11. Microscopia eletrônica de varredura: (A) Fatias metalizadas prontas para análise; 
(B) Microscópio Eletrônico de Varredura  EVO MA10 – Zeiss. 
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fatores: tratamento, cimento e terços (cervical, médio e apical). O pós teste de Tukey 

foi utilizado para comparações múltiplas. 

Para análise da prevalência dos padrões de falha encontrados após o teste de 

resistência de união foi realizado o teste qui-quadrado.   
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4. RESULTADOS 

4.1 Determinação dos protocolos de aplicação 

 

A determinação da concentração e o tempo de aplicação da Bromelina, que 

seriam mais indicados para o uso no canal radicular, deu-se por análise em 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e as imagens resultante desses 

tratamentos podem ser vistos na Tabela 3.  

A tomada de decisões quanto à concentração e tempo de aplicação da 

Bromelina deu-se pela análise morfológica da dentina após as aplicações. No grupo 

controle, em que houve apenas o condicionamento ácido do substrato dentinário, é 

possível verificar que houve remoção da smear layer e consequentemente a 

abertura dos túbulos dentinários.  

Os tratamentos com a Bromelina a 2% não resultaram em uma aparência 

com túbulos dentinários uniformes, diferente do que ocorreu com a concentração de 

5 e 10%, que resultaram em dentina com aspecto com mais túbulos dentinários 

disponíveis e mais uniformes. Quanto ao tempo de aplicação, optou-se por 30 

segundos pelas características finais apresentadas pelo substrato e porque seria o 

menor tempo testado neste estudo, uma vez que, aparentemente, não houve grande 

diferença entre os substratos em função do tempo de aplicação. 

 

 

 



 

Tabela 3 – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV dos grupos testados na fase de 
determinação dos protocolos de aplicação.  

  

 500x 1000x 2000x 
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Bromelina 2%  
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Bromelina 5%  
30s 

   



 

 
 

Tabela 3 (continuação) – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV dos grupos 
testados na fase de determinação dos protocolos de aplicação.  
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4.2 Análise da resistência de união pelo teste de cisalhamento por 

extrusão (push-out). 

Os valores de média e desvio padrão, obtidos a partir do teste de 

resistência de união ao cisalhamento para as variáveis tratamento dentinário, 

envelhecimento, cimento e terços radiculares estão descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4. Média (desvio padrão), em Megapascal (MPa), da resistência de união do cimento à      
dentina radicular nos terços cervical, médio e apical, para os subgrupos estudados. 

  Tratamento dentinário 

  Controle Br5% Br10% 

Cimento  Ciclado Imediato Ciclado Imediato Ciclado Imediato 

Convencional 

C 23,2 (6,0) 22,0 (5,4) 21,3 (7,3) 22,4 (2,5) 22,8 (6,7) 23,8 (5,7) 

M 18,8 (4,6) 18,3 (3,8) 20,0 (2,7) 18,1 (4,0) 17,7 (3,2) 18,1 (5,3) 

A 17,7 (2,0) 16,6 (7,9) 17,0 (5,4) 14,7 (4,0) 18,3 (4,3) 22,0 (9,1) 

Autoadesivo 

C 18,0 (7,1) 18,6 (3,8) 16,9 (4,8) 19,1 (6,3) 19,3 (7,5) 18,0 (7,9) 

M 14,6 (4,0) 14,4 (5,9) 12,6 (6,5) 16,6 (10,6) 11,8 (3,0) 15,3 (5,5) 

A 14,8 (5,0) 14,8 (2,9) 12,0 (8,7) 18,8 (10,4) 7,3 (3,7) 15,8 (2,7) 

     * C: cervical, M: médio e A apical. 

 

A análise de variância de três fatores mostrou diferença significante para 

o fator cimento (p < 0,001), enquanto que, para os fatores envelhecimento (p = 

0,084), tratamento (p = 0,991) e para as interações cimento x envelhecimento (p 

= 0,183), cimento x tratamento (p = 0,363), envelhecimento x tratamento (p = 

0,517) e cimento x envelhecimento x tratamento (p = 0,685) não houve diferença 

estatisticamente significativa (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Resultado da análise de variância da comparação entre os fatores cimento, 
envelhecimento e tratamento para os dados de resistência de união ao teste push-out. 

Fator de Variação dF 
Soma dos 
quadrados 

Média dos 
quadrados 

F p 

Cimento 1 284,204 284,204 18,22319 < 0,001 

Envelhecimento 1 48,134 48,134 3,08637 0,084 

Tratamento 2 0,279 0,139 0,00893 0,991 

Cimento*Envelhecimento 1 28,264 28,264 1,81227 0,183 

Cimento*Tratamento 2 32,178 16,089 1,03164 0,363 

Envelhecimento*Tratamento 2 20,822 10,411 0,66754 0,517 

Cimento*Envelhecimento*Tratamento 2 11,883 5,941 0,38096 0,685 

Resíduos 60 935,743 15,596   
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Quanto a interação entre tratamento dentinário e tipo de cimento utilizado 

(Tabela 6) percebe-se que houve diferença significante para o fator cimento (p < 

0,0001), indicando influência do cimento utilizado na resistência de união ao teste 

push-out. A análise dos resultados demonstrou que o cimento autoadesivo 

apresentou menor resistência de união em relação ao cimento convencional, 

quando tratado com solução de bromelina à 10% (p < 0,05). Os valores médios e 

desvio padrão de resistência de união podem ser visualizados na tabela 7. 

 

Tabela 6. Resultado da análise de variância da comparação entre os fatores cimento e 
tratamento para os dados de resistência de união ao teste push-out. 

Fator de Variação dF 
Soma dos 
quadrados 

Média dos 
quadrados 

F p 

Tratamento 2 0,2785 0,1393 0,008797 0,9912 

Cimento 1 284,2 284,2 17,95 <0,0001 

Tratamento*Cimento 2 32,18 16,09 1,016 0,3675 

Resíduos 66 1045 15,83   

 

Tabela 7. Média (desvio padrão), em Megapascal (MPa), de resistência de união ao teste 
push-out para os diferentes tratamentos dentinários e cimentos utilizados. 

Tratamento dentinário Convencional Autoadesivo 

Controle 19,1 (3,4) aA 15,6 (3,4) aA 

Br5 18,6 (2,2) aA 16,0 (6,1) aA 

Br10 20,4 (3,2) aA 14,6 (4,5) bA 

* Letras diferentes, minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, indicam diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05). 

 

Analisando os tratamentos em relação à ação do envelhecimento (Tabela 

8), verificou-se que as médias apresentaram valores similares (p > 0,05) na 

comparação entre os tempos (ciclagem e imediato) dentro de cada tratamento 

(controle, Br5 e Br10), e na comparação entre tratamentos dentro de cada 

tempos (p > 0,05). 
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  Tabela 8. Média e desvio padrão, em Megapascal (MPa), de resistência de união ao teste 
push-out para os diferentes tratamentos dentinários e tempos de análise. 

Tratamento dentinário Ciclagem Imediato 

Controle 17,3 (3,7) aA 17,5 (4,1) aA 

Br5 16,3 (4,4) aA 18,3 (4,9) aA 

Br10 16,1 (4,4) aA 18,8 (5,0) aA 

* Letras diferentes, minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, indicam diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05). 

 

Como apresentado na tabela 9, a análise de variância demonstrou 

diferença estatisticamente significante para os fatores terço radicular e cimento (p 

< 0,001) individualmente; não houve diferença significante para o fator tratamento 

(p = 0,981), para a interação terço x tratamento (p  = 0,923), terço x cimento (p = 

0,782), tratamento x cimento (0,239) e terço x tratamento x cimento (p = 0,288). 

 

Tabela 9. Resultado da análise de variância da comparação entre os fatores terço radicular, 
tratamento e cimento para os dados de resistência de união ao teste push-out. 

Fator de Variação dF 
Soma dos 
quadrados 

Média dos 
quadrados 

F p 

Terço 2 1017,88 508,941 14,4737 <0,001 

Tratamento 2 1,35 0,674 0,0192 0,981 

Cimento 1 868,57 868,572 24,7012 <0,001 

Terço*Tratamento 4 31,87 7,968 0,2266 0,923 

Terço*Cimento 2 17,27 8,635 0,2456 0,782 

Tratamento*Cimento 2 101,46 50,731 1,4427 0,239 

Terço*Tratamento*Cimento 4 176,89 44,222 1,2576 0,288 

Resíduos 198 6962,30 35,163   

 

Comparando a resistência de união entre os terços, para cada tipo de 

cimento, verificou-se que houve diferença estatisticamente significante entre os 

terços cervical e apical no grupo Controle e tratado com Br5%, quando o pino foi 

fixado com o cimento dual convencional. Quando fixado com cimento 

autoadesivo, houve diferença significante entre os terços cervical e apical quando 

tratado com Br10% (Tabela 10). A comparação entre os tratamentos dentro de 

cada terço não apresentou diferença estaticamente significante (p > 0,05).   
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Ao comparar os terços de um mesmo tratamento entre os cimentos 

utilizados (convencional x autoadesivo), houve diferença significante entre os 

terços apicais tratados com Br10% (p < 0,05), com valores menores de 

resistência de união para o terço cimentado com cimento autoadesivo (Tabela 

10).  

 
Tabela 10. Média e desvio padrão, em Megapascal (MPa), de resistência de união ao teste 
push-out para os diferentes cimentos, terços e tratamentos dentinários. 

 
Terço radicular 

Tratamento dentinário 

Cimento Controle Br5% Br10% 

Convencional 

Cervical 22,6 (5,5) aA 21,8 (5,2) aA 23,3 (6,0) aA 

Médio 18,5 (4,0) aAB 19,1 (3,4) aAB 17,9 (4,2) aA 

Apical 16,2 (6,3) aB 15,0 (5,3) aB 20,2 (7,0) aA# 

Autoadesivo 

Cervical 18,3 (5,5) aA 18,0 (5,5) aA 18,6 (7,4) aA 

Médio 13,7 (5,5) aA 14,6 (8,6) aA 13,5 (4,6) aAB 

Apical 14,8 (3,9) aA 15,4 (9,8) aA 11,5 (5,4) aB# 

* Letras diferentes, minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, indicam diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05) dentro de cada tipo de cimento. # indica diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05) entre diferentes cimentos dentro da mesma coluna. 

 

4.3 Análise do padrão de fratura 

Os resultados da análise do teste de qui-quadrado e os dados 

percentuais da distribuição dos tipos de falha para cada grupo estão descritos na 

tabela 11 e 12 respectivamente. O teste qui-quadrado demonstrou que para os 

grupos cimentados com cimento autoadesivo houve maior percentual de falhas 

adesivas à dentina em relação aos espécimes cimentados com cimento 

convencional (p < 0,001). Especificamente para os grupos controle e tratado com 

Br5% no tempo imediato, houve um menor percentual de falhas coesivas em 

dentina dos cimentados com cimento autoadesivo do que para os cimentados 

com cimento convencional (p < 0,001).  

Quanto ao tempo de análise (imediato e ciclado), para os cimentados 

com cimento convencional do grupo controle e Br5%, houve diminuição do 

percentual de falhas coesivas em dentina e aumento de falhas adesivas à dentina 

após ciclagem em relação ao tempo imediato (p < 0,001). Já para os espécimes 

cimentados com cimento autoadesivo, após ciclagem houve aumento do 

percentual de falhas adesivas à dentina (p < 0,001). Quanto as falhas coesivas 
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em dentina dos cimentados com cimento autoadesivo, houve maior percentual 

após ciclagem do grupo controle e tratados com Br5% e menor percentual para 

os tratados com Br10% em relação ao momento imediato (p < 0,001). 

De maneira geral, a maior prevalência foi de falhas coesivas em dentina, 

com aumento do percentual de falhas adesivas, principalmente adesivas à 

dentina e adesivas mistas, para os cimentos utilizados e tempo de análise. A 

distribuição dos tipos de falhas entre os grupos pode ser visualizada nas figuras 

12 e 13. 

 

Tabela 11. Resultado da análise do teste de qui-quadrado da prevalência dos padrões de 
fratura em relação aos fatores cimento, envelhecimento e tratamento.  

 Teste X2 Valor df p 

Padrão de falha x Cimento X2 57,7 5 < 0,001 

 N 429   

Padrão de falha x Envelhecimento X2 24,2 5 < 0,001 

 N 429   

Padrão de falha x Tratamento X2 11,8 10 0,300 

 N 429   

 
Tabela 12. Valores percentuais dos tipos de falhas após o teste push-out nos tempos imediato 
e ciclado, para os diferentes cimentos (convencional e autoadesivo) e diferentes tratamentos 
dentinários (controle, Br5% e Br10%). 

 Tipo de 
falha 

Imediato Ciclado 

Cimento Controle Br5% Br10% Controle Br5% Br10% 

Convencional 

AD 0,00 0,00 8,33 19,44 17,14 0,00 

AP 14,29 13,89 2,78 11,11 0,00 5,71 

AM 8,57 11,11 11,11 8,33 17,14 11,43 

CD 40,00 36,11 25,00 27,78 28,57 25,71 

CP 11,43 13,89 11,11 13,89 17,14 31,43 

CM 25,71 25,00 41,67 19,44 20,00 25,71 

Autoadesivo 

AD 8,33 19,44 13,89 41,67 27,78 30,56 

AP 22,22 5,56 2,78 0,00 13,89 5,56 

AM 36,11 11,11 8,33 8,33 8,33 16,67 

CD 22,22 25,00 63,89 44,44 41,67 47,22 

CP 2,78 16,67 2,78 5,56 5,56 0,00 

CM 8,33 22,22 8,33 0,00 2,78 0,00 
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Figura 12. Distribuição percentual dos padrões de falha entre os diferentes tratamentos e 
tempos para os grupos cimentados com cimento resinoso dual convencional. AD – Adesiva em 
dentina; AP – Adesiva ao pino; AM – Adesiva mista; CD – Coesiva em dentina; CP – Coesiva 
no pino; CM – Coesiva mista 

Figura 13. Distribuição percentual dos padrões de falha entre os diferentes tratamentos e 
tempos para os grupos cimentados com cimento resinoso dual autoadesivo. AD – Adesiva em 
dentina; AP – Adesiva ao pino; AM – Adesiva mista; CD – Coesiva em dentina; CP – Coesiva 
no pino; CM – Coesiva mista 
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4.4 Caracterização da interface adesiva 

As imagens obtidas através de microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia confocal a laser permitiram visualizar e diferenciar as características 

da interface adesiva com os diferentes cimentos e tratamentos. Ao comparar as 

imagens dos grupos cimentados com cimento convencional e autoadesivo 

observou-se características distintas das interfaces, com presença de tags 

resinosos para o cimento convencional e gaps entre cimento e dentina radicular 

para o autoadesivo, independentemente do tratamento empregado. Além disso, 

as amostras cimentadas com cimento autoadesivo apresentaram maior 

constrição dos túbulos dentinários.  

Para o grupo CDC percebe-se a presença de tags resinosos de tamanho 

regular e grande presença de túbulos dentinários expostos e não preenchidos, 

independentemente do terço analisado (Tabela 13). No grupo Br5C, nota-se a 

presença de tags resinosos mais longos, menor exposição de túbulos dentinários 

não preenchidos e maior constrição dos túbulos, exceto para o terço apical que 

apresentou número e características dos túbulos, semelhante ao grupo CDC 

(Tabela 14). O grupo Br10C apresentou no terço apical menor espessura da 

camada híbrida com tags resinosos curtos, nos terços cervical e médio observou-

se tags menores que o grupo Br5C e mais semelhantes ao grupo CDC (Tabela 

15). 

O grupo controle cimentado com cimento autoadesivo (CDA) demonstrou 

prevalência de gaps entre o cimento e dentina radicular, independentemente do 

terço analisado, com maior espessura para o terço cervical e espessura 

semelhante para os terços médio e apical (Tabela 16). Já os grupos Br5A e 

Br10A, apresentaram presença de gaps com menor espessura e também regiões 

de justaposição entre cimento e dentina radicular (Tabelas 17 e 18). 

 

 

 



 

Tabela 13 – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV do grupo controle (sem tratamento - CDC), cimentado com cimento 
resinoso dual convencional. 

* Setas indicando tags resinosos; finger pointer indicando túbulos dentinários não preenchidos; hashtags indicando a camada híbrida.  
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Tabela 13 (continuação) – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV e microscopia confocal a laser do grupo controle (sem 
tratamento - CDC), cimentado com cimento resinoso dual convencional. 

* Setas indicando tags resinosos; finger pointer indicando túbulos dentinários não preenchidos; hashtags indicando a camada híbrida.  
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Tabela 14 – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV do grupo Br5C, tratado com Bromelina a 5% e cimentado com cimento 
resinoso dual convencional. 

* Setas indicando tags resinosos; finger pointer indicando túbulos dentinários; hashtags indicando a camada híbrida.  
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Tabela 14 (continuação) – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV e microscopia confocal a laser do grupo Br5C, tratado 
com Bromelina a 5% e cimentado com cimento resinoso dual convencional. 

* Setas indicando tags resinosos; finger pointer indicando túbulos dentinários não preenchidos; hashtags indicando a camada híbrida.  
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Tabela 15 – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV do grupo Br10C, tratado com Bromelina a 10% e cimentado com cimento 
resinoso dual convencional. 

* Setas indicando tags resinosos; finger pointer indicando túbulos dentinários não preenchidos; hashtags indicando a camada híbrida.  
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Tabela 15 (continuação) – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV e microscopia confocal a laser do grupo Br10C, tratado 
com Bromelina a 10% e cimentado com cimento resinoso dual convencional. 

* Setas indicando tags resinosos; finger pointer indicando túbulos dentinários não preenchidos; hashtags indicando a camada híbrida.  

 

 CERVICAL MÉDIO APICAL 

2000x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Confocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Tabela 16 – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV do grupo controle (sem tratamento - CDA), cimentado com cimento 
resinoso dual autoadesivo. 

* Setas indicando presença de gap entre a dentina radicular e o cimento resinoso. 
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Tabela 16 (continuação) – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV e microscopia confocal a laser do grupo controle 
(sem tratamento - CDA), cimentado com cimento resinoso dual autoadesivo. 

* Setas indicando presença de gap entre dentina radicular e cimento resinoso; finger pointer indicando justaposição entre dentina e cimento resinoso. 
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Tabela  17 – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV do grupo Br5A, tratado com Bromelina a 5% e cimentado com cimento 
resinoso dual autoadesivo. 

* Setas indicando presença de gap entre dentina radicular e cimento resinoso; finger pointer indicando justaposição entre dentina e cimento resinoso. 
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Tabela 17 (continuação) – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV e microscopia confocal a laser do grupo Br5A, tratado com 
Bromelina a 5% e cimentado com cimento resinoso dual autoadesivo. 

* Setas indicando presença de gap entre dentina radicular e cimento resinoso; finger pointer indicando justaposição entre dentina e cimento resinoso.  
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Tabela 18 – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV do grupo Br10A, tratado com Bromelina a 10% e cimentado com 
cimento resinoso dual autoadesivo. 

* Setas indicando presença de gap entre dentina radicular e cimento resinoso; finger pointer indicando justaposição entre dentina e cimento resinoso. 
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Tabela 18 (continuação) – Fotomicrografias representativas das imagens obtidas por MEV do grupo Br10A, tratado com Bromelina a 10% e 
cimentado com cimento autoadesivo. 

* Setas indicando presença de gap entre dentina radicular e cimento resinoso; finger pointer indicando justaposição entre dentina e cimento resinoso.
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo desse estudo foi analisar o efeito do uso do extrato de Bromelina 

como pré-tratamento radicular, em diferentes concentrações, na resistência de união 

do conjunto cimento resinoso (convencional ou autoadesivo)/pino de fibra de vidro à 

dentina radicular. Além disso, foi testado o efeito do envelhecimento artificial, 

realizado através da ciclagem termomecânica, sobre a resistência de união 

cimento/pino/dentina. Entretanto, para que pudesse ser feito o tratamento com a 

Bromelina, a primeira etapa do estudo foi determinar as concentrações que 

poderiam resultar em mais eficiência e o tempo de aplicação. 

Dessa forma, após a análise em MEV, foram selecionadas as concentrações 

de 5% e 10% de Bromelina que deveriam ser aplicadas por 30 segundos. Isso foi 

determinado com base na morfologia da dentina após os tratamentos. Considerando 

que a primeira ação da Bromelina seria a remoção das fibrilas colágenas soltas, as 

concentrações e o tempo determinados resultaram em um tecido dentinário com 

maior número de túbulos dentinários abertos e dentina mais homogênea. 

Partiu-se da hipótese nula de que não haveria diferença na resistência de 

união independentemente do tratamento dentinário, cimento resinoso utilizado e 

envelhecimento realizado. Considerando os resultados obtidos, a hipótese nula deve 

ser rejeitada, visto que houve diferença significante na resistência de união em 

relação ao cimento utilizado. Quanto aos demais fatores de variação, essa diferença 

não ocorreu, ou seja, a resistência de união foi similar independente do tratamento e 

envelhecimento realizados.  

Considerando as informações descritas na literatura, o presente estudo 

optou por incluir diferentes cimentos para fixação dos pinos, sendo um convencional 

dual (RelyX Ultimate) e o outro autoadesivo (RelyX U200). Isso permitiria avaliar a 

diferença de resistência de união e longevidade entre os dois sistemas. O cimento 

convencional exige a utilização de um sistema adesivo associado para permitir união 

ao substrato dentinário.46 No presente estudo, optou-se por utilizar um sistema 

adesivo universal tendo em vista sua ampla utilização no dia a dia dos cirurgiões-

dentistas principalmente por sua simplificação técnica. No entanto, a aplicação do 

sistema adesivo foi feita no modo etch-and-rinse. 

Há décadas os cimentos resinosos convencionais associados a adesivos 

aplicados na técnica etch-and-rinse tem sido considerados como o padrão ouro na 
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cimentação dos pinos pré-fabricados.47,48 Bitter et al (2009)49 demonstraram que a 

hibridização adequada para formação de uma camada híbrida estável ocorre 

principalmente quando as etapas de ataque ácido e aplicação do adesivo são 

realizadas separadamente. Durante a aplicação do ácido, a dentina radicular é 

desmineralizada, a smear layer é removida e assim ocorre uma maior exposição dos 

túbulos dentinários.50,51 Além disso, a remoção do conteúdo mineral da dentina 

intertubular libera as fibrilas colágenas da região, permitindo melhor difusão dos 

monômeros resinosos e preenchimentos da estrutura dentinária intra e intertubular, 

com consequente formação dos tags resinosos.52 Essa ação dos sistemas adesivos 

etch-and-rinse levam a formação de uma camada híbrida mais espessa e 

homogênea.53  

 Quanto aos cimentos autoadesivos, estes baseiam sua efetividade 

principalmente na presença de monômeros acídicos que modificam a smear 

layer,13,15 produzindo uma desmineralização superficial13 e permitindo infiltração do 

cimento resinoso na superfície dentinária a partir da criação de  micro retenções 

mecânicas.14,15 Além do mais, especificamente o cimento RelyX U200, utilizado 

neste estudo, apresenta a habilidade de adesão química a hidroxiapatita presente no 

tecido dentinário radicular.14,15 Estudos recentes tem demonstrado alta efetividade 

dos cimentos autoadesivos, com valores de resistência de união maiores que os 

cimentos duais convencionais.8,38,54 No entanto não há consenso na literatura sobre 

a superioridade de um sistema sobre o outro.  

Apesar disso, no presente estudo a utilização do cimento convencional para 

fixação dos pinos de fibra de vidro resultou em maior resistência de união do que o 

cimento autoadesivo. Esses resultados estão de acordo com diversos estudos 

encontrados na literatura.47–51  

Parte da eficiência do cimento convencional está atrelada ao uso do sistema 

adesivo para formação da camada híbrida permitindo adequada penetração do 

material entre as fibrilas colágenas durante a hibridização. Esse fato pode ser 

comprovado pelas imagens obtidas por MEV (Tabelas 13 a 15) onde é possível 

verificar longos tags resinosos para os grupos do cimento convencional.  

A eficiência do cimento convencional também pode ser justificada devido à 

reação de polimerização que ocorre com esses cimentos, uma reação de cura dual. 

Esse tipo de polimerização pode levar a alto grau de conversão nas margens da 

restauração quando utilizada a luz, evitando a dissolução prematura desse 
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cimento.55 Entretanto, a fotoativação do cimento não garante sozinha a sua alta 

conversão. Em áreas onde a luz não consegue acessar o cimento, a reação química 

dos componentes assegura que o processo de conversão atinja os níveis 

necessários para permitir melhores propriedades mecânicas.56 Isso é possível 

devido à continuidade do processo de polimerização na ausência de luz, a partir da 

sinergia entre os componentes auto e foto ativados.57  

Entretanto, estudos anteriores abordaram que a fotoativação imediatamente 

após a utilização do cimento leva à uma diminuição do grau de conversão do 

cimento, uma vez que a exposição à luz poderia formar cadeias poliméricas de 

ligações cruzadas que poderiam interferir na reação química dos componentes do 

cimento aprisionando os promotores da polimerização química e dos monômeros 

residuais, interferindo no processo de autopolimerização.58,59 Assim, um cimento 

autopolimerizável seria indicado para cimentação de pinos. Todavia, é conhecido 

que a taxa de polimerização do cimento autopolimerizável é menor do que os 

cimentos fotoativados.60 Ademais, um estudo anterior demonstrou que cimento 

autopolimerizável não alcançou grau de conversão comparável ao cimento de 

polimerização dual, demonstrando que a luz pode resultar em aumento do grau de 

conversão do material.61 

Quanto aos cimentos autoadesivos, apesar de sua adesão química, estudos 

demonstram que não há a mesma penetração e formação de camada híbrida, com a 

mesma profundidade que o cimento convencional,62 o que pode prejudicar a 

resistência do conjunto levando ao deslocamento do pino a longo prazo. Segundo 

Goracci & Ferrari (2011)47, durante o processo de preparo radicular ocorre a 

formação de smear layer secundária, que se mistura com restos de guta-percha e 

cimento endodôntico, o que dificulta a penetração do cimento no substrato.50  

Nenhum tratamento prévio é realizado no substrato quando se utiliza um 

cimento autoadesivo e isso já dificulta a penetração do cimento na dentina radicular. 

Além disso, o cimento autoadesivo tem também uma reação de polimerização dual. 

Entretanto, a eficiência deste cimento também está relacionada à menor penetração 

do cimento no tecido dentinário e na dentina intertubular, devido à manutenção da 

smear layer sobre o substrato. Os primers autocondicionantes dos cimentos 

autoadesivos são menos ácidos e agressivos que os condicionadores totais63 e 

podem resultar em alterações não uniformes nem apropriadas da smear layer, 
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resultando em uma camada híbrida irregular e interferindo na resistência de união do 

cimento.64 

 A presença da smear layer diminui a permeabilidade dentinária65 e torna o 

substrato totalmente heterogêneo. O cimento apresenta monômeros acídicos, com 

pH em torno de 2,0,66 capaz apenas de modificar o substrato, mas não de 

desmineralizar superficial e subsuperficialmente a dentina,62 diminuindo a resistência 

de união com o tecido. Ainda, a alta viscosidade do cimento inibe a sua infiltração 

adequada.67 

A restauração de dentes tratados endodonticamente, com grande destruição 

coronária, muitas vezes necessita da associação de um pino intracanal. Os pinos 

reforçados com fibra de vidro tem sido utilizados com o intuito de criar retenção 

mecânica para a peça protética.47 Dentre as opções de pinos no mercado encontra-

se facilmente diferentes desenhos e conicidades, características que podem 

interferir na retenção do pino.47 

De acordo com a literatura, pinos paralelos apresentam maior retenção do 

que pinos cônicos. No entanto, pinos com dupla conicidade tendem a apresentar 

melhor adaptação à anatomia do canal endodôntico sendo necessário um menor 

desgaste e consequente preservação do tecido dentinário radicular.47 No presente 

estudo, optou-se por utilizar um único padrão de pino de fibra de vidro com dupla 

conicidade, visando o menor desgaste durante o preparo radicular.68  

A retenção do pino no interior do canal pode ser diferente em função do 

terço radicular restaurado,47,69 tendo sido relatada menor resistência de união 

pino/cimento/dentina na região apical do canal radicular.69–71 A região do terço apical 

tem como fator complicador seu difícil acesso, que associado com o procedimento 

endodôntico, diminui ainda mais a efetividade do procedimento adesivo.47 Além do 

que, durante o preparo para pino uma camada secundária de smear layer pode ser 

formada, contendo restos de materiais obturadores o que dificulta a penetração e 

interação química do agente cimentante.47  

Considerando isso, além da comparação geral dos grupos quanto ao tipo de 

cimento utilizado, no presente estudo foi realizada análise da diferença de RU entre 

os terços radiculares. A análise de variância demonstrou que os terços radiculares 

são significantes para a resistência de união pino/cimento/dentina (Tabela 9), 

principalmente em relação ao cimento convencional. Segundo os resultados 

encontrados no presente estudo, houve diferença estatisticamente significante entre 
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os terços cervical e apical para os grupos Controle e Br5%, com maior resistência de 

união para o terço cervical em ambos os grupos (Tabela 10).  

Tais descobertas evidenciam limitação inerente aos cimentos convencionais, 

que é a dificuldade de controle da região apical durante o procedimento 

restaurador.70 A obtenção de adesão estável na região apical é relatada como um 

desafio clínico,47 devido à dificuldade de controle da umidade, controle do excesso 

de adesivo e evaporação do solvente, além da complexidade de se obter uma 

polimerização uniforme na região pela diminuição do grau de conversão a partir do 

terço médio. A morfologia radicular também interfere no resultado final da resistência 

de união do conjunto, pela diminuição do número de túbulos dentinários nos terços 

médio e apical em relação ao terço cervical. Estudos descreveram que a densidade 

de túbulos na região cervical é de aproximadamente 37.985/mm2, diminuindo para 

31.028/mm2 no terço médio, e 26.042/mm2 no terço apical.50,72,73 Quanto menor o 

número de túbulos dentinários, menos eficiente se torna a hibridização de região, 

influenciando negativamente na resistência de união e longevidade do conjunto.50,74 

Apesar do cimento convencional ter mais diferenças significantes entre os 

terços, houve diferença na resistência de união pino/cimento/dentina quando 

utilizado o extrato de Bromelina à 10% associado ao cimento resinoso autoadesivo, 

em que o terço apical também apresentou menor resistência de união que o terço 

cervical. Como o sistema adesivo não está associado a este cimento, este resultado 

pode ser justificado, então, pela presença de umidade apical. Segundo Sarkis & 

Onofre (2014)14, o cimento autoadesivo tem monômero acídico, responsável, em 

parte, pela união com o substrato. A água resultante da reação ácido-base que 

ocorre no cimento pode ionizar os monômeros residuais neutralizando o pH, o que 

pode aumentar a união pino/cimento/dentina. Entretanto, a presença da umidade 

adicional na região apical do canal pode neutralizar esse pH precocemente, 

diminuindo a ação sobre a modificação da smear layer na região, diminuindo a 

resistência de união pino/cimento/adesivo.49 Além disso, a combinação de 

monômeros funcionais com a água residual na interface adesiva pode favorecer a 

formação de monômeros acídicos não polimerizáveis que podem continuar atuando 

na desmineralização da dentina75 justificando a menor resistência de união com 

esse cimento.71  
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Outro fator que pode interferir na resistência de união apical dos cimentos 

resinosos é o alto fator C do pino cônico no canal radicular, o que pode aumentar a 

contração de polimerização do cimento e, consequentemente, causar menor adesão 

com as paredes do canal.76 Entretanto, outros fatores podem interferir na contração 

de polimerização dos cimentos resinosos, sendo a composição da matriz, a estrutura 

e a porcentagem de partículas, alguns dos fatores principais.77  

A composição da matriz resinosa pode afetar a contração de polimerização 

porque afeta o grau de conversão e a densidade de ligações cruzadas.78 Cimentos 

autoadesivos apresentam monômeros acídicos que podem afetar negativamente o 

grau de conversão, uma vez que interage quimicamente com o sistema iniciador 

amina.13,15,79 Por essa razão, o cimento RelyX Unicem apresenta em sua 

composição o sal de sulfinato de sódio, capaz de diminuir a incompatibilidade 

química entre os grupos ácidos e os componentes de autopolimerização.  

A concentração das partículas de carga também interfere no módulo de 

elasticidade e podem produzir polímeros com maior contração de polimerização. 

Segundo as especificações técnicas da empresa 3M, o cimento RelyX Ultimate 

apresenta aproximadamente 43% em volume de partículas de carga com tamanho 

aproximado de 13µm.80 Já o cimento RelyX U200, cerca de 70% de carga em peso, 

com partículas com aproximadamente 12,5µm.80 Sendo assim, a maior porcentagem 

de carga no cimento autoadesivo testado em relação ao dual convencional ajuda a 

justificar os resultados encontrados onde o cimento convencional apresentou maior 

incidência de diferenças estatísticas entre terços. Pois, a maior contração de 

polimerização devido a menor quantidade de carga81 pode ter influenciado, 

associado a outros fatores, na menor resistência de união do terço apical. 

Não houve diferença significante entre os tratamentos propostos, ou seja, 

não houve diferença na resistência de união em função do tratamento do substrato 

realizado. Dentro da filosofia minimamente invasiva, o tratamento odontológico deve 

preservar o máximo de estrutura dental. Isso pode ser realizado através de técnicas 

conservadoras e a implementação da odontologia adesiva colaborou muito para 

essa abordagem terapêutica. É o caso do uso de pinos de fibras de vidro, cuja 

instalação exige menos desgaste das paredes do canal radicular em comparação ao 

núcleo metálico fundido.  

Os protocolos adesivos permitem manter espessuras pequenas de canal 

radicular, devido às características dos pinos de fibra e das propriedades mecânicas 
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dos cimentos resinosos.47  Mas, para que a técnica restauradora seja realmente 

eficiente, é importante que os tratamentos realizados não sejam perenes e isso só é 

possível se existe boa longevidade do tratamento adesivo. 

A longevidade da interface adesiva é afetada por inúmeros fatores 

intrínsecos, que dizem respeito a composição do substrato e a presença de 

proteases que afetam diretamente a degradação da interface adesiva;8,42 e fatores 

extrínsecos, relacionados ao preparo radicular, tratamento dentinário prévio e 

protocolo de cimentação do pino.70,82 

De acordo com a literatura, a degradação da interface adesiva, em longo 

prazo, é inerente ao procedimento restaurador. Qualquer alteração do equilíbrio 

fisiológico do tecido dental pode levar à sensibilização de enzimas proteolíticas no 

substrato dentinário e saliva.8,42 Além de que, durante os procedimentos 

restauradores e utilização de sistemas adesivos, há remoção ou modificação da 

smear layer da dentina a partir da utilização de soluções de baixo pH. Todos esses 

procedimentos podem levar à ativação das enzimas proteolíticas do tecido 

conjuntivo, como as metaloproteinases e cisteínas catepsinas. Essas enzimas são 

ativadas através do contato com monômeros acídicos, presentes nos sistemas 

adesivos self-etch ou cimentos autoadesivos, e também pelo condicionamento ácido 

prévio realizado em sistemas etch-and-rinse .8,42  

As metaloproteinases da matriz dentinária são criadas durante a formação 

dos tecidos moles e duros.83 Após seu desenvolvimento, o colágeno se torna 

resistente com a mineralização da matriz dentinária. As proteínas como as MMPs 

ligam-se no colágeno e nano cristais de apatita cobrem essa união, assegurando 

que essa ligação fique estável e imóvel. Tanto quanto a dentina fique mineralizada, 

sua estrutura e função permanece estável.84  

Durante a aplicação do sistema adesivo, as proteases endógenas da 

dentina, ligadas as fibrilas colágenas no tecido dentinário mineralizado, são expostas 

após o condicionamento ácido.85 Assim, a matriz dentinária é degradada pela ação 

enzimática das MMPs e das cisteínas catepsinas (CCs), que têm a capacidade de 

ativarem uma à outra.86 

As MMPs e CCs degradam as fibrilas colágenas da dentina, resultando em 

decomposição da camada híbrida e, consequentemente, levando à falha da 
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resistência de união. A degradação hidrolítica87 e enzimática da dentina88 causa 

deterioração da interface ao longo do tempo.89  

A aplicação subsequente dos monômeros resinosos, que apresentem pH 

baixo, aumenta a atividade dessas enzimas.85 Proteases específicas como as MMP -

2 e -9, além de serem expostas e ativadas pela diminuição do pH, apresentam 

atividade gelatinolítica associada a presença de íons Ca+  e Zn+.85,88,90  

Várias estratégias têm sido indicadas para aumentar a longevidade da 

interface adesiva, como CHX, Glutaraldeído, EDC. Entretanto, tais produtos são 

sintéticos e podem levar a efeitos adversos ao longo do tempo. Por isso, tem sido 

proposto o uso de produtos naturais a fim de aumentar as ligações cruzadas entre 

as fibrilas colágenas, além de torná-las mais resistentes à degradação.91–93 Os 

agentes de ligação cruzada têm sido propostos para proteger o colágeno do ataque 

proteolítico, aumentando a ligação entre as cadeias peptídicas e o colágeno. Outra 

forma de ação seria a inibição das metaloproteinases e cisteínas e catepsinas.  

A utilização de substâncias que apresentem potencial para inibir enzimas 

que degradam fibrilas colágenas, pode contribuir para a manutenção da durabilidade 

da interface adesiva.42 Além disso, o efeito cross-linking aumenta a resistência do 

tecido dentinário, contribuindo para a estabilidade da camada híbrida e 

consequentemente para a durabilidade do conjunto dentina/cimento/pino.8,94,95 

Ademais, as ligações cruzadas nos sítios catalíticos das MMPs e a inibição de 

outras proteínas não colágenas que ativam as MMPs são também uma hipótese.71 

As soluções irrigantes do canal radicular, como EDTA e hipoclorito de sódio 

(NaOCl), também podem interferir na formação e longevidade da camada híbrida,47 

uma vez que são também soluções desproteinizantes.96,97 O NaOCl altera a 

estrutura dentinária através da dissolução do colágeno que ocorre pela quebra das 

ligações de carbono, desorganizando a estrutura primária da proteína e 

consequentemente interferindo negativamente na adesão ao substrato.70,98 Ainda, os 

irrigantes EDTA e NaOCl, quando associados, diminuem a resistência de união de 

pinos de fibra ao canal radicular.96 Assim, a busca da melhor hibridização da dentina 

remanescente e uma camada híbrida com longevidade é uma busca constante e 

necessária.99  

No presente estudo, não houve diferença na resistência de união 

pino/cimento/dentina em função do uso da bromelina sobre a dentina radicular, 

independente da concentração testada. Entretanto, houve diferença da resistência 
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de união entre os cimentos, quando utilizada a Bromelina a 10%, de forma que 

houve menor resistência de união quando usado o cimento autocondicionante para 

fixação do pino. 

A bromelina é um agente desproteinizante. Assim, ao ser utilizada em um 

substrato condicionado com ácido fosfórico, o seu uso na dentina pode ter removido 

a rede de colágeno livre, resultando em maior difusão do monômero do sistema 

adesivo e posterior penetração do cimento resinoso, corroborando os resultados de 

Dayem & Tameesh (2013).24 Entretanto, o mesmo não ocorreu com o cimento 

autoadesivo. Isso porque a aplicação deste cimento ocorre sem nenhum tratamento 

do substrato, ou seja, não há condicionamento ácido da dentina e remoção da 

smear layer. Assim, a bromelina pode ter tido um efeito menor sobre a superfície 

dentinária, diminuindo a resistência de união dentina/pino/cimento. 

Apesar disso, não deve ser ignorado que durante o tratamento endodôntico, 

outras soluções desproteinizantes (NaOCl e EDTA) foram utilizadas para irrigação 

do canal radicular. Os resultados demonstraram que não houve diferença na 

resistência de união entre os grupos com o mesmo agente cimentante, 

independente da concentração de bromelina utilizada e em comparação ao grupo 

Controle. Isso pode ter sido resultado do efeito das soluções desproteinizantes 

utilizadas para irrigação do canal. Ao serem utilizadas, devem ter causado a 

desproteinização prévia ao uso da bromelina e seu uso tornou-se inócuo quanto à 

resistência de união. 

Apesar disso, a análise de padrão de fratura indicou que houve mais falhas 

coesivas do que adesivas para todos os grupos que utilizaram o cimento 

convencional. Quanto ao cimento autoadesivo, quando o substrato não foi tratado, 

houve maior incidência de fratura adesiva em amostras não envelhecidas. Em 

contrapartida, nos grupos tratados com bromelina, houve maior incidência de 

fraturas coesivas, indicando maior interação entre o tecido dentinário e o cimento. 

Em amostras envelhecidas, os dados são inconclusivos, uma vez que não houve 

predominância de um tipo de fratura sobre outro com cimentos autoadesivos. 

A camada híbrida estável está relacionada à longevidade da interface 

adesiva, e está diretamente relacionada, clinicamente, às condições funcionais de 

uso das restaurações. Assim, o processo da ciclagem termomecânica simula o 

ambiente oral através da aplicação de carga pré-estabelecida, semelhante à 
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mastigação, e a alteração de temperatura com a irrigação de água variando entre 5º 

e 55ºC. 

A aplicação de forças axiais através da ciclagem mecânica leva a flexão e 

deflexão da raiz dentária, podendo levar a fadiga do conjunto pino-cimento-dentina 

radicular com concentração de estresse na interface adesiva.37 Entretanto, os 

resultados do presente estudo demonstraram que o fator envelhecimento por 

ciclagem termomecânica não foi significativo para a resistência de união do pino à 

dentina.  

Estudos prévios demonstraram que a aplicação cíclica de carga pode ter 

efeito direto sobre o pino de fibra de vidro através do enfraquecimento da ligação 

entre as fibras e a matriz do pino, bem como o alongamento e alargamento de 

rachaduras presentes no material.30 Quanto ao efeito direto sobre a dentina 

radicular, a aplicação de carga pode auxiliar no aumento de trincas na interface 

adesiva, levando a falha adesiva ou deslocamento do pino intraradicular.100 A 

termociclagem pode levar à alteração do cimento resinoso afetando sua 

estabilidade.37,101,102 Apesar disso, no presente estudo esses efeitos não foram 

encontrados.  

Assim, considerando os resultados do presente estudo, verificou-se que 

quando utilizado o pré-tratamento dentinário com bromelina não houve diferença na 

resistência de união em relação ao grupo controle. Novos estudos devem ser 

conduzidos visando melhor esclarecer o efeito da bromelina sobre a dentina 

radicular.  
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados encontrados no estudo foi possível concluir que: 

• As concentrações de Bromelina selecionadas, aplicadas pelo tempo de 

30s, resultaram em alteração da superfície dentinária, com maior 

exposição dos túbulos dentinários, justificando sua escolha. 

• Não houve diferença na resistência de união pino/dentina/cimento em 

função da concentração de bromelina utilizada como pré-tratamento do 

substrato dentinário. 

• O cimento resinoso autoadesivo resultou em menor resistência de união 

pino/dentina/cimento quando tratado com bromelina a 10% 

• Os pinos cimentados com cimento convencional apresentaram camada 

híbrida mais espessa e mais uniforme enquanto que os pinos cimentados 

com cimento autoadesivo resultaram em camada híbrida com gaps entre 

cimento e dentina. 
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ANEXO 1 – Parecer do comitê de ética (número do processo e aprovação) 
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ANEXO 1 (Continuação) – Parecer do comitê de ética (número do processo e 
aprovação) 
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 ANEXO 1 (Continuação) – Parecer do comitê de ética (número do processo e 
aprovação) 
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ANEXO 1 (Conclusão) – Parecer do comitê de ética (número do processo e 
aprovação) 

 

 


