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RESUMO 
 

YAMIN, P.A. Reconstrução com Resina Composta em Raízes Fragilizadas por meio de 
um Dispositivo Fototransmissor. (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência à fratura de raízes fragilizadas reforçadas 
por restaurações com diferentes resinas compostas, fotopolimerizadas por meio de um novo 
dispositivo fototransmissor idealizado para esta finalidade. Três diferentes compósitos 
resinosos: Z100, Z250 e Z350 foram utilizados em setenta caninos superiores humanos que 
tiveram suas coroas removidas por um corte perpendicular ao longo eixo. Para melhor 
padronização da amostra este corte foi efetuado na região cervical, onde os diâmetros 
apresentassem medidas aproximadas, com o comprimento mínimo de raiz de 15 milímetros. 
Exceto os espécimes designados para o grupo controle, todos os demais elementos foram 
submetidos à fragilização por meio das brocas 718PM; 720PM e 730PM, com auxílio de 
paralelômetro numa extensão de 8 mm e remanescente de paredes radiculares proximais 
com espessura de 1 mm. O tratamento endodôntico foi realizado por meio de 
instrumentação mecanizada de cinemática rotatória apenas no remanescente radicular não 
tocado pela fragilização. A obturação foi realizada pela técnica de condensação lateral e o 
cimento utilizado foi AH Plus, seguida do corte dos cones, no limite apical da fragilização e 
toalete da cavidade. Os espécimes foram distribuídos em sete grupos (n= 10): seis grupos 
de acordo com as características da resina utilizada Grupos I e IV - resina Z100; Grupos II 
e V– resina Z250; Grupos III e VI - resina Z350 e o Grupo VII (controle) sem fragilização. 
Para a realização das restaurações radiculares, a polimerização das resinas compostas foi 
realizada por meio de um fotopolimerizador, auxiliado pelo dispositivo plástico 
fototransmissor supracitado, provido de fibra ótica reflexiva em sua composição, inserido no 
comprimento de 8 mm referente a área da fragilização. Após a polimerização, este 
dispositivo ao ser removido delimitou a conformação do espaço protético para a cimentação 
dos pinos pré-fabricados, que proporcionou a complementação do corpo de prova (resina 
composta + pino metálico e a raiz). O corpo de prova foi então submetido ao teste de 
compressão em uma máquina universal de ensaios (Intron 3345), com o propósito de avaliar 
a resistência à fratura. Os valores de resistência foram expressos em MPa e submetidos a 
analise estatística. Concluiu-se que a resistência à fratura aumenta quando utilizamos 
compostos resinosos na restauração de raízes fragilizadas. Quando um dispositivo 
fototransmissor contendo fibras óticas em sua composição é empregado na 
fotopolimerização desses compostos os valores de resistência à fratura aumentam 
(3,179±0,53) e quando a resina Z350 é empregada no reforço da fragilização a média de 
valores tende a ser maior em comparação a outros materiais (3,521±0,22). 
 
Palavras Chave: Raízes fragilizadas; dispositivo fototransmissor; resistência à fratura; 

“VAGATY”; restauração intrarradicular. 
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ABSTRACT 
YAMIN, P.A Composite Resin Reconstruction in Fragile Roots using a 
Phototransmitter Device. (Doctor Degree) - Ribeirão Preto School of Dentistry, University 
of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 
The aim of this study was to evaluate the fracture resistance of fragile roots reinforced by 
restorations with different light cured composite resins, using a new phototransmitter device 
designed for this purpose. Three different resin composites: Z100, Z250 and Z350 were used 
on seventy upper human canines that had their crowns removed by a perpendicular cut. For 
better standardization of the sample this cut was made in the cervical region, where the 
diameters presented approximate measurements, with a minimum root length of 15 mm. 
Except for specimens assigned to the control group, all other elements were subjected to 
embrittlement by means of 718PM drills; 720PM and 730PM, with the aid of an 8 mm 
parallelometer and the remaining 1 mm thick proximal root walls. The endodontic treatment 
was performed by mechanized instrumentation of on the root remnant not touched by 
embrittlement. The obturation was performed by lateral condensation technique and the 
cement used was AH Plus, followed by the cutting of the cones, at the apical limit of 
embrittlement and toilet of the cavity. The specimens were divided into seven groups (n = 
10): six groups according to the characteristics of the resin used Groups I and IV - Z100 
resin; Groups II and V - Z250 resin; Groups III and VI - Z350 resin and Group VII (control) 
without embrittlement. To perform root restorations, the polymerization of composite resins 
was performed by means of a photopolymerizer, aided by the aforementioned 
phototransmitter plastic device, provided with reflective optical fiber in its composition, 
inserted in the length of 8 mm referring to the area of embrittlement. After polymerization, this 
device was removed and the space were delimitated. The conformation of the prosthetic 
space for the cementation of prefabricated pins, which provided the complementation of the 
specimen (composite resin + metallic pin and the root). The specimen was then subjected to 
compression testing on a universal testing machine (Intron 3345) for the purpose of 
assessing fracture strength. Resistance values were expressed in MPa and subjected to 
statistical analysis. It was concluded that fracture resistance increases when we use resinous 
compounds to restore fragile roots. When a phototransmitter device containing optical fibers 
in its composition is employed in the photopolymerization of these compounds, the fracture 
resistance values increase (6.979 ± 0.53) and when the Z350 resin is used in the 
reinforcement of embrittlement the average value tends to be higher in comparison to other 
materials (3.521 ± 0.22). 
 

Key-Words: Fragile roots, Phototransmitter device, Fracture resistance, "VAGATY", 

Intraradicular restoration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A perda estrutural de dentina radicular e a consequente fragilização em 

decorrência de lesões cariosas (MODA et al. 2018), reabsorções internas radiculares 

e desgaste de origem iatrogênica, incluso um amplo espaço delineado pelo preparo 

protético para pino, pode trazer consigo futuras complicações quanto a reabilitação 

(MOOSAVI et al., 2008; MAZZONI et al., 2015; MODA et al., 2018; BORZANGY et 

al., 2019), com prognóstico duvidoso por predispor risco maior à fratura e 

consequente baixa longevidade do procedimento restaurador (SHARAFEDDIN et al., 

2014; MAZZONI et al., 2015; RILEY et al., 2017; ORSINI et al., 2018; BORZANGY et 

al., 2019). Diferentes autores como WEINE et al., 1982 e SJÖGREN et al., 1990 já 

apontavam que mais dentes apresentam  problemas ou  são  perdidos  por  

deficiência  na restauração  do  que  por  insucesso no  tratamento  do  canal  

radicular. Essas citações vem corroborar com o fato que a quantidade de 

remanescente de dentina é apontada como o fator principal da resistência à fratura 

(BORZANGY et al., 2019), ou seja, à medida que a estrutura dentinária é perdida, a 

resistência às forças oclusais diminui, e com isso aumenta o risco de fratura 

(SORENSEN; MARTINOFF, 1984; HARALUR et al., 2018; ORSINI et al., 2018) tanto 

para a porção coronária como para a porção radicular (PONTIUS; HUTER, 2002; 

ORSINI et al., 2018; CHAUHAN et al., 2019). 

Reconstruir imediatamente raízes estruturalmente debilitadas é condição 

essencial com a finalidade de possibilitar a recuperação de sua funcionalidade na 

cavidade oral (CHAUHAN et al., 2019). Esse procedimento configura um desafio 

clínico tanto na escolha do protocolo para o tratamento endodôntico, quanto do 

material restaurador e/ou método de reforço radicular (TÜRP et al., 2007; 
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SHARAFEDDIN et al., 2014; ORSINI et al., 2018; HARALUR et al., 2018; 

BORZANGY et al., 2019). O emprego de compósitos resinosos fotopolimerizáveis 

para reconstituir parte da dentina radicular perdida tem sido defendido por diversos 

autores (LUI, 1994; MARTINS, 1995; SAUPE et al., 1996; MENDOZA et al., 1997; 

OLIVEIRA Jr., 1997; MIRANZI et al., 2001; MARCHI et al., 2003; GONÇALVES et 

al., 2006; MOOSAVI et al., 2008; MANICARDI et al., 2011; TEY e LUI et al., 2014), 

os quais ressaltam o aumento da resistência à fratura e consequente longevidade do 

tratamento reabilitador (GONÇALVES et al.; 2004; MANICARDI et al., 2011; TEY e 

LUI et al., 2014). Da mesma forma, BORZANGY (2018); FUGOLIN (2019) e 

colaboradores reafirmam em seus trabalhos de pesquisa que a restauração 

intrarradicular por meio da inserção de resina composta, associada aos adesivos 

dentinários, continuam como alternativa para aumentar a resistência à fratura, 

reparando a raiz dental enfraquecida com consequente diminuição do diâmetro do 

canal e regularização de sua forma interna (LUI, 1994; SORENSEN e MARTINOFF, 

1984; GONÇALVES et al., 2006). 

Um dos fatores que favorece a seleção da resina composta 

fotopolimerizável como material de escolha para a reconstrução interna de paredes 

radiculares fragilizadas (ZHANG et al., 2018) é o seu baixo módulo de elasticidade 

que confere a esse material a característica de transmissão da energia produzida 

pelas forças compressivas à estrutura dental adjacente (ÖZTÜRK et al., 2019) que 

diminui a tensão além de reforçar a estrutura dentária enfraquecida (DE FREITAS et 

al., 2002; ZHANG et al., 2018; FUGOLIN et al.,2019). A restauração intrarradicular 

com compósitos resinosos quando realizada por meio de um dispositivo 

fototransmissor, delimita um espaço geometricamente adequado para acomodar 

passivamente o pino pré-fabricado (HARALUR et al., 2018), o que contribui com a 
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retenção (ÖZTÜRK et al., 2019) por produzir maior uniformidade do agente 

cimentante (LUI, 1994; SORENSEN e MARTINOFF, 1984; GONÇALVES et al., 

2006). 

KINA e BRUGUERA (2008) relatam em seu estudo que grandes espaços e 

a falta de uniformidade geométrica entre o pino e as paredes radiculares conduzem 

a uma situação desfavorável para a colocação direta do pino intrarradicular, por 

exigir um grande volume do agente cimentante.  

Torna-se relevante destacar que o emprego de compósitos resinosos 

fotopolimerizáveis no reforço de raízes fragilizadas traz consigo alguns desafios de 

ordem técnico/mecânica, como a dificuldade de adesão da resina às paredes do 

canal radicular (MODA et al., 2019), pela ausência de polimerização na extensão do 

espaço protético desejado para a colocação de uma contenção intrarradicular, posto 

que a cura promovida pelos aparelhos de alta potência, alcança tão somente uma 

extensão de 3 a 4mm.  

Diferentes autores na área da odontologia restauradora e terapia com laser 

PDT, mostram a dificuldade da luz em atingir grandes profundidades da estrutura 

radicular e a incompleta polimerização afeta as propriedades físicas do material 

resinoso (MUNDIM et al., 2011; PRICE et al., 2015; SERAI et al., 2018) devido à 

entrada de solventes na matriz, que amplia os espaços entre as cadeias poliméricas 

e libera substâncias solúveis em água (POLYDOROU et al., 2012; SERAI et al., 

2018), o que clinicamente gera tensões na interface dente/restauração 

(CALHEIROS et al., 2008; CATELAN et al., 2014).  

Com o propósito de atingir maior extensão durante o processo de 

polimerização e cura dos compósitos resinosos utilizados na restauração de raízes 

fragilizadas que torne satisfatórias as exigências quando da reabilitação por meio de 

pinos pré-fabricados (PRICE et al., 2009, PACHECO 2013 et al., 2013 HARLOW et 
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al., 2016), desenvolveu-se um dispositivo fototransmissor capaz de levar a luz 

emitida pelos fotopolimerizadores de alta potência, para uma extensão maior que 

4,0mm para dentro da porção radicular. A quantidade de energia mínima necessária 

apontada pela literatura para a polimerização de compósitos resinosos é de 

aproximadamente 450 mV (PRICE et al., 2009, PACHECO 2013 et al., 2013 

HARLOW et al., 2016). Estudos prévios que datam mais de 15 anos foram 

realizados por autores como GONÇALVES et al, 2004 que relataram um pino 

fototransmissor transparente (Sistema Translumínico Luminex - Luminex Sistem, 

Dentatus, New York, NY, USA), utilizado na polimerização de resinas em raízes 

fragilizadas. Apesar da proposta desse sistema, outros autores como ZOGHEIB et 

al, 2005, apontaram que o comprimento exagerado e a incapacidade de carrear a 

luz na quantidade desejada, além da sua baixa resistência à fratura, mantém uma 

lacuna a ser preenchida. Nesse sentido, novos trabalhos continuaram a ser 

desenvolvidos e MENDONÇA 2016, estudou outro dispositivo fototransmissor 

plástico, desenvolvido a partir de uma resina acrílica de dois estágios, passível de 

polimento superficial, o que confere maior transparência e lisura, que permite sua 

remoção com maior facilidade. Com o propósito de aprimorar ainda mais o pino 

fototransmissor utilizado por MENDONÇA 2016, aventou-se a possibilidade da 

colocação de fibra ótica multifilamentada reflexiva no corpo deste pino. Este novo 

pino contendo fibra ótica, também desenvolvido pelo grupo de pesquisadores dessa 

unidade (FORP-USP), passou a ser chamado de Dispositivo Fototrasmissor 

“VAGATY”, que possibilita uma transmissão difusa com maior intensidade de luz, 

com consequente melhor polimerização das resinas compostas utilizadas para este 

tipo de restauração, independente do material escolhido ou da profundidade 

desejada. A intenção é possibilitar que o dispositivo “VAGATY” funcione com 

princípios parecidos ao de uma lâmpada na porção a ser restaurada, carreando 
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maiores valores energéticos de luz mesmo em extensão maior que 4,0mm de 

profundidade. 

Assim, o dispositivo fototransmissor deve oferecer características como a 

capacidade de conduzir uma intensidade de luz suficiente para a polimerização do 

material restaurador em profundidade maior que 4,0mm. Essa situação é 

desfavorável e pode minimizar o sucesso almejado, pois permeabilidade dentinária 

da região que receberá a restauração, a dificuldade anatômica oferecida pela 

mesma e o fato de dentes despolpados que apresentarem canalículos de menor 

diâmetro e menor número (GARBEROGLIO e BRÄNNSTRÖN, 1976) podem ser 

fatores limitantes.  

Outro fator a ser considerado é a polimerização intrarradicular, favorecida 

pelo uso do dispositivo fototransmissor, visto que o processo que ocorre através da 

conversão de monômeros em polímeros numa estrutura altamente reticulada 

(LEPRINCE et al., 2012; KRÄMER et al., 2008; MODA et al. 2019), influencia 

largamente o desempenho do material (CEKIC-NAGAS et al., 2010; MODA et. al., 

2019).   

Os estudos anteriores sobre pinos fototrasmissores (LUI, 1994; MENDOZA 

et al., 1997; GONÇALVES et al., 2006; MANICARDI et al., 2011), foram fatores de 

motivação na busca de um dispositivo inovador ideal que após incessante trabalho, 

culminou na criação do “VAGATY”, um dispositivo fototransmissor com fibra ótica 

reflexiva em sua composição, que ao ser submetido a diferentes testes laboratoriais 

no Departamento de Fotobiofísica da Faculdade de Física Médica de Ribeirão Preto, 

apresentou valores que atestam sua capacidade de transluminescência e difusão da 

luz. Estes resultados possibilitam a utilização deste dispositivo fototransmissor na 

polimerização de diferentes compósitos resinosos, e consequente aumento da 

resistência à fratura de raízes fragilizadas. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Pela dificuldade de fotopolimerização em profundidade das resinas 

compostas quando da restauração de raízes fragilizadas, esse estudo in vitro se 

propôs a avaliar um novo dispositivo fototransmissor contendo fibra ótica 

multifilamentada reflexiva.  

Para essa finalidade analisou-se por meio do teste de compressão: 

 

1. Dois tipos de dispositivos fototrasmissores, associados com diferentes 

resinas compostas fotopolimerizáveis (Z100, Z250 e Z350) na 

restauração de raízes fragilizadas. 

2. Composição de grupo controle formado por raízes não fragilizadas que 

serviu como parâmetro de comparação com os grupos de raízes 

fragilizadas e restauradas. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Considerações éticas 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da faculdade de 

odontologia de Ribeirão Preto FORP-USP, foram selecionados 70 caninos 

superiores provenientes do banco de dentes desta mesma instituição, os quais 

atenderam à resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

regulamenta diretrizes e normas de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Seleção da amostra 

Após a limpeza da superfície radicular externa, os dentes foram examinados 

macroscopicamente com a intenção de excluir elementos que possuíam trincas, 

fraturas apicais, curvaturas e discrepância acentuada em relação aos diâmetros da 

região cervical. Em relação a esse diâmetro, considerou-se uma dimensão constante 

de 7,0 mm na extremidade da região cervical no sentido mésio-distal, com o 

propósito de manter constante a espessura de 1mm de parede dentinária 

remanescente após o preparo de fragilização. Esta parede radicular corresponde à 

região exposta a uma maior tensão quando do teste de compressão. Todas as 

dimensões foram aferidas por meio de paquímetro eletrônico digital (Digimess, Shiko 

Precision Gaging Ltda, China), com a finalidade de melhor padronização da amostra 

na porção cervical. Tivemos também o cuidado de fixar em 15,0mm o comprimento 

mínimo das raízes utilizadas nesse trabalho, com base em LOPES-FILHO et al, 

2010, que apontam a necessidade de um remanescente de 4,0mm de obturação do 

canal radicular em uma situação clínica, além de considerar 15,0mm o comprimento 

suficiente para uma reabilitação protética, porém que proporcionasse o diâmetro 

exigido para a porção cervical.  
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Posteriormente, tomadas radiográficas realizadas no sentido mesio-distal por 

meio de aparelho de raio X (WYS, Softys Dental, Paris, França), possibilitaram 

eliminar os espécimes que possuíssem obstruções como nódulos e calcificações, 

canais atresiados, mais de um canal principal, reabsorções ou trincas, bem como 

dentes com tratamento endodôntico prévio.  

Depois de selecionados os 70 dentes que atenderam as exigências 

supracitadas, os mesmos foram armazenados individualmente em tubos Eppendorf 

(Eppendorf do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil) contendo solução de timol 0,1%, e 

mantidos em estufa a 37ºC e 100% umidade relativa até o início do experimento. 

  

Preparo dos corpos de prova 

Os dentes foram lavados em água corrente por 24hs, para remoção de 

resíduos do timol e em seguida fixados em placas acrílicas com cera para escultura 

(Asfer Ind. Química, São Caetano do Sul, SP, Brasil), seccionados 

perpendicularmente ao seu longo eixo no sentido mésio-distal próximo à região 

amelocementária previamente demarcada, com a finalidade da remoção 

coronariana, por disco diamantado acoplado em máquina de corte Isomet 1000 

(Buehler, Lake Forest, IL, EUA) sob irrigação constante (Figura 1A). Após o corte, as 

raízes foram posicionadas paralelamente e equidistantes às paredes da matriz de 

alumínio desmontável (Figura 1B), com dimensões internas de (16 x 16 x 32 mm), de 

tal modo que 4,0mm da porção cervical da raiz ficassem acima da borda superior da 

matriz. Em seguida foi vertida resina acrílica (Jet, Clássico, São Paulo, Brasil) até o 

limite superior da matriz, e desta forma foram confeccionados blocos padronizados 

de resina com as raízes presas uniformemente e assim obtiveram-se os corpos de 

prova (Figura 1C).  
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Figura 1. A) Secção dental na  área demarcada; B) Matriz de alumínio para composição dos corpos 
de prova; C) Corpo de prova.  

  

Fragilização das raízes e tratamento endodôntico 

  Para a posterior formação de 7 grupos (n=10) foi efetuado o preparo da 

fragilização em apenas 6 grupos (n=10) totalizando 60 dentes preparados numa 

extensão de 8,0mm com a utilização da sequência de brocas 718PM; 720PM e 

730PM (KG-Sorensen, São Paulo, SP, Brasil). Estas brocas foram montadas em 

peça reta de baixa rotação acoplada a um paralelômetro, com a finalidade de 

melhorar a homogeneização da amostra quanto ao paralelismo em relação ao 

posicionamento da broca e o longo eixo da raiz (Figuras 2 e 3). No grupo controle 

(n=10), foi realizado apenas o preparo convencional por meio de broca de Largo nº2, 

em baixa rotação. Ao término de cada preparo esses espaços foram irrigados com 

10 mL de água destilada e deionizada com o propósito de remover resíduos 

oriundos do desgaste, que pudessem interferir na adesão da resina.   

  

 
  

 
B C 

4mm 
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 Figura 2. A) Broca 718PM. B) Broca 720PM. C) Broca 730PM. Utilizadas  para  fragilização 
montadas  em  peça reta acoplada ao paralelômetro. Figura C expressa por meio da seta a 
profundidade atingida  pela última broca,  importante  para a padronização  do diâmetro da 
fragilização na extremidade cervical. 
 
 

 
Figura 3. Raiz fragilizada ao término do preparo. 

 

Preparo Biomecânico 

A instrumentação mecanizada empregada no preparo biomecânico foi 

direcionada apenas ao remanescente radicular não tocado durante a fragilização, 

com um desgaste aproximado de 200 micrometros a partir do diâmetro anatômico, 

respeitando a medida de 1 mm do limite foraminal (Figura 4B) delimitado como o 

comprimento de trabalho. Ao grupo sem fragilização (Grupo IV) foi empregada a 

mesma técnica de instrumentação, porém, em toda a extensão do comprimento de 

trabalho. Por meio de seringa plástica descartável (Ultradent Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA) e agulha NaviTip (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, 

EUA) foram utilizados 3,0 ml da substância auxiliar (hipoclorito de sódio a 2,5%) a 

  

A C B 



Material e Método | 49 
 

cada troca de instrumento. A irrigação final foi realizada com 5 mL da mesma 

solução, preparada no Laboratório de Gerenciamento de Resíduos Odontológicos 

da FORP-USP (LAGRO).  

 

Obturação dos Canais Radiculares 

A obturação dos canais radiculares foi realizada pela técnica de 

condensação lateral, com cones de guta percha (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) e cimento obturador AH Plus (Dentsply, Konstanz, Alemanha) (Figura 4C). 

Considerou-se como excesso de obturação o material contido no espaço da 

fragilização, portanto, sua remoção foi efetuada por meio de instrumento aquecido 

no comprimento preconizado de 8 mm (Figura 4D) visando remover traços 

remanescentes de material obturador. Para o grupo controle, a obturação foi 

removida na mesma extensão de 8,0mm do limite cervical com broca de Largo 

número 2. Realizou-se a toalete com fragmentos de esponja de nylon embebida em 

álcool e promoveu-se a secagem com esponjas e seringa de ar.  
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Figura 4.  A) Instrumentos rotatórios empregados no preparo biomecânico; B) 
Instrumentação rotatória que para os grupos I, II e III foi efetuada apenas na região 
não fragilizada; C) Cimento AH Plus utilizado na obturação; D) Remoção do 
remanescente do material obturador da área fragilizada. 

 

Por acreditar na possibilidade de aumentar a resistência à fratura de raízes 

fragilizadas, bem como vencer o desafio do insucesso restaurador para essas 

situações, buscou-se nesse trabalho pesquisar compósitos resinosos que ao serem 

fotopolimerizados por um novo dispositivo (gadget “VAGATY”) atingissem a cura 

mesmo em profundidades maiores que 4,0mm. 

 

Obtenção do (gadget) dispositivo fototransmissor “VAGATY” 

Após vários protótipos delineados, desenvolvidos e avaliados, por um grupo 

de pesquisadores desta unidade (FORP-USP), chegou-se a um dispositivo 

fototransmissor (Figura 5) avaliado em dissertação de mestrado defendida por 

MENDONÇA 2016.  

 

 

 

B 

  

  

  

  

A 
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Figura 5. Primeira versão do dispositivo fototransmissor. 

 

 

A partir dessa primeira versão do dispositivo fototransmissor e dos 

resultados promissores obtidos quando do emprego deste pela autora supracitada, 

surgiu uma nova proposta de manter a mesma configuração exposta (Figura 5) e 

introduzir fibra ótica multifilamentada reflexiva no interior do corpo do dispositivo, 

com a finalidade de obter maior intensidade de luz projetada para o interior do canal 

radicular, e com isso promover melhor polimerização da resina composta na 

extensão desejada.  

A fibra ótica introduzida (Figura 6), realmente proporcionou características 

promissoras almejadas, confirmadas por testes realizados pelo Prof. Dr. Luciano 

Bachmann, chefe do laboratório de FotoBiofísica do Departamento de Física da 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto. Esses testes foram realizados a partir 

de um Globo Labsphere ILLUMIA acoplado a um Spectrômetro CDS610, o qual a 

partir de detector LM-2 VIS (COHERENTE) captava a intensidade de luz propagada 
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em regiões a cada milímetro percorrido no corpo do dispositivo fototransmissor e os 

valores obtidos eram traduzidos por Software Light MTRX e remontados em tabelas 

e gráficos que serão expostos nos resultados desse trabalho.  

   

 
Figura 6. Globo Labsphere ILLUMIA acoplado a um Spectrômetro CDS610 para 
mensuração da capacidade de transluminescência do dispositivo fototransmissor. 

 

Através do posicionamento do “VAGATY” em disco, oito pontos 

equidistantes de 1,0mm foram mensurados a fim de saber a quantidade em MW 

carreada por esse dispositivo fototransmissor, uma vez que diversos autores 

apontam a quantidade de luz como fator primordial para o emprego de compósitos 

resinosos e a falta da mesma ou baixa intensidade pode delimitar uma completa 

polimerização e consequente insucesso. 
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Figura 7. A) Dispositivo fototransmissor “VAGATY” com fibra ótica em seu interior. B) Esquema do 
dispositivo apresentando pontos  equidistantes de 1,0mm, onde a intensidade de luz foi avaliada.  

 

Este dispositivo fototrasmissor denominado “VAGATY” agora com fibra ótica, 

foi desenvolvido por um grupo de professores pesquisadores (Luiz Pascoal Vansan, 

Ricardo Gariba Silva e Paulo André Yamin) na Disciplina de Endodontia do 

Departamento de Odontologia Restauradora da FORP-USP, juntamente com a 

Oficina de Precisão da USP-Ribeirão Preto, pelo Sr. Otávio Terra. 

Após a obtenção do novo dispositivo “VAGATY”, com a fibra ótica em seu 

interior, aprovado pelos testes supracitados em relação à condução da luz, fez-se 

necessário a comparação deste novo dispositivo com aquele desprovido de fibra 

ótica em seu interior. Além disso, a metodologia proposta por este trabalho, teve 

como objetivo, avaliar também a resistência à fratura de raízes fragilizadas, quando 

restauradas por diferentes compósitos resinosos. Procedeu-se com a distribuição 

dos 7 grupos, restauração dos espaços fragilizados e testes de compressão 

realizados “in vitro”. 

  

B 

c B 

A 
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Distribuição dos grupos: 

Grupo I- Restauração intrarradicular em resina composta Z100 (3M-Espe, Sumaré, 

SP, Brasil) inserida na parede do espaço fragilizado em incremento único, 

fotopolimerizada por aparelho de LED em alta potência (GNATUS, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil - 1200 mW/cm²), com auxílio de dispositivo fototransmissor “VAGATY” 

sem fibra ótica. Cimentação do pino metálico pré-fabricado. 

 

Grupo II- Restauração intrarradicular em resina composta Z250 (3M-Espe, Sumaré, 

SP, Brasil), utilizando o mesmo protocolo de fotoativação do G1. Cimentação do 

pino metálico pré-fabricado. 

 

Grupo III- Restauração intrarradicular em resina composta Z3500 (3M-Espe, 

Sumaré, SP, Brasil), utilizando o mesmo protocolo de fotoativação do G1. 

Cimentação do pino metálico pré-fabricado. 

 

Grupo IV- Restauração intrarradicular em resina composta Z100 inserida na parede 

do espaço fragilizado em incremento único, fotopolimerizada por aparelho de LED 

em alta potência (1200 mW/cm²), com auxílio de dispositivo fototransmissor 

contendo fibra ótica reflexiva. Cimentação do pino metálico pré-fabricado. 

 

Grupo V- Restauração intrarradicular em resina composta Z250 inserida na parede 

do espaço fragilizado em incremento único, fotopolimerizada pelo mesmo aparelho 

de LED, com auxílio de dispositivo fototransmissor “VAGATY” contendo fibra ótica 

reflexiva. Cimentação do pino metálico pré-fabricado. 
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Grupo VI- Restauração intrarradicular em resina composta Z350 inserida na parede 

do espaço fragilizado em incremento único, fotopolimerizada pelo mesmo aparelho 

de LED, com auxílio de dispositivo fototransmissor “VAGATY” contendo fibra ótica 

reflexiva. Cimentação do pino metálico pré-fabricado. 

 

Grupo VII- Grupo controle não fragilizado e sem incrementos em resina composta, 

apenas com cimentação do pino metálico pré-fabricado. 

 

Com os grupos delineados e os espécimes randomizados, procedeu-se com 

a restauração da porção fragilizada dos 60 espécimes distribuídos para os grupos 

G1 a G6. 

 

Restauração do espaço fragilizado: 

Após o preparo de fragilização, e a obturação da porção não fragilizada do 

canal radicular seguido do toalet desta cavidade e secagem de suas paredes, 

efetuou-se o condicionamento ácido da superfície dentinária com ácido fosfórico 

37% por 30 segundos, seguido da sua remoção pela irrigação com água destilada e 

secagem. Optou-se pelo uso do sistema adesivo Single Bond (ESPE, Neuss, 

Alemanha), aplicado por meio de microbrush (Cavibrush, Dentscare Ltda, Joinville, 

SC, Brasil) friccionado contra a dentina por 15 segundos cronometrados, de acordo 

com recomendações do fabricante. A fotopolimerização foi realizada por meio do 

aparelho de LED (SuperDual, Gnatus Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil) com 

intensidade de luz de 1200 mW/cm² e diâmetro da ponta ativa de 10 mm (Figura 7B),  

colocado sobre o dispositivo plástico fototransmissor “VAGATY”, com e sem fibras 

óticas reflexivas em seu interior, de acordo com os grupos citados (ambos os 
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dispositivos fotransmissores foram produzidos na Oficina de Precisão da USP – 

Ribeirão Preto).    

Esses dispositivos foram utilizados para a polimerização do adesivo, bem 

como das diferentes resinas no reforço do espaço fragilizado. O tempo de 

fotoativação foi determinado em 40 segundos seguindo as recomendações de 

CATELAN, et.al, 2014. O aparelho de LED teve sua ponta ativa sempre apoiada 

sobre o pino fototransmissor, uma vez que a distância entre o aparelho e a superfície 

do material pode afetar o seu grau de conversão (CATELAN, et. al., 2014) e sua 

profundidade de polimerização (LINDBERG et al., 2004).  

Os 60 espécimes foram distribuídos em 6 grupos (n=10) de acordo com as 

resinas compostas utilizadas e os dois tipos de pino fototransmissor (com e sem 

fibra ótica) para a reconstrução radicular. Para o grupo controle (n=10), constituído 

por raízes não fragilizadas, diferente dos demais grupos, preconizou-se o preparo 

biomecânico em toda a extensão do comprimento de trabalho, isto é, o comprimento 

real da raiz menos 1 mm. Diferentemente também foi o preparo do espaço protético, 

sem fragilização, efetuado com uma broca de largo nº2 na extensão de 8mm, 

desprovido do reforço com resina composta. 
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Figura 8. Corpo de prova finalizado 

 

Os grupos GI, GII, GIII, GIV, GV e GVI, foram preenchidos por um único 

incremento de resina composta, em todo o espaço fragilizado com posterior 

fotoativação em alta potência com auxílio do dispositivo fototransmissor. Esse 

dispositivo era então retirado deixando definido o espaço protético que receberia o 

pino metálico pré-fabricado (Reforpost I, Angelus Londrina, PR, Brasil). Pino este 

que permitiu o encaixe perfeito da ponta utilizada na máquina universal de ensaios, 

quando do teste de compressão “push-out”. 

O preparo do espaço protético do grupo VII foi realizado em uma extensão 

de 8mm, com brocas tipo Largo  n°2 (Dentsply Maillefer, Pirassununga, SP, São 

Paulo, Brasil), correspondendo ao diâmetro do pino pré-fabricado que em seguida 

foi cimentado sob o mesmo protocolo dos outros grupos.  

 

A B 

C D 
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  Figura 9. A) Pino Plástico fototransmissor utilizado para polimerização da resina. B) 
Polimerização foto ativada por meio do pino plástico fototransmissor. 

 
 

 
Figura 10. A) Dispositivo fototransmissor posicionado no centro da massa resinosa; 
B) e C) Fotoativação da resina composta. 

 

Para a cimentação dos pinos metálicos pré-fabricados foi utilizado o 

cimento resinoso de cura dual RelyX U200 (3M ESPE, Neuss, Alemanha), 

seguindo-se as orientações do fabricante: limpeza do pino metálico pré-fabricado 

com álcool absoluto; e cimentação passiva, seguida de fotoativação por 20 

segundos em cada face (Figuras 11A, 11B e 11C).   

  
 

 

  

  

  
(   
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Figura 11. A) e B) Cimentação do pino metálico após a restauração das paredes radiculares 
e fotoativação. C) Corpo de prova concluído. 

 
  

Os espécimes foram armazenados em estufa a 37º e 100% de umidade, por 

1 semana, para posterior teste de compressão.  

 

Delineamento Experimental 

 
Figura 12. Fluxograma 
 

 

  

 

Raiz Fragilizada 

G5 – Z250 

G4 – Z100 

G2 – Z250 

G1 – Z100 

S/FIBRA C/FIBRA 
Raiz S/Fragilização 

G3 – Z350 G6 – Z350 

TESTE DE COMPRESSÃO TESTE DE COMPRESSÃO 

Amostra n=60  Amostra n=10  
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Teste de compressão e Padrão de Falha 

Os corpos de prova foram fixados em ângulo de 135° em relação ao longo 

eixo das raízes a partir de dispositivo especialmente desenvolvido em máquina 

universal de ensaios Instron 3345 (Modelo 2519-106, Instron Corporation, Canton, 

MA, EUA). Uma força de compressão crescente foi aplicada em direção a face 

palatina na velocidade constante de 1 mm/min com apoio na porção mais cervical e 

de maior área do pino metálico até alcançar o deslocamento do reforço radicular 

(resina composta + pino metálico). Os valores de resistência foram gravados em 

MegaPascal (MPa).  

Estes valores foram fornecidos pela própria máquina universal de ensaios, 

após inserir os dados de individualização das amostras no campo Área. Para o 

cálculo da área foi utilizada fórmula: A= π (R> + r<) h, na qual π= 3,14; R= 1,7 mm 

(raio maior); r= 0,6 mm (raio menor) e h= 8 mm (altura do preparo). Estes valores 

são constantes, pois há padronização na confecção dos espaços para produzir a 

fragilização, portanto para todos os corpos de prova o valor de A= 57,776 mm².  

Os valores numéricos da força necessária para produzir a fratura foram 

submetidos a análise estatística. 

 

Análise estatística 

Os dados foram processados no programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 18.0 para Windows.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

4. Resultados 
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4. RESULTADOS 

 

Testes preliminares para mensuração da intensidade de luz 

transmitida pelos dispositivos fototransmissores VAGATY (sem fibra ótica) e 

VAGATY (com fibra ótica). 

 

O dispositivo fototransmissor “VAGATY” proposto e utilizado neste trabalho 

de pesquisa é de primordial importância quando da restauração de raízes 

fragilizadas, pois o mesmo possui a capacidade de conduzir a luz na extensão do 

espaço fragilizado, fator apontado em prévios estudos como limitante para esse 

procedimento (MUNDIM et al., 2011; PRICE et al., 2015). O mesmo foi fabricado na 

oficina de precisão da Universidade de São Paulo com duas diferentes 

configurações (sem fibra ótica e com fibra ótica em seu corpo) e teve sua 

capacidade de transmissão da luz medida no Laboratório de Fotobiofísica da mesma 

unidade situada em Ribeirão Preto. Seguindo as diretrizes e valores, as medidas 

foram aferidas em oito pontos equidistantes de 1,0mm (Figura 12), no longo eixo do 

dispositivo fototransmissor, a partir de um filamento de fibra ótica acoplado ao 

receptor que transferia a potência em µW diretamente para o software de 

fotobiofísica. Assim, as potências medidas foram tabuladas da distância 1 (parte 

mais cervical do dispositivo fototransmissor) à distância 8 (parte mais apical do 

dispositivo fototransmissor).  
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Figura 13. Dispositivo VAGATY. 

 

Foram obtidos a partir do mesmo software as médias e desvio padrão dos 

valores aferidos, conforme Tabelas I e II. 

 

Tabela I. Medidas (µW), no longo eixo do pino foto transmissor sem fibra ótica reflexiva em sua 
composição. 

 
 

A transmissão da luz entregue pela ponta do fotopolimerizador desde a 

região cervical do dispositivo sem fibra ótica até sua região mais apical também 

pode ser representada pelo gráfico 1. 
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Gráfico 1. Medidas (µW), no longo eixo do pino foto transmissor sem fibra ótica reflexiva em sua 
composição. 

 
 
Tabela II. Medidas (µW), no longo eixo do pino foto transmissor com fibra ótica reflexiva em sua 
composição. 

 
 
 

A transmissão da luz entregue pela ponta do fotopolimerizador desde a 

região cervical do dispositivo contendo fibra ótica até sua região mais apical também 

pode ser representada pelo gráfico 2. 

 

 

Pino s/ fibra. 
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Gráfico 2. Medidas (µW), no longo eixo do pino foto transmissor com fibra ótica reflexiva em sua 
composição. 

 

Como foi utilizada a mesma fonte de luz, podemos concluir a partir desses 

valores que o dispositivo sem fibra em sua composição conduz menor quantidade de 

luz, principalmente em suas porções média e apical, com menor distribuição em 

extensão e lateralidade. Isso pode ser explicado, pois a luz caminha em linha reta, 

com perda considerável de potência, inviabilizando uma melhor polimerização de 

compósitos nas paredes do espaço fragilizado. O dispositivo “VAGATY” contendo 

fibra ótica em sua composição por sua vez, mostra menor queda na intensidade 

entre as distâncias 2 a 7 e a quantidade de luz entregue em toda a sua extensão se 

mostrou suficiente para a polimerização de compósitos resinosos.  

 

 

 

Pino c/ fibra. 
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Avaliação da resistência à fratura a partir do teste de compressão. 

Os valores originais dos dados relativos à avaliação da resistência à fratura 

a partir do teste de compressão estão no Apêndice I deste trabalho. Os dados de 

média e desvio padrão para os grupos restaurados por resina composta e 

fotopolimerizados por dispositivo VAGATY estão dispostos na Tabela III. 

 

Tabela III. Médias e desvio padrão, em megapascal (MPa), da resistência à fratura utilizando 
dispositivo fototransmissor para polimerização. 

Raízes 
fragilizadas  

Restauração 
VAGATY s/ fibra VAGATY c/ fibra 

 Resina   Resina  
     Z100   2,374±0,55   3,005±0,62 A 
     Z250   2,123±0,41   2,941±0,40          A 
     Z350   2,814±0,50   3,521±0,22          B 
*Letras diferentes indicam diferença estatística ao teste de Tukey (p<0,0001). 

 

A Análise de variância evidenciou diferença estatisticamente significante 

para o fator “fibra ótica” na composição do dispositivo fototransmissor (p<0,0001), ou 

seja, quando feita a comparação entre os grupos em que se utilizou o mesmo 

material porém fotopolimerizado por diferentes dispositivos, houve diferença 

estatisticamente significante. Em relação à interação “fibra ótica” e resina composta 

utilizada também houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

(Tabela IV). Toda a distribuição na comparação entre os grupos passou pelo teste 

de normalidade. 

 

Tabela IV. Resultados da Análise de variância para comparação entre dispositivos 
fototransmissores. 
Comparação entre os grupos f Md p 
G1 vs G4 1,308 0,6311 0,0281 
G2 vs G5 1,028 0,7924 0.0004 
G3 vs G6 1,192 0,6897 0.0102 
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Gráficos 3, 4 e 5 foram construídos a partir da Tabela IV reforçando 

visualmente os resultados estatísticos. 

 
Gráfico 3. Comparação entre G1 e G4 (média e desvio padrão) 

 

 

Gráfico 4. Comparação entre G2 e G2 (média e desvio padrão) 
 

 

 

    Gráfico 5. Comparação entre G3 e G6 (média e desvio padrão) 

 G1 G4 
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Em relação ao uso de fibra ótica na composição do dispositivo 

fototransmissor quando da polimerização das resinas compostas utilizadas na 

restauração de raízes fragilizadas, o teste Tukey evidenciou que quando utilizado o 

VAGATY contendo fibra ótica, os valores de resistência à fratura foram sempre 

maiores (3,179±0,53) se comparados ao uso do VAGATY sem fibra ótica em sua 

composição (2,437±0,51) independente da resina composta utilizada, denotando 

diferença estatística extremamente significante (p<0,0001), conforme Tabela V. 

 

Tabela V. Médias e desvio padrão de resistência à fratura para os diferentes dispositivos 
fototransmissores.  
Dispositivos Média ± Desvio padrão    
s/fibra 2,437±0,51 A 
c/fibra 3,179±0,53 B 
*Letras diferentes indicam diferença estatística ao teste de Tukey (p<0,0001). 

 

Avaliação da resistência à fratura dos diferentes compósitos resinosos e um 

grupo controle. 

 A partir dos resultados obtidos e citados anteriormente, apenas os grupos G4, 

G5 e G6, os quais obtiveram maiores valores para resistência à fratura foram 

comparados a um grupo controle (G7) que não sofreu o preparo de fragilização. 

Para a análise de variância foi utilizado o teste ANOVA (One-way) e teste Tuskey-

Kramer para múltiplas comparações. Os dados coletados foram expostos na Tabela 

VI. 

 
Tabela VI. Análise de variância para comparação entre diferentes materiais resinosos e 
grupo controle sem adição de material. 

Comparação entre os grupos Md q p 
G4 vs G5 0,089 0,6832 ns    p>0,05 
G4 vs G6 -0,516 3,940    *      p<0,05 
G4 vs G7 
G5 vs G6 
G5 vs G7 
G6 vs G7 

-1,098 
-0,605 
-1,188 
-0.582 

8,387 
4,624 
9,070 
4,447 

***      p<0,001 
   *      p<0,05 
***      p<0.001 
   *      p<0,05 

ns: não significante 
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O grupo controle mostrou os maiores valores para resistência à fratura 

(4,103±0,27) seguido do G6 (3,521±0,22) ambos diferentes estatisticamente. Os 

grupos G4 e G5 apresentaram os menores valores de resistência à fratura e foram 

semelhantes estatisticamente entre si e diferentes do G6 e G7 (controle) conforme 

expresso pelo Gráfico 6. 

 

 
 
 

Gráfico 6. Comparação entre G4, G5, G6 e G7 (média e desvio padrão) 
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5. DISCUSSÃO 

 

A terapia endodôntica aplicada em elementos com grande perda estrutural 

interna é uma realidade clínica com certa frequência nos consultórios dos cirurgiões-

dentistas. Um prognóstico duvidoso pode predispor risco maior à fratura e 

consequente baixa longevidade do procedimento restaurador (SHARAFEDDIN et al., 

2014; MAZZONI et al., 2015; RILEY et al., 2017; ORSINI et al., 2018; BORZANGY et 

al., 2019). Um amplo diâmetro do canal radicular ou uma fragilização em decorrência 

de lesões cariosas, reabsorções internas radiculares e desgaste de origem 

iatrogênica que produzem um amplo espaço, pode trazer consigo futuras 

complicações quando da reabilitação (MOOSAVI et al., 2008; MAZZONI et al., 2015; 

MODA et al., 2018; BORZANGY et al., 2019).  

No entanto, a perda estrutural deve ser compensada pelo emprego de um 

material que possui características semelhantes às da dentina perdida, assim como 

módulo de elasticidade (CHAUHAN et al., 2019), uma vez que autores como 

HARALUR et al. (2018) e ORSINI et al., (2018) relatam que a quantidade de dentina 

é fator preponderante em relação a resistência à fratura (BORZANGY et al., 2019), 

ou seja, à medida que a estrutura dentinária é perdida, a resistência às forças 

oclusais diminui, e com isso aumenta o risco de fratura tanto para a porção coronária 

como para a porção radicular. 

Nesse sentido, os compostos resinosos fotopolimerizáveis são apontados 

como os materiais ideais por possuírem melhores características e desempenho 

quando da restauração de coroas e raízes fragilizadas. Fato este confirmado por 

diversos autores em seus trabalhos de pesquisa, dissertações e teses onde 

recomendam este material para esta finalidade em diversas circunstâncias 
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complementando a terapia endodôntica e protética (STEELE, 1973; FREEDMAN, 

1994; MARTINS, 1995; SAUPE et al., 1996; TJAN et al., 1997, OLIVEIRA JUNIOR, 

1997; DE PAULA et al., 1998; MIRANZI et al., 2001; HOU et al., 2003; MARCHI et 

al., 2003; (MENDOZA et al., 1997) ARUNPRADITKUL et al., 2004; 

SUMPANSIRIKUL et al., 2004;  GONÇALVES et al., 2006; MANICARDI et al., 2011; 

MOOSAVI  et al., 2008; TEY e LUI, 2014).  

Para a realização deste trabalho, foram utilizados setenta caninos superiores 

por possuírem raiz longa, canal reto e único, sem reabsorções ou trincas e ausentes 

de calcificação interna, que possibilitou melhor padronização quanto ao comprimento 

das raízes e o diâmetro necessário na porção cervical, com o propósito de 

proporcionar após o preparo da fragilização, um remanescente de parede dentinária 

com espessura aproximada de 1mm de no sentido mésio-distal, minimizando a 

variação dimensional nos espécimes (MENDONÇA et.al, 2016). 

O preparo de fragilização foi realizado seguindo a metodologia de trabalhos 

existentes na literatura que avaliaram além do teste de tração, a resistência à fratura 

(MARTINS, 1995; SAUPE et al., 1996; GONÇALVES et al., 2006; MENDONÇA et.al, 

2016) e definiram ser de 1mm, a espessura mínima de estrutura radicular 

remanescente aceitável clinicamente. Essa espessura radicular padronizada em 

1,0mm para as paredes proximais é de extrema importância, uma vez que estas 

paredes são susceptíveis à fratura durante o teste de compressão como defendido 

por GONÇALVES et al., (2006).  

BORZANGY (2018) e FUGOLIN (2019) preconizam a resina composta para 

a restauração intrarradicular com a inserção deste material em incremento único 

seguido da sua polimerização, associado aos adesivos dentinários como alternativa 

para aumentar a resistência à fratura, pelo reparo da raiz dental enfraquecida e 
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consequente diminuição do diâmetro do canal e regularização de sua forma interna 

(LUI, 1994; SORENSEN e MARTINOFF, 1984; GONÇALVES et al., 2006; 

MENDONÇA et al.; 2016). 

Para todas as amostras que sofreram o preparo de fragilização, o 

comprimento do espaço foi padronizado em 8,0mm, corroborando os estudos de 

autores que demonstraram que a cura completa de resinas compostas com pinos 

plásticos fototransmissores pode ser alcançada neste comprimento 

(ANOORSHIRAVANI e NATHANSON, 1996; YOLDAS e ALAÇAM, 2005; 

GONÇALVES et al.,2006; TEY e LUI, 2014). Para o posicionamento dos espécimes 

e brocas, foi utilizado paralelômetro sempre respeitando a mesma sequência de 

desgaste quando do preparo de fragilização, obedecendo a metodologia proposta 

por MENDONÇA et al. (2016). 

Não foi propósito avaliar o comportamento do pino, mas sim a resistência 

promovida pelo reforço de resina composta fotopolimerizável na restauração de raiz 

fragilizada, quando exposta ao teste de compressão até que houvesse a fratura 

catastrófica. Por apresentarem maior retenção e possuírem alto móduo de 

elasticidade, foram selecionados pinos metálicos rosqueáveis pré-fabricados, 

esperando-se que a carga desferida pela máquina Instrom fosse transmitida ao 

reforço de resina. O padrão de falha encontrado nessa tese, corrobora com essa 

hipótese, uma vez todos os espécimes fraturaram a parede dentinária proximal 

(como esperado), não havendo falha adesiva ou mista. 

Optou-se pela não utilização de pinos de fibra de vidro, mais indicados pela 

literatura em situações clínicas, pela condição favorável durante o impacto devido 

módulo de elasticidade semelhante ao da resina, o que poderia interferir nos 

resultados por distribuir melhor a carga e resultar muitas vezes no deslocamento ou 



76 | Discussão 
 

fratura apenas do pino de fibra de vidro (GORACCI E FERRARI 2011, FIGUEIREDO 

et al., 2015, MARCHIONATTI et al., 2017, De Moraes Melo et al., 2018).  

A escolha do material de cimentação também foi levada em consideração, e 

optou-se pelo uso de um cimento resinoso adesivo de cura dual RelyX U200 

(3M/ESPE - Brasil), com base na ampla revisão da literatura levantada por Goracci e 

Ferrari (2011), que deixa evidente ser este o cimento de primeira escolha. Estas 

observações puderam ser confirmadas neste experimento, uma vez que não houve 

deslocamento do pino metálico durante o teste de ”push out”. As condições da 

cavidade oral foram simuladas pelo armazenamento das amostras em estufa a 37 ° 

C e 100% de humidade. 

Quando a discussão é feita em cima da quantidade de luz necessária para a 

completa polimerização das resinas compostas em profundidades maiores de 

4,0mm, PRICE et al. (2016) apontam que os aparelhos de LED de alta potência e 

com maior índice de aceitação devem ser preconizados. Os aparelhos disponíveis 

mercado trabalham com comprimento de onda azul entre 400 e 500nm, com 

intensidades que variam em sua maioria entre 458mW e 885mW mesmo em sua 

configuração de mais alta potência.  

Partindo dessa premissa, utilizamos o aparelho de LED de alta potência 

nesse trabalho atendendo às recomendações de PRICE et al. (2016), principalmente 

pelo motivo da necessidade de fotopolimerização em profundidade maior que 

4,0mm. Pacheco (2013) corrobora com a afirmação de PRICE et al. (2016) e 

acrescenta que durante o desenvolvimento da tecnologia das resinas odontológicas, 

uma combinação de canforoquinona e uma amina terciária tem sido usada como 

principal mecanismo desencadeador da reação de polimerização (Stansbury, 2000; 

Ferracane, 2011). A canforoquinona é sensível ao comprimento de luz azul 
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(aproximadamente 460 nm) e, quando uma luz próxima a esse comprimento incide 

sobre o este composto fotoiniciador, o mesmo atinge um estado de excitação que 

interage com a amina e produz um radical livre que é consumido na reação de 

polimerização (Price & Felix, 2009).  

Price et al. (2016) e Pacheco (2013) apontam a necessidade de uma 

potência mínima de 450mW para que o processo de polimerização aconteça e isso 

viabiliza a utilização do dispositivo fototransmissor que tenha a capacidade de 

carrear essa quantidade de luz em qualquer extensão do seu corpo, ou seja, o já 

testado VAGATY contendo fibra ótica em sua composição é uma opção pois a fibra 

óptica (ou ótica) é um filamento flexível e transparente fabricado a partir de vidro ou 

plástico extrudido e que é utilizado como condutor de elevado rendimento de luz. 

Seu diâmetro micrométrico possibilita a inserção no corpo do dispositivo por próximo 

ao de um fio de cabelo humano. A fibra ótica é um material que não sofre 

interferências eletromagnéticas e foi aprimorada de tal forma que as técnicas ópticas 

modernas, tornam possível a transmissão de luz mesmo em longas distâncias sem 

que haja perda da intensidade (MOREIRA 2015). 

Há dois tipos de denominação recorrentes às fibras ópticas, as quais 

possuem características e finalidades próprias. Uma delas é a fibra óptica 

multifilamentada reflexiva que apresenta propagação linear e também em 

lateralidade (MOREIRA 2015). 

A atuação tão somente do fotopolimerizador sobre a resina possibilita a 

polimerização intrarradicular no máximo 2,0 a 3,0mm, devido à limitação da sua 

transluminação (LUI, 1994). Assim, se justifica a necessidade dos pinos plásticos 

fototransmissores, que viabilizam a fotopolimerização pela transluminação numa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrus%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabelo
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maior profundidade (GONÇALVES et al., 2006; MANICARDI et al., 2011; 

MENDONÇA, 2016).  

Foi empregado neste estudo o teste de compressão, um método confiável 

para avaliação da resistência à fratura que minimiza falhas prematuras pela 

facilidade na preparação e posicionamento dos espécimes (EBERT et al. 2011). 

 Não foi utilizado nesse estudo um controle negativo com raízes 

fragilizadas sem restauração uma vez que a dificuldade de padronização da 

amostra poderia delinear resultados não fidedignos, partindo do princípio que 

essas raízes teriam de ser reabilitadas com núcleos metálicos fundidos, material 

considerado por diversos autores como não indicado e de pior performance em 

relação aos pinos de fibra de vidro (FIGUEIREDO et al., 2015, MARCHIONATTI et 

al., 2017, DE MORAES MELO et al., 2018) quando da reabilitação protética. 

Gonçalves et al., 2006 corrobora com essa afirmativa pois em seu estudo 

elaborado com a mesma metodologia, encontrou resultados com baixos valores de 

resistência à fratura (0,2887±0,025 MPa). 

Os maiores resultados para resistência à fratura foram encontrados no grupo 

que utilizou o dispositivo fototransmissor contendo fibras óticas em sua composição, 

associado ao material resinoso nanoparticulado Z350 (3,521±0,22 Mpa). Autores 

como HASANI et al., 2019 mostram em seu trabalho que essa resina nanohíbrida 

possui maior resistência à carga oclusal e fadiga cíclica, uma vez que a filtek Z350 é 

um nanocompósito contendo tanto nanopartículas como enchimentos nanocluster 

(zirconia / enchimentos de sílica) em sua composição. Nanoaglomerados reforçam 

ainda mais a estrutura composta em comparação com sistemas microcarregados e 

microhíbridos (Z100 e Z250) pela sua composição mais compacta, que distribui 

melhor a carga e quando do desgaste cíclico há menores perdas do material em 
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região marginal e de interface (FRUITS et al., 2002, CURTIS et al., 2009, HASANI et 

al., 2019). Outro fator que pode ter contribuído para a ocorrência de tais resultados é 

a possível presença, na resina composta FiltekTM Z350, além da canforoquinona, de 

fotoiniciadores acílfosfínicos (MAPO,BAPO, PPD). Esses fotoiniciadores são 

adicionados para que a resina tenha uma fotopolimerização inicial mais rápida 

(SILVEIRA te al., 2012). A presença do dispositivo fototransmissor VAGATY 

associado a resina que contém esses fotoiniciadores pode ter contribuído para uma 

melhor fotopolimerização, por ativar o fotoiniciador em toda a extensão da região 

fragilizada que como descrito nesse trabalho é de difícil execução. 

 A partir dessa discussão muitas questões foram levantadas e novos 

trabalhos serão necessário com diferentes técnicas e materiais, afim de selecionar 

aquele material e protocolo que promova melhores resultados com maior 

longevidade para a realidade clínica. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 

6. Conclusões 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões | 83 
 

6. CONCLUSÕES 

 

Com base na metodologia proposta para este estudo e partindo dos 

resultados obtidos, é possível concluir que: 

 A restauração de raízes fragilizadas com resinas compostas é um 

procedimento que oferece ao clínico a possibilidade do aumento da 

resistência à fratura destes elementos e maior longevidade do 

tratamento restaurador. 

 A utilização de um dispositivo fototransmissor contendo fibra ótica em 

sua composição aumenta os valores de resistência à fratura, 

provavelmente por auxiliar no processo de fotopolimerização em maior 

profundidade e carrear maior quantidade de luz lateralmente. 

 A resina Z350 demonstrou maiores valores de resistência à fratura 

quando comparada a outros dois materiais. 
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APÊNDICE1. 
 

Valores 
originais   

  
  

G1=SF  
 

G2=SF  
 

G3=SF  
  

3,316676  
 

2,55958  
 
3,509994  

  
1,701988  

 
1,660906  

 
2,362617  

  
2,181226  

 
2,144395  

 
2,621093  

  
1,798509  

 
1,371563  

 
2,656764  

  
2,347488  

 
1,714854  

 
3,921922  

  
2,461623  

 
2,336278  

 
2,782165  

  
2,481557  

 
2,114522  

 
2,831198  

  
2,089398  

 
2,426891  

 
2,454997  

  
3,283379  

 
2,570458  

 
2,557261  

  
2,081502  

 
2,335726  

 
2,444119  

  
       G4=CF  

 
G5=CF  

 
G6=CF  

 
G7=CONTROLE  

2,323357  
 
3,379238  

 
3,339481  

 
4,43037  

3,254114  
 
3,164605  

 
3,417283  

 
4,229597  

2,473937  
 
2,550469  

 
3,656157  

 
3,987962  

2,881115  
 
3,169023  

 
3,372501  

 
3,551684  

3,150359  
 
2,928272  

 
3,328934  

 
4,179238  

3,261789  
 
3,322308  

 
3,505632  

 
3,938763  

4,460629  
 
2,400663  

 
4,069464  

 
4,343125  

3,216786  
 
3,155494  

 
3,608227  

 
3,804859  

2,46074  
 
2,891276  

 
3,509994  

 
4,22899  

2,571231  
 
2,198012  

 
3,40624  

 
4,342518  
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