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RESUMO 
 

Este trabalho avaliou a resistência de união de pinos de fibra de vidro cimentados à 

dentina com o uso de um cimento resinoso convencional e um auto-adesivo. Trinta 

dentes bovinos unirradiculares tiveram as raízes 17mm a partir dos ápices. As raizes 

foram tratadas endodonticamente e divididas aleatoriamente em 3 grupos (n=10): 

G1- cimento resinoso convencional RelyX ARC + ScotchBond Multi Uso Plus 

(SBMP) fotoativado + pino de fibra de vidro; G2– RelyX ARC + SBMP quimicamente 

ativado + pino de fibra de vidro; G3– cimento resinoso auto-adesivo RelyX U100 + 

pino de fibra de vidro. Após a cimentação dos pinos, os espécimes foram 

armazenados por 24 horas em água destilada, à 37oC. As raízes foram cortadas sob 

irrigação constante para obter de 6 a 9 fatias de 1mm de espessura. O teste de 

resistência à extrusão foi realizado para medir a resistência adesiva nas fatias da 

região cervical, média e apical, a uma velocidade de 0,5mm/min. Todos os 

espécimes foram observados em microscópio ótico de luz para avaliar os tipos de 

falhas. Os valores foram submetidos à análise de variância a dois critérios (ANOVA) 

e teste de Tukey (p≤0,05). As médias gerais dos grupos 1, 2 e 3, respectivamente, 

(MPa) foram de 4,87 (±3,65); 5,89(±3,72); e 8,50(±4,52). Os valores de resistência 

adesiva regional nos terços cervical, médio e radicular, respectivamente, foram: G1- 

5,26(±3,44); 5,11(±3,33); 5,01(±3,17); G2- 7,45(±3,82); 5,88(±2,50); 4,91(±2,74); G3- 

10,11(±3,11); 9,12(±3,70); 4,99(±3,28). Os maiores valores de resistência adesiva 

foram encontrados com o cimento auto-adesivo. Ao avaliar os terços 

separadamente, os grupos 2 e 3 obtiveram comportamento semelhante nos terços 

cervical e médio. No terço apical, todos os grupos tiveram o mesmo comportamento. 

A resistência de união foi influenciada pelo tipo de cimento utilizado e região 

radicular, mas não foi alterada pela variação do modo de polimerização do sistema 

adesivo. 

 

Palavras chave: Cimentos de resina. Adesivos dentinários. Pinos dentários. 

Materiais dentários. 
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ABSTRACT 
 

Push-out bond strength of adhesive luted glass fiber posts 
 

This work evaluated the bond strength of glass fiber posts to dentin using a 

conventional and a self-adhesive resin cement. Thirty bovine incisors had their roots 

sectioned 17mm from their apices, endodontically treated and assigned into 3 groups 

(n=10): group 1, conventional resin cement RelyX ARC + ScotchBond Multi Purpose 

Plus (SBMP) light activated + glass fiber post; Group 2, RelyX ARC+ SBMP 

chemically activated + glass fiber post; Group 3, self-adhesive resin cement RelyX 

U100 + glass fiber post. After luting, specimens were stored for 24 hours in distilled 

water at 37oC. Roots were sliced under water irrigation to obtain 1mm thick slices. 

Push-out test was performed on each slice with a universal testing machine with a 

crosshead speed of 0,5mm/min. All fractured specimens were observed using a light 

microscope to identify modes of failure. Values were submitted to two-way ANOVA 

and Tukey’s test (p≤0,05). Mean values (MPa) and standard deviation for groups 1, 2 

and 3 were, respectively: 4.87 (±3.65); 5.89(±3.72); e 8.50(±4.52). Regional bond 

strength values for the cervical, medium and apical were: G1- 5.26(±3.44); 

5.11(±3.33); 5.01(±3.17); G2- 7.45(±3.82); 5.88(±2.50); 4.91(±2.74); G3- 

10.11(±3.11); 9.12(±3.70); 4.99(±3.28). The highest bond strength values were 

obtained using the self-adhesive cement. Regional bond strengths were similar in the 

cervical and medium region in groups 2 and 3. All cements had the same 

performance on the apical region. Bond strength was influenced by the type of 

cement used and radicular region, but was not altered by the activation mode of the 

bonding system.   

 

Keywords: Resin cements. Dentin-bonding agents. Dental pins. Dental materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Na dentística restauradora, a conservação da estrutura dentária é um dos 

principais objetivos. Desta forma, a busca pela reabilitação da função e forma dos 

elementos dentais é incessante e desafiadora, principalmente em casos de dentes 

tratados endodonticamente com grande destruição coronária. 

Normalmente, o dente com grande destruição coronária e tratamento 

endodôntico precisa ser reconstruído, muitas vezes, com a necessidade de utilizar o 

conduto radicular como local de escolha para a fixação de pinos pré-fabricados, 

núcleos metálicos fundidos ou fibras de reforço, com a finalidade de obter retenção 

para o material restaurador (Silva e Souza Jr, 2001).  Ou seja, dentes com pouca 

estrutura dentária remanescente necessitam da cimentação de um pino para que 

sustente a restauração coronária (Schwartz e Robbins, 2004). 

Os pinos metálicos, além de não serem estéticos, apresentam alto módulo de 

elasticidade, não acompanhando o módulo de elasticidade da dentina. O 

desenvolvimento de pinos pré-fabricados de resina reforçados por fibra de vidro ou 

carbono veio para minimizar essa diferença de módulo de elasticidade entre o 

material restaurador e o remanescente radicular, reduzindo o risco fraturas 

(Conceição, Conceição e Silva, 2002). Os pinos de fibra são considerados como 

alternativas para os núcleos metálicos fundidos ou pinos metálicos pré-fabricados na 

restauração de dentes tratados endodonticamente (Schwartz e Robbins, 2004). 

Os pinos de fibra de vidro tiveram um aumento na sua popularidade nos 

últimos anos devido à possibilidade de serem utilizados em procedimentos estéticos, 

assim como em restaurações totalmente cerâmicas. Esses pinos não são visíveis 

através dessas restaurações garantindo, portanto, melhor resultado estético do que 

os pinos metálicos ou de fibra de carbono. Os pinos cerâmicos também oferecem 

boa estética e são mais resistentes, mas são mais rígidos que os de fibra e mais 

difíceis de aderir às paredes do conduto radicular (Purton, Love e Chandler, 2000; 

Teixeira et al., 2006). 

Desta forma, os pinos de fibra de vidro são uma alternativa bastante viável, 

com sua aceitação consolidada por clínicos e pesquisadores, devido a algumas 

vantagens desses sistemas de retenção. Dentre as principais vantagens, os pinos 
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de resina reforçada por fibra apresentam resistência à corrosão e hipersensibilidade, 

em casos de alergia; bons resultados estéticos; facilidade de remoção para casos de 

retratamento endodôntico; cimentação e restauração em sessão única (Balbosh e 

Kern, 2006). Esses pinos também apresentam módulo de elasticidade semelhante 

ao da dentina, e estudos mostram que eles distribuem melhor as forças 

mastigatórias na dentina radicular, diminuindo o risco de fraturas (Schwartz e 

Robbins, 2004). 

A fixação desses pinos é feita por meio da adesão à dentina radicular e, com 

isso, grande interesse tem sido despertado no estudo dos materiais envolvidos 

nesse processo como os sistemas adesivos e os cimentos resinosos (Goracci et al., 

2004). 

Os adesivos dentinários têm sido os grandes responsáveis pelo sucesso de 

diversos materiais e técnicas. A utilização de sistemas adesivos associados aos 

cimentos resinosos promove uma efetiva união à dentina radicular, sendo um fator 

de relevância para a cimentação adesiva. Por isso, a seleção do sistema adesivo 

também pode influenciar diretamente na retenção dos pinos intracanais diretos 

(Ferrari e Mannocci, 2000; Mannocci, 2003). Diversos pinos pré-fabricados, como os 

de fibra de carbono e vidro, apresentam uma interação com os sistemas adesivos, 

promovendo maior retentividade e facilitando a sua incorporação na intimidade da 

raiz, simplificando a técnica (Monticelli et al., 2005). 
Vários resultados têm sido relatados na literatura quando se utilizam 

diferentes combinações de adesivos dentinários e cimentos resinosos disponíveis no 

mercado para a cimentação de pinos de fibra (Ferrari e Mannocci, 2000; Giachetti et 

al., 2004). Esses materiais podem ser polimerizados por uma reação ativada por luz, 

reação química ou por uma associação desses dois mecanismos (Bouillaguet et al., 

2003). Estudos recentes sugerem a possibilidade de ocorrerem interações adversas 

entre a polimerização dos adesivos dentinários simplificados e resinas de 

polimerização química, que pode afetar a integridade da adesão (Sanares et al., 

2001). 

É sabido que resinas de polimerização química não são compatíveis com a 

maioria dos sistemas adesivos simplificados. Isso ocorre pelo fato desses adesivos 

terem, em sua composição, monômeros ácidos que, em contato com as resinas de 
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polimerização química, reagem com as aminas terciárias e impedem que elas atuem 

como ativadoras da reação de polimerização dessas resinas (Carvalho et al., 2004a; 

Tay et al., 2003a). Essa incompatibilidade também ocorre com os cimentos 

resinosos de polimerização dual. Esse inconveniente é muito comum entre adesivos 

e cimentos resinosos do tipo dual utilizados em cimentação de pinos de fibra. Nas 

porções mais apicais, onde o adesivo não é completamente fotopolimerizado, há 

porções remanescentes dos monômeros ácidos, podendo implicar na posterior união 

com o cimento empregado. A retenção proporcionada pela cimentação adesiva 

depende de uma interação eficiente entre adesivo e dentina radicular, adesivo e 

cimento resinoso, e adesivo e pino (Carvalho et al., 2004a). 

A ação do hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA), ou outros irrigantes endodônticos (Morris et al., 2001), as 

condições peculiares de hidratação da dentina radicular após remoção pulpar, o tipo 

de material utilizado para condicionar a dentina, a tensão causada pela contração de 

polimerização de cimentos resinosos no interior do canal ocasionada pelo fator de 

configuração cavitária desfavorável, e as propriedades químicas  e físicas dos 

pinos, são variáveis que podem influenciar a qualidade de adesão na interface pino-

cimento resinoso-adesivo-dentina (Bouillaguet et al., 2003). 

Para medir a resistência adesiva de cimentos resinosos à dentina radicular, 

três tipos de testes têm sido utilizados: o teste de resistência à microtração, teste de 

resistência à remoção por tração e o teste de resistência à remoção por extrusão 

(push-out) (Wang et al., 2008). 

O teste de resistência à extrusão (push-out test) mede a resistência adesiva 

ao cisalhamento de fatias transversais relativamente espessas dos espécimes 

(Wang et al., 2008), na interface dentina e cimento resinoso e entre cimento resinoso 

e pino. Existe uma modificação deste teste, onde são obtidas fatias de 1mm de 

espessura, na qual será aplicada uma carga compressiva constante com uma ponta 

específica correspondente ao diâmetro do pino, até o momento do descolamento do 

pino. A diminuição da espessura da fatia é justificada por uma maior uniformidade na 

distribuição do estresse no momento da aplicação da carga, além de possibilitar a 

diferenciação das fatias de acordo com os terços radiculares correspondentes 

(Goracci et al., 2004).  
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A crescente valorização da estética leva ao surgimento constante de novos 

materiais. Com isso, estudos que avaliam as interações destes materiais são de 

grande importância, principalmente quando estes materiais são aplicados em 

regiões de grande complexidade como o conduto radicular.  Desta forma, este 

trabalho avaliará o comportamento de dois cimentos resinosos e um sistema adesivo 

utilizados na cimentação adesiva de pinos de fibra de vidro frente ao teste de 

remoção por extrusão (push-out), na região cervical, média e apical da raiz. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Revisão de Literatura 

 



28 _____________________________________________________________________Revisão de literatura 

  

  
 

  

 

Dissertação de Mestrado______________________________________________________________________ 
 
 



Revisão de literatura_____________________________________________________________________29 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Restauração de dentes tratados endodonticamente 

  
Com a crescente demanda por materiais estéticos e restaurações livres de 

metal, o uso de pinos de resina reforçada por fibras tem aumentado nos últimos 

anos. Associado a isto está o fato de que o uso desses pinos tem resultado em 

menor número de fraturas radiculares ou modos de fraturas mais favoráveis 

(Salameh et al., 2006; Martelli et al., 2008). Sua introdução expandiu a aplicação da 

odontologia adesiva à endodontia (Goracci et al., 2007). 

De acordo com Fernandes; Shetti e Coutinho (2003), vários fatores podem 

determinar a seleção do sistema de retenção intra-radicular. Alguns estão 

relacionados ao indivíduo e à estrutura dentária, como a anatomia, comprimento e 

largura radicular; configuração do conduto; quantidade de estrutura coronária 

remanescente; e força mastigatória. Outros se relacionam à restauração, tais como 

o desenho e o material do pino; a compatibilidade biológica, a reversibilidade, e a 

capacidade de adesão do agente cimentante; o material de reconstrução coronária; 

o material de confecção da coroa; e a estética. 

  Tay e Pashley (2007) relataram que o termo monobloco tornou-se familiar na 

literatura endodôntica com interesse recente na aplicação da tecnologia adesiva à 

dentina na endodontia. O “monobloco endodôntico” gerou discussão entre 

acadêmicos e clínicos de como se poderia melhorar a qualidade de selamento no 

preenchimento do canal e fortalecer as raízes. Ele foi classificado como primário, 

secundário, e terciário, dependendo do número de interfaces entre o substrato 

adesivo e o material de preenchimento. No primário, há somente uma interface entre 

o material de preenchimento e a dentina radicular. No secundário, há duas; uma 

entre o pino e o cimento, e outra entre o cimento e a dentina radicular. No terciário, 

uma terceira camada seria interposta entre o pino e o cimento. Os autores 

concluíram que, embora o conceito de se criar uma unidade mecanicamente 

homogênea seja excelente na teoria, este monobloco torna-se mais complexo à 

medida que mais interfaces são incorporadas. 
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 Existem muitos fatores que podem influenciar o sucesso de restaurações de 

dentes tratados endodonticamente. Segundo Goodacre et al. (2003), a adesão entre 

cimento e pino é um desses fatores, que foi relatado como uma causa comum de 

falhas desses sistemas. Também, a quantidade de remanescente coronário 

sabidamente influencia a estabilidade do conjunto dente/cimento/restauração; e o 

uso de pinos não aumenta a resistência à fratura, ao contrário do que já foi proposto 

(Goto et al., 2005). Como observado em um estudo de Martelli et al. (2008), o uso de 

núcleos metálicos fundidos comparado ao uso de pinos de fibra de vidro com 

reconstrução coronária em resina apresentou padrões de fraturas menos favoráveis, 

com 100% das fraturas ocorridas abaixo do espaço biológico. Ainda, os dentes 

restaurados com pinos de fibra de vidro tiveram as propriedades melhoradas quando 

foram utilizados pinos acessórios para minimizar a linha de cimento. 

 Da mesma forma, Santos-Filho et al. (2008) analisaram os modos de fratura e 

deformação de raízes restauradas com núcleos metálicos fundidos, pinos metálicos 

e pinos de fibra de vidro, em variadas profundidades de cimentação. Foi constatado 

que a restauração de raízes com núcleos metálicos fundidos resultou em fraturas 

radiculares enquanto que as que foram restauradas com pinos de fibra de vidro 

apresentaram fraturas, passíveis de reparação, dos pinos ou do núcleo de 

preenchimento de resina.  

Como resultado das falhas pelo deslocamento dos pinos do canal radicular, 

muitos estudos têm sido realizados com o intuito de aperfeiçoar a retenção dos 

pinos, incluindo os diferentes tipos de tratamentos de superfície dos pinos e da 

dentina radicular (Vichi, Grandini e Ferrari, 2002) ou o uso de diferentes sistemas de 

cimentos resinosos (Bitter et al., 2006). 

As características de adesão à dentina radicular podem diferir da adesão à 

dentina coronária no que diz respeito ao grau de umidade necessário para as 

técnicas de uso de adesivos convencionais, às condições peculiares de hidratação 

da dentina do canal radicular após remoção da polpa, ao tipo de agente usado para 

o condicionamento, à dificuldade de polimerização adequada do adesivo no terço 

mais apical do conduto radicular quando a luz for posicionada na embocadura do 

canal, e ao potencial de distribuição de estresses pela contração de polimerização 

dos cimentos resinosos. Há também a influência dos materiais utilizados durante o 
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tratamento endodôntico como o hipoclorito de sódio (NaOCl) ou peróxido de 

hidrogênio (H2O2) para irrigação, cimentos obturadores que contenham eugenol, e 

os instrumentos aquecidos usados para condensação, que podem interferir na 

qualidade da hibridização da dentina pelo adesivo. Podem ser incluídas também as 

propriedades físicas e químicas dos pinos de fibra (Goracci et al., 2004; Pirani et al., 

2005). 

A composição dentinária pode influenciar na qualidade da adesão alcançada 

pela cimentação adesiva de pinos de resina reforçada por fibra. Ferrari et al. (2000) 

relataram que a densidade dos túbulos na região coronária da dentina radicular é 

maior que na região apical. Além disso, o diâmetro desses túbulos diminui à medida 

que vão se direcionando para o ápice. Com isso, a reação ao condicionamento ácido 

e a resistência adesiva de cimentos resinosos à dentina radicular podem variar ao 

longo da região radicular (Vichi et al., 2002), sendo maior no terço cervical e menor 

nas regiões mais apicais (Bouillaguet et al., 2003). 

 

2.2 Uso de pinos e cimentação adesiva  
 

Ferrari et al., em 2000, avaliaram por seis anos o comportamento clínico de 

pinos de fibra de vidro cimentados com materiais resinosos, realizando exames 

clínicos e radiográficos a cada seis meses. Um índice de falhas de 3,2% foi 

encontrado e associado às seguintes razões: desprendimento do conjunto pino-

cimento durante a remoção da coroa provisória e lesões periapicais observadas no 

exame radiográfico. Isto os leva a indicar este tipo de cimentação, visto que se trata 

de um procedimento seguro e confiável.  

Existem fatores que determinam o maior ou menor grau de contração dos 

cimentos resinosos como a geometria da cavidade e a espessura da camada de 

resina, (Tay et al., 2005) bem como o fator C, ou fator de configuração cavitária. 

Este fator-C foi descrito por Feilzer, De Gee e Davidson (1987) como a razão entre o 

número de superfícies aderidas sobre o número de superfícies não aderidas de uma 

cavidade. Quanto maior o número de superfícies não aderidas, maior o escoamento 

do compósito na superfície não aderida e, portanto, menor o estresse gerado 

(Ferracane, 2005; Tay et al., 2005). Uma competição entre as forças de contração 
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de polimerização e a resistência de união à estrutura dentária é estabelecida quando 

o material resinoso é inserido dentro de cavidades (Carvalho et al., 1996). 

Bouillaguet et al., em 2003, observaram, com testes de microtração, que a 

resistência adesiva era maior nas paredes radiculares seccionadas 

longitudinalmente por não ter a influência da geração de tensões devido ao fator-C, 

comparando com a adesividade em paredes radiculares íntegras, preparadas 

normalmente para a cimentação de pinos. Essa diferença também pode ser 

atribuída à dificuldade de acesso e manipulação dos materiais nas áreas mais 

apicais da raiz. Em casos onde o fator-C é alto, que pode exceder 200 para o interior 

de condutos radiculares, a utilização de cimentos de presa química pode reduzir as 

tensões ao longo da interface adesiva porque a lenta reação de presa possibilita o 

melhor escoamento do material, aliviando as tensões de polimerização e 

proporcionando menor número de falhas.  

Tay et al. sugerem, em uma pesquisa realizada em 2005, que os baixos 

valores de resistência adesiva entre dentina radicular e cimento resinoso podem ser 

conseqüência de uma adesividade que não é capaz de superar as tensões geradas 

pela contração de polimerização desses cimentos. Isso ocorre uma vez que a 

delgada camada de cimento com superfícies livres limitadas para a liberação das 

tensões cria um cenário indesejado onde o alto fator-C torna-se preocupante. 

Existe uma maior dificuldade de controlar a umidade nas regiões mais apicais 

e adquirir uma melhor adesão à dentina radicular. A região apical é a área onde 

maior quantidade de lama dentinária, debris e remanescentes de guta percha e 

cimento obturador são encontrados após o preparo do canal e condicionamento 

ácido da dentina radicular (Serafino et al., 2004). 

Mallmann et al. (2005) relataram a resistência adesiva diminuída na região 

apical do canal radicular, em parte relacionada à reduzida acessibilidade a este 

segmento, tornando mais difícil o condicionamento da dentina e a aplicação do 

sistema adesivo e cimento resinoso. 

A resistência adesiva entre cimentos resinosos e dentina radicular é sempre 

relatada como baixa, como afirmam Goracci et al. (2004). Além de essa resistência 

variar ao longo da profundidade da superfície do canal radicular, sendo maior na 

região cervical e diminuindo à medida que se aproxima do ápice. Os autores 
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observaram também que os sistemas adesivos simplificados, quando utilizados na 

cimentação de pinos, agem como uma membrana permeável à água, permitindo o 

movimento de água pela sua estrutura mesmo após a polimerização. 

D’Arcangelo et al. (2008) avaliaram a resistência adesiva de três tipos de 

pinos de resina reforçada por fibra nas regiões cervical, média e apical do canal 

radicular. Independente do tipo de pino utilizado, a resistência na interface adesiva 

foi altamente afetada pela região radicular, obtendo os maiores valores na região 

cervical e os menores na média e apical. Este fato era esperado devido à maior 

dificuldade de acesso à região apical e às possíveis limitações de escoamento do 

cimento. As análises do tipo de fratura indicaram que as falhas, na sua maioria, 

ocorreram na interface pino-cimento ou de forma mista, sugerindo que a natureza da 

superfície dentinária da parede radicular ou a densidade dos túbulos podem não ser 

a base para a diferença na resistência adesiva nos diferentes terços da raiz. A 

explicação mais provável para a alta resistência na região cervical poderia ser a 

decrescente efetividade da fotopolimerização nas regiões mais distantes da fonte de 

luz. Ainda, essa região é a mais acessível, facilitando e favorecendo os 

procedimentos adesivos. 

Na tentativa de simplificar e diminuir os procedimentos adesivos, os 

fabricantes proporcionaram primer e adesivo em um mesmo frasco, reduzindo a 

técnica de aplicação de três para dois passos. E para diminuir a sensibilidade da 

técnica úmida, os mesmos fabricantes desenvolveram sistemas adesivos 

autocondicionantes, adicionando monômeros ácidos ao primer (Watanabe, 

Nakabayashi e Pashley, 1994).  

Todos os cimentos resinosos precisam de um sistema adesivo para unir 

restaurações estéticas à estrutura dentária, exceto pelos cimentos de resina auto-

adesivos. A maioria desses sistemas adesivos utilizados com os cimentos resinosos 

são sistemas simplificados para permitir a redução de passos clínicos durante os 

procedimentos adesivos (Pegoraro, Silva e Carvalho, 2007).  

Na cimentação adesiva, a utilização de sistemas adesivos simplificados 

trouxe ainda mais prejuízos à estabilidade e durabilidade da união adesiva (Carvalho 

et al., 2004b; Ferrari et al., 2002; Tay e Pashley, 2003). Os sistemas adesivos 

convencionais de dois passos e os autocondicionantes de um passo são 
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incompatíveis com resinas de polimerização química (Tay et al., 2003a; Tay et al., 

2003b). Interações químicas adversas que ocorrem entre os monômeros ácidos não 

polimerizados dos sistemas adesivos e as aminas terciárias básicas presentes nos 

cimentos resinosos de presa química ou dual são consideradas a causa da 

incompatibilidade. Além disso, esses adesivos simplificados atuam como 

membranas permeáveis que permitem a passagem de fluidos que atravessam a 

camada de adesivo após a polimerização (Tay et al., 2004). A água que migra para 

a interface adesivo-cimento é acumulada em forma de bolhas, que podem resultar 

na falta de adesão na interface cimento-dentina (Cheong et al., 2003). Clinicamente, 

essa incompatibilidade pode ocorrer durante a cimentação adesiva de pinos ao 

canal radicular (Faria e Silva et al., 2007). 

Os pinos de fibra de vidro são compostos de fibra de vidro, cargas inorgânicas 

e uma matriz resinosa. Eles são geralmente cimentados com cimentos resinosos 

para aumentar a retenção e aperfeiçoar o desempenho mecânico dos dentes 

restaurados com esses pinos (Mendoza et al., 1997). 

Embora a retenção dos pinos de fibra pareça ser resultado da retenção 

friccional, a aplicação do sistema adesivo é um fator determinante nos valores de 

resistência à extrusão. O uso de uma camada adicional menos permeável de uma 

resina adesiva hidrofóbica parece ser uma alternativa racional para aumentar a 

retenção desses pinos (Faria e Silva et al., 2007). 

Pirani et al. (2005) observaram fendas na interface adesiva embora houvesse 

a formação de uma camada híbrida regular. Esse achado pode ser meramente a 

manifestação da infiltração de resina seguida da remoção da lama dentinária e 

parcial desmineralização da dentina radicular. Dessa forma, eles sugerem que isto 

parece não estar envolvido com a integridade do selamento coronário ou resistência 

ao deslocamento das restaurações retidas pelos pinos. Observaram também que, na 

ausência de qualquer hibridização da dentina, as forcas de resistência à extrusão 

foram inferiores, ainda que estatisticamente comparáveis àqueles que sofreram os 

procedimentos de adesão comumente utilizados, o que foi atribuído ao 

comportamento friccional dos pinos revestidos com cimento resinoso no interior do 

canal radicular. Isto os fez indicar que há uma grande contribuição da resistência 

friccional ao relatado sucesso clínico de restaurações com o uso de pinos de fibra.  
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Com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes tratamentos de superfície na 

retenção de pinos de fibra de vidro cimentados com cimento resinoso e submetidos 

ao envelhecimento, Balbosh e Kern, em 2006, realizaram um estudo com quatro 

grupos experimentais separados de acordo com o tratamento de superfície dos 

pinos. Os tratamentos foram: limpeza com álcool, limpeza com álcool e 

condicionamento com ED-Primer, jateamento com óxido de alumínio e jateamento 

com óxido de alumínio associado ao condicionamento com ED-Primer. Todos os 

pinos foram cimentados com cimento resinoso Panavia-F após o condicionamento 

com sistema adesivo auto-polimerizável ED-Primer. O envelhecimento foi realizado 

com ciclagens térmica (7500 ciclos de 5˚C/55˚C) e mecânica (300.000 ciclos de 

30N), seguidas do teste de resistência à tração. Os pinos que receberam o 

jateamento obtiveram maiores valores de resistência comparados aos que não 

receberam. O condicionamento com ED-Primer antes da cimentação não influenciou 

na resistência ao deslocamento dos pinos. Todos os pinos não jateados 

apresentaram falha adesiva na interface cimento/pino, enquanto que os pinos 

jateados apresentaram pinos parcialmente cobertos com cimento, caracterizando as 

falhas mistas. 

Quanto ao formato dos pinos de fibra, Teixeira et al., em 2006, conduziram 

um estudo para avaliar a retenção, resistência à fratura e transmissão de luz. Os 

pinos cônicos apresentaram menores valores de retenção que os pinos paralelos, 

quando cimentados com cimento resinoso dual. A microscopia eletrônica de 

varredura demonstrou uma quantidade maior de cimento aderida na superfície dos 

pinos paralelos que na superfície dos cônicos. A transmissão de luz por esses pinos 

é limitada. 

Radovic et al. (2007a), realizaram testes de microtração para avaliar a 

influência de diferentes tratamentos de superfície de pinos de resina reforçada por 

fibras na resistência adesiva de um cimento resinoso dual. Dentre os diferentes 

tratamentos estavam o jateamento com óxido de alumínio (Rocatec-Pre/3M ESPE) 

com aplicação isolada de agente silano ou sistema adesivo, ou nenhum tratamento 

adicional. Também foi realizado um grupo experimental sem jateamento e com a 

aplicação isolada do agente silano ou sistema adesivo, ou nenhum tratamento 

adicional. Os autores sugerem que o jateamento pode aumentar a resistência 
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adesiva do cimento aos pinos de resina reforçada por fibras, eliminando a 

necessidade de aplicação adicional de outros tratamentos como aplicação de agente 

silano ou sistema adesivo. 

Ao avaliar os efeitos na retenção e morfologia superficial resultantes de 

diferentes tratamentos de superfície de pinos de fibra de quartzo, D’Arcangelo et al. 

(2007) observaram diferenças significantes entre eles. Em microscopia eletrônica de 

varredura, irregularidades e embricamento micro mecânico do cimento foram vistos 

nos pinos onde se realizou condicionamento ácido ou jateamento com óxido de 

alumínio. Os pinos silanizados demonstraram apenas mudanças suaves na 

superfície, enquanto que o grupo controle (sem tratamento) apresentou 

embricamento micro mecânico limitado. Este estudo demonstrou que as 

propriedades retentivas dos pinos de fibra de quartzo podem ser significativamente 

aumentadas com o uso de algum tipo de tratamento de superfície dos pinos. O 

condicionamento ácido e o jateamento são mais efetivos que a silanização em 

determinar a retenção micro mecânica na superfície de pinos de fibra. 

Ainda em 2007, Durão Maurício et al. comparam a resistência adesiva 

regional, nos três diferentes terços radiculares, de pinos de fibra de vidro cimentados 

com diferentes cimentos, utilizado o teste de extrusão (push-out). Neste estudo, foi 

constatado que os cimentos resinosos obtiveram melhores valores de resistência 

adesiva comparados aos cimentos ionoméricos. No terço cervical, os valores foram 

melhores do que no terço apical. Também puderam observar que o cimento auto-

adesivo RelyX Unicem apresentou os mesmos valores para todos os terços. 

Segundo Goracci et al. (2005b), embora a adesão entre dentina radicular e 

agente cimentante seja a ligação mais sensível na cimentação de pinos de fibra, as 

interfaces pino/cimento e pino/núcleo de preenchimento também requerem atenção. 

Particularmente, a retenção da porção coronária do núcleo de preenchimento 

depende da interação química e micromecânica entre o pino de resina reforçada por 

fibra e a resina de preenchimento e cimentação. Essa união deve alcançar 

rapidamente uma força suficientemente alta para suportar as tensões transmitidas a 

estas interfaces durante o preparo mecânico do núcleo de preenchimento e 

adaptação da coroa provisória. O achado mais importante deste estudo foi o de que 

com qualquer combinação entre o pino de fibra de vidro e o material de 
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preenchimento, a resistência adesiva interfacial foi significantemente aumentada 

quando foi aplicada uma camada de agente de união silano na superfície dos pinos. 

Wrbas et al., em 2007, utilizaram dentes bovinos para avaliar a retenção de 

pinos de fibra cimentados com três diferentes cimentos adesivos (sistema adesivo 

convencional de três passos, primer autocondicionante, e outro com cimento auto-

adesivo), com aplicação, ou não, de um agente silano nos pinos. A silanização da 

superfície dos pinos não apresentou efeitos significativos e a resistência adesiva foi 

influenciada pelo tipo de cimento, sendo o grupo cimentado com o sistema 

Prime&Bond NT/Calibra o que apresentou os maiores valores. 

A utilização de pinos de fibra de vidro acessórios foi analisada em uma 

pesquisa de Silva et al. (2007), onde se realizou o teste de resistência à tração. 

Neste estudo, foi observado o bom desempenho do conjunto pino principal 

complementado com pinos acessórios, atuando como uma entidade única. A 

utilização desses pinos proporcionou uma melhora na adaptação ao conduto 

preparado e diminuição da espessura de cimento, dificultando a fratura desse filme 

no momento da remoção por tração. Acredita-se que a justaposição dos pinos em 

relação às paredes do canal radicular aumentou a retenção mecânica e reduziu o 

volume de cimento e as tensões na interface adesiva durante a contração de 

polimerização.  

Silva et al. (2008), na tentativa de se avaliar a retenção de pinos estéticos no 

interior dos condutos cimentados com cimentos resinosos, realizaram um trabalho 

em função da utilização de sistemas adesivos com características diferentes no 

interior dos condutos radiculares. Eles avaliaram o comportamento de dois sistemas 

adesivos diferentes utilizados em cimentação adesiva de pinos de fibra de vidro 

frente aos testes de remoção por tração, com a utilização de pinos acessórios. O 

diâmetro dos condutos radiculares foi padronizado, assim como foram utilizados os 

pinos acessórios fornecidos pelo mesmo fabricante dos pinos principais (Ângelus) 

para diminuir a quantidade de cimento, diminuindo também o fator C e promovendo 

uma maior retenção friccional dos pinos com a parede interna do conduto. A 

variação do uso de sistemas adesivos convencionais de dois ou três passos, na 

cimentação de pinos de fibra de vidro juntamente com pinos acessórios, não 

influenciou na resistência à remoção por tração dos mesmos. 
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Wang et al., em 2008, realizaram uma pesquisa para estudar o efeito de dois 

diferentes pinos de fibra e sistemas de cimentação adesiva na resistência adesiva 

regional por meio do teste de resistência à extrusão (Push-out). Pinos de fibra de 

carbono e quartzo foram cimentados utilizando o sistema adesivo (One-Step 

Plus/Bisco) e cimento resinoso químico (C&B Cement/Bisco) ou o o cimento 

resinoso auto-adesivo (Rely-X Unicem/3M ESPE). Neste estudo, os pinos 

cimentados com sistema adesivo e cimento resinoso apresentaram melhores valores 

de resistência adesiva, e a região coronal da raiz foi significativamente mais 

retentiva. 

Em 2008, Ohlmann et al. avaliaram o efeito de dois cimentos, diferentes 

tratamentos da dentina radicular e da superfície dos pinos de fibra, e diferentes 

regiões radiculares na resistência adesiva após o teste de extrusão (push-out). A 

utilização de um sistema adesivo de polimerização dual resultou em uma maior 

resistência adesiva que o grupo que não utilizou sistema adesivo, que ainda 

apresentou maiores valores que o grupo com sistema adesivo de presa fotoativada. 

Os valores também foram mais altos na região cervical dos espécimes avaliados. O 

estudo sugere que a resistência adesiva seja aumentada utilizando-se uma resina 

para reconstrução de núcleo como agente cimentante do pino, assim como o uso do 

jateamento com óxido de alumínio seguido da aplicação de um sistema adesivo de 

presa dual na superfície dos pinos. 

Bonfante et al., em 2008, avaliaram a integridade da interface adesiva 

cimento-dentina na cimentação adesiva de pinos de fibra utilizando quatro cimentos 

resinosos diferentes, realizando réplicas e análise em microscopia eletrônica de 

varredura. A continuidade na interface cimento-dentina foi dependente do cimento 

utilizado e afetada pela armazenagem em água. Em 48 horas após a cimentação, a 

porcentagem de continuidade na interface foi abaixo de 30% em todos os grupos, 

apresentando melhores resultados no terço cervical da raiz. Fendas foram 

observadas principalmente no terço apical de todos os grupos. Essas fendas podem 

ser atribuídas ao alto fator-C na região radicular. Não foram observadas fendas entre 

pino e cimento, o que sugere que a adesão entre cimento e dentina seja mais fraca 

que entre cimento-pino de fibra. 
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2.3 Polimerização e testes de resistência adesiva 
 

  A resistência adesiva regional à dentina radicular de um sistema adesivo 

fotoativado, de acordo com Takahashi et al., em 2002, pode ser afetada pela energia 

luminosa. Essa energia tende a diminuir devido à profundidade da cavidade radicular 

o que influencia a fotopolimerização dos sistemas adesivos e cimentos resinosos, 

que são dependentes da energia da fotoativação. 

Os pinos translumínicos deveriam permitir a emissão de luz ao longo do canal 

radicular. Isso aumentaria o grau de conversão de cimentos resinosos de 

polimerização dual com uma consequente melhora de suas propriedades 

mecânicas, como módulo de elasticidade e dureza. No entanto, Ferrari et al., em 

2001, observaram que essa habilidade de transmitir a luz através do pino ainda deve 

ser determinada. Eles recomendam, portanto, o uso de cimentos resinosos de 

polimerização dual ou químicos para serem utilizados na cimentação adesiva de 

pinos de resina reforçada por fibras. 

Prisco et al., em 2003, realizaram testes de resistência à tração (pull-out) 

assistida pela simulação de análise de elementos finitos, como um meio específico e 

acurado de caracterizar as tensões geradas na interface cimento-pino. Neste estudo, 

diferentes combinações de cimentos resinosos e pinos de resina reforçada por fibras 

foram realizadas. A aplicação da carga foi preferencialmente direcionada para a 

interface cimento-pino, deixando a interface cimento-dentina praticamente livre de 

tensões. A simulação do teste de tração pela análise de elementos finitos reproduz 

satisfatoriamente os testes convencionais realizados in vitro, com resultados 

equivalentes. Os resultados não demonstraram diferenças significativas nas 

propriedades adesivas dos diferentes tipos de cimentos resinosos e pinos, atribuindo 

esses resultados ao fato de que as matrizes resinosas dos cimentos possuem as 

mesmas características químicas. 

Não obstante, estudos de Giachetti, Russo e Bertini, em 2003, mostraram que 

não houve diferença notável entre o uso de cimentos resinosos exclusivamente 

fotoativados ou de presa dual utilizados na cimentação adesiva desses pinos. 

Giachetti et al., em 2004, avaliaram em microscopia eletrônica de varredura e 

teste de resistência à remoção por tração o comportamento de pinos translumínicos 
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cimentados com cimentos resinosos de presa dual e de presa exclusivamente 

iniciada por luz. Eles observaram, assim como em estudos anteriores, que não 

houve diferença entre os sistemas de presa dos cimentos e que a boa adesão entre 

pino e dentina foi confirmada pela MEV. E ainda, os pinos apresentaram quase que 

em toda a superfície uma cobertura consistente de cimento e que a falha ocorreu na 

interface cimento-dentina em todos os espécimes.  

Com o surgimento dos pinos de fibra na década de 1990, os testes 

convencionais de cisalhamento e tração, amplamente utilizados naquela época para 

avaliar resistência adesiva, se tornaram assunto de críticas de alguns pesquisadores 

(Van Noort et al., 1991; Pashley et al., 1995). A distribuição das tensões não era 

uniforme ao longo de uma grande área de adesão. Ainda, o ponto crítico desses 

testes convencionais surgiu com o advento de sistemas adesivos capazes de 

alcançar uma força de adesão à dentina acima de 20MPa, o que era causa 

freqüente de fraturas coesivas em dentina, dificultando a análise da resistência de 

adesão na interface adesiva (Versluis, Tantbirojn e Douglas, 1997).  

Os testes de resistência à extrusão (Push-out) resultam em uma tensão de 

cisalhamento na interface dentina-cimento assim como na interface pino-cimento 

(Van Meerbeek et al., 2003) e podem ser comparáveis com as tensões geradas 

clinicamente. O modelo destes testes é caracterizado pelas tensões que 

aconteceriam em condições clínicas (Frankenberger, Kramer e Petschelt, 1999).  

Já foi proposto que, devido ao tamanho reduzido de espécimes, o teste de 

microtração permite uma distribuição uniforme das tensões geradas ao longo da 

interface adesiva (Cardoso et al., 2002). 

Goracci et al., em 2004, compararam a eficácia dos testes de resistência 

adesiva de microtração e extrusão (Push-out). Houve um grande número de falhas e 

perdas precoces de espécimes, além de um grande desvio padrão nos valores de 

resistência adesiva que torna questionável a confiabilidade dos testes de 

microtração com espécimes em forma de ampulheta (trimming microtensile 

technique).  Já na microtração realizada com espécimes em forma de palitos (non-

trimming microtensile technique) foram obtidos apenas cinco palitos de um total de 

seis raízes, com os restantes apresentando falhas prematuras durante o corte. Com 

o teste de resistência à extrusão (Push-out), não houve falhas prematuras, a 
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variação da distribuição dos resultados foi aceitável, e a diferenciação regional dos 

valores de resistência foi possível de ser avaliada. Com isso, concluíram que, para a 

medição de resistência adesiva de pinos de fibra utilizando cimentos resinosos, o 

teste de resistência à extrusão (push-out) parece ser mais seguro que os testes de 

microtração. 

Goracci et al., em 2005a, sugerem que a fricção é a maior responsável pela 

retenção de pinos de resina reforçada por fibras cimentados com cimentos 

resinosos. Neste estudo, a resistência ao deslocamento dos pinos não foi diferente 

quando os pinos eram ou não cimentados com o uso de sistemas adesivos. A 

absorção de água pelo cimento e conseqüente fricção no canal radicular pode 

explicar o porquê de pinos cimentados com cimentos resinosos apresentarem altos 

valores de resistência adesiva demonstrados nos testes de tração (Pull-out) e 

extrusão (Push-out).  

Uma pesquisa foi realizada por Aksornmuang et al., em 2006, para avaliar o 

efeito da fotoativação prolongada de sistemas adesivos utilizados na cimentação 

adesiva de pinos de resina reforçada por fibra. Os tempos de fotoativação foram de 

dez e vinte segundos e os sistemas adesivos testados foram de polimerização dual 

ou fotoativada, com primer autocondicionante. Diferenças significativas na 

resistência adesiva entre o terço apical e o terço coronal foram observadas somente 

no grupo tratado com sistema adesivo fotoativado por dez segundos, enquanto que 

o grupo fotoativado por vinte segundos e o grupo de presa dual não apresentaram 

diferenças regionais. A resistência adesiva foi maior para os grupos fotoativados por 

maior tempo (20s). 

Bell et al., em 2005, sugeriram que para se alcançar todas as vantagens da 

utilização de pinos de fibra com procedimentos adesivos, é primordial que se 

obtenha uma ótima adesão entre cimento e pino, e entre cimento e dentina radicular. 

Foi demonstrado que a adesão que ocorre na interface cimento-pino sempre 

superou a adesão da interface cimento-dentina radicular. 

Em 2006, Monticelli et al. realizaram um estudo para avaliar a influência de 

diferentes cimentos resinosos na resistência adesiva à microtração de pinos de fibra 

de vidro à dentina radicular. Foram formados seis grupos variando a combinação de 

dois cimentos resinosos (Multilink/Vivadent e Clearfil Photo Core/Kuraray) e três 
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sistemas adesivos (Multilink Primer/ Vivadent, Clearfil Photo Bond e Clearfil New 

Bond/Kuraray), os quais apresentaram valores de resistência adesiva 

significativamente diferentes entre si. Quando o sistema adesivo dual (Clearfil Photo 

Bond) foi fotoativado e utilizado com o cimento resinoso fotoativado (Clearfil Photo 

Core), a maioria dos espécimes apresentou falha adesiva na interface dentina-

cimento, o que pode ter sido conseqüência das tensões de contração do cimento. O 

grupo que apresentou melhores resultados foi o que utilizou o Multilink com o próprio 

sistema adesivo autocondicionante Multilink Primer, enquanto que o menor valor 

encontrado foi no grupo que utilizou o mesmo sistema adesivo com o cimento 

resinoso dual Clearfil Photo Core. 

 Sabendo-se que o armazenamento em água é considerado como uma forma 

de envelhecimento in vitro para testes de adesividade de interfaces, Radovic et al., 

em 2007b, avaliaram a influência deste envelhecimento na adesão de pinos de fibra 

e cimentos resinosos.  Dois grupos foram formados de acordo com o tratamento de 

superfície dos pinos: 1. Aplicação de sistema adesivo (XP Bond/Dentsply Caulk); e 

2. Jateamento com óxido de alumínio (Rocatec-Pre/3M ESPE) e aplicação do 

mesmo sistema adesivo. Os pinos foram cimentados com cimento resinoso dual 

(Calibra/Dentsply Caulk) ou resina flow (X-Flow/Dentsply Caulk). Após a cimentação, 

metade foi armazenada em água por um mês e na outra metade dos pinos foi 

realizado o teste de microtração imediata. A resistência adesiva ao teste de 

microtração imediata foi maior nos pinos que recebam o jateamento de óxido de 

alumínio. Após o envelhecimento, os dois tipos de tratamento apresentaram valores 

semelhantes. Os pinos cimentados com cimento resinoso alcançaram os maiores 

valores de resistência que os cimentados com resina flow. E, por fim, o 

envelhecimento em água pareceu diminuir significativamente a resistência adesiva.  

Em 2007, Goracci et al. realizaram um levantamento de trabalhos com 

variados testes de laboratório utilizados para avaliar a qualidade de retenção 

adesiva dos pinos, desde sua introdução na odontologia. A retenção desses pinos é 

geralmente avaliada com testes de microtração, extrusão (Push-out) e tração (Pull-

out). Quando espécimes de tamanhos reduzidos são utilizados, assim como nos 

testes de microtração e extrusão (com fatias finas), há maior uniformidade na 

geração de tensões, além de possibilitar o comportamento dos materiais nas 
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diferentes regiões radiculares com mais precisão. Embora a adesão à dentina intra-

radicular seja mais desafiadora que em áreas coronárias, a adesividade e retenção 

dos pinos alcançada com uso de cimentos e técnicas atuais são bem satisfatórias e 

garantem o sucesso clínico das restaurações adesivas com esses retentores intra-

radiculares. 
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3 PROPOSIÇÃO 3 PROPOSIÇÃO 

  

  

Avaliar a resistência adesiva à extrusão, de pinos de fibra de vidro cimentados 

com diferentes cimentos resinosos e um sistema adesivo com diferentes formas de 

polimerização, nos diferentes terços da raiz.  

Avaliar a resistência adesiva à extrusão, de pinos de fibra de vidro cimentados 

com diferentes cimentos resinosos e um sistema adesivo com diferentes formas de 

polimerização, nos diferentes terços da raiz.  

  

As hipóteses nulas nesse estudo foram:  As hipóteses nulas nesse estudo foram:  

  

1. o tipo de agente cimentante não influencia a resistência adesiva;  1. o tipo de agente cimentante não influencia a resistência adesiva;  

  

2. o tipo de polimerização do sistema adesivo utilizado não influencia o 

comportamento adesivo do cimento resinoso;  

2. o tipo de polimerização do sistema adesivo utilizado não influencia o 

comportamento adesivo do cimento resinoso;  

  

3. não há diferença na resistência adesiva entre os diferentes terços 

radiculares. 

3. não há diferença na resistência adesiva entre os diferentes terços 

radiculares. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1 Delineamento experimental  
 

Este estudo in vitro envolveu um delineamento com os fatores cimento 

resinoso, sistema adesivo e pino de fibra de vidro. Os materiais utilizados foram o 

cimento resinoso auto-adesivo RelyX U100, o cimento resinoso convencional RelyX 

ARC, sistema adesivo ScotchBond Multi Uso Plus (SBMP) e pinos de fibra de vidro 

Exacto Ângelus (Figuras 1, 2, 3 e 4). As descrições das constituições e fabricantes 

dos materiais estão apresentadas na tabela 1.  

 

     
Figura 1: Cimento RelyX U100                           Figura 2: Cimento RelyX ARC 

 
 
 
 
 

        
             Figura 3: Sistema adesivo SBMP                   Figura 4: Pino Exacto 
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Tabela 1: Informações dos produtos. 
 

Material Fabricante Composição Lote/Vencimento 

RelyX U100 3M ESPE, St Paul, 

MN, EUA 

Pasta Base: fibra de 
vidro, ésteres ác. 

fosfórico metacrilato, 
TEGDMA, sílica com 
silano, e persulfato de 

sódio. Pasta 
Catalisadora: fibra de 

vidro, dimetacrilato 
substituto, sílica com 

silano, p-
toluenosulfonato de 

sódio e Ca(OH)2. 

306052/Abr 2009 

Cor A2 

RelyX ARC 3M ESPE, St Paul, 

MN, EUA 

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

dimetacrilato 
funcionalizado 

GHHM/Jan 2010 

Cor A3 

ScotchBond 
Multi Uso 

Plus (SBMP) 

3M ESPE, St Paul, 

MN, EUA 

Ativador: sol. etílica de 
ác. sulfínico e 

fotoiniciador. Primer: 
HEMA e copolímero 
do ác. polialcenóico. 
Adesivo: Bis-GMA, 

HEMA e aminas 
iniciadoras da 
polimerização. 

Catalisador: Bis-GMA, 
HEMA e peróxido de 

benzoíla. 

Ativador: 7KY/Jul 2010 

Primer: 7BK/Abr 2010 

Adesivo: 7RA/Ago 2010 

Catalisador: 7BB/Ago 

2010 

Pinos Exacto Ângelus, Londrina, 

PR, Brasil 

Fibra de vidro 80% e 
resina epóxi 20%, em 

peso. 

7340/Abr 2012 

 
HEMA – Hidroxietil metacrilato; TEGDMA – Trietileno glicol dimetacrilato; Bis-GMA – Bisfenol glicidil 
metacrilato. 
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4.2 Seleção dos dentes 

 
Foram utilizados 30 incisivos bovinos extraídos, com comprimento e diâmetro 

radiculares semelhantes. Estes dentes foram armazenados em timol 0,1%, 

periodicamente renovado, até o início do experimento. 

Os dentes tiveram suas coroas seccionadas perpendicularmente ao longo 

eixo do dente, utilizando um disco diamantado dupla face sob irrigação constante, 

em um aparelho de corte de precisão Isomet 1000 Precision Saw (Buehler, Lake 

Bluff, EUA), deixando um comprimento radicular de 17mm (Figura 5). Após o corte, 

as raízes foram armazenadas em água deionizada e mantidas em temperatura 

ambiente, ao abrigo da luz.  

 

  
Figura 5: Raizes bovinas cortadas 

 

4.3 Preparo dos dentes 
 

O tratamento endodôntico dos dentes foi realizado com instrumento de 

memória de n°45, padronizado a uma profundidade de 16mm. Os canais foram 

irrigados com água deionizada. Ao final da instrumentação, os condutos foram 

lavados em abundância com água deionizada e secos com cones de papel 

absorvente (Tanari, Manacapuru, AM, Brasil). Posteriormente, foram obturados com 

guta-percha (Tanari, Manacapuru, AM, Brasil) e cimento à base de hidróxido de 
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cálcio (Sealer 26 – Dentsply, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), pela técnica de 

condensação lateral. 

 

4.4 Distribuição dos grupos 
  

Após o preparo dos dentes, as raízes foram divididas aleatoriamente em três 

grupos. A distribuição dos grupos pode ser vista na tabela 2.  

 
Tabela 2: Distribuição dos grupos experimentais. 
 

Grupo Cimento Sistema 
adesivo 

Polimerização do 
adesivo 

Pino 

G1 (n=10) RelyXARC SBMP Fotoativação Exacto n°2

G2 (n=10) RelyXARC SBMP  Ativação Química Exacto n°2

G3 (n=10) RelyX U100 X X Exacto n°2

 

 

4.5 Preparo dos pinos e condutos 
 

Após 24 horas, os condutos foram desobturados com a broca de 1,5mm de 

diâmetro (Figura 6), que acompanha o kit de pinos e corresponde ao diâmetro do 

pino utilizado, a um comprimento de 13mm deixando 3mm de selamento apical 

(Figura 7). Os pinos de fibra de vidro foram limpos com álcool e posteriormente 

silanizados (Primer silano – Ângelus), deixando secar por um minuto. 
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   Figura 6: Pinos n˚2 e broca do Kit               Figura 7: Broca delimitada em 13mm 

 

O sistema adesivo testado (SBMP) foi aplicado em toda a extensão dos pinos 

com o uso de um pincel fino, para a polimerização química e fotopolimerização de 

acordo com os grupos, seguindo as instruções dos fabricantes. Nos pinos do grupo 

1, foi aplicado o adesivo e fotopolimerizado por 10 segundos. Nos pinos do grupo 2, 

onde foi realizada a ativação química do sistema adesivo, foi aplicada uma camada 

de catalisador ao pino. 

 As paredes dentinárias do canal radicular foram condicionadas com ácido 

fosfórico a 35% (3M ESPE) por 15 segundos, lavadas pelo dobro do tempo e secas 

com cones de papel absorvente, antes da aplicação do sistema adesivo, para os 

Grupos 1 e 2. No grupo 1, após a aplicação do primer, o adesivo foi aplicado no 

interior do conduto e o excesso foi removido com cones de papel absorvente. 

Posteriormente à aplicação foi realizada a fotopolimerização por 20 segundos. No 

grupo 2, foi realizada a aplicação do ativador no interior do conduto com uma ponta 

de papel absorvente e esperado secar por 5 segundos. Em seguida, foi aplicada 

uma camada de primer aguardando 5 segundos para aplicar a camada de 

catalisador. Todos os excessos de ativador, primer e catalisador foram removidos 

com pontas de papel absorvente.  

Para o Grupo 3, após a desobturação dos condutos, os canais foram limpos 

com água deionizada, sem condicionamento ácido, e foram levemente secos com 

pontas de papel absorvente, evitando o completo ressecamento. 

Em seguida, o cimento resinoso, utilizado nos grupos 1 e 2, foi levado aos 

condutos com auxílio de uma sonda periodontal e a técnica de cimentação dos pinos 

foi realizada de acordo com as orientações do fabricante. Após o posicionamento 
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dos pinos, o cimento foi fotopolimerizado por 40 segundos a partir da porção 

coronária.  

No Grupo 3, o cimento já misturado, foi aplicado apenas na superfície dos 

pinos, como recomendado pelo fabricante, que foram posicionados e 

fotopolimerizados, em seguida à remoção de excessos de cimento, por 20 

segundos. 

 Após a cimentação dos pinos, os espécimes foram armazenados em 

recipientes individuais à prova de luz, com 100% de umidade, à temperatura de 37oC 

em estufa, pelo período de 24 horas até o momento do experimento. 

 

 
4.6 Teste de resistência à extrusão (push-out) 

 

Decorrido o tempo de armazenamento, as raízes foram seccionadas 

perpendicularmente aos pinos em 6 a 8 fatias de 1mm de espessura com disco 

diamantado na máquina de corte Isomet 1000 Precision Saw (South Bay Technology 

Inc., Buehler, Lake Bluff, EUA), sob refrigeração constante. Para a realização dos 

cortes, os espécimes foram fixados em uma base metálica para serem levados à 

máquina de corte. A sequência de fixação e corte pode ser vista nas figuras 8, 9 e 

10. 

 

     
   Figura 8: Fixação do espécime na base                            Figura 9:Corte do espécime 
                               de corte 
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Figura 10: Corpos de prova obtidos após o corte com 1mm de espessura 

 

Os espécimes foram posicionados em um suporte metálico de aço inoxidável 

contendo uma perfuração central com 2 mm de diâmetro. Devido ao formato cônico 

dos pinos, a carga foi aplicada no sentido apico-coronal a partir da superfície apical, 

de forma que o pino fosse empurrado em direção à porção mais larga do conduto 

(Figura 11). A carga foi aplicada apenas sobre a superfície do pino, sem que fosse 

aplicada sobre o cimento e/ou dentina, por meio de uma ponta cilíndrica de 0,8mm 

de diâmetro, acoplada à maquina de ensaio universal Emic DL 500 (São José dos 

Pinhais, Paraná, Brasil), com célula de carga de 100kg, à velocidade de 0,5mm/min. 

A força de deslocamento do pino foi registrada no momento em que ocorreu o 

desprendimento do fragmento de pino do conduto (Figura 12). 

 

 

                                                   
 
Figura 11: Desenho esquemático e fatia posicionada para o teste de push-out 
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Figura 12: Aspecto do pino após o desprendimento 

 

4.7 Conversão de valores 
 

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

para a obtenção dos valores de resistência adesiva (α). Para se calcular a 

resistência adesiva é utilizada a fórmula: α= F/A. Onde F, em MPa, é a força 

registrada no momento do deslocamento do pino.  

Como o fragmento do pino tem o formato cônico (Figura 13), os diâmetros dos 

pinos, em cada superfície da fatia, e espessuras das fatias foram medidos utilizando 

um paquímetro digital (Digimess Instrumentos de Precisão ltda, São Paulo, Brasil) e 

a área total, em mm2, da interface adesiva foi calculada aplicando a fórmula:  

A= π (R2+R1) [h2 + (R2-R1)2]0,5 

 
Onde: π=3,14; R2= raio coronal do fragmento de pino; R1= raio apical do 

fragmento de pino; e h= espessura da fatia. 

 

 

 
 

Figura 13: desenho esquemático da área do cone 
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4.8 Análise das falhas 
 

Após o teste de extrusão, cada fatia foi observada em um microscópio ótico 

de luz (Leitz Wetzlar, Alemanha), com 16 e 40 vezes de aumento, para se 

determinar os tipos de falhas. Essas falhas foram classificadas em: 1-falha adesiva 

entre dentina e cimento; 2-falha adesiva entre cimento e pino; 3-falha coesiva do 

cimento; 4-falha coesiva do pino; 5-falha mista (com diferentes combinações entre 

os tipos de falhas 1, 2, 3 e 4).  

 

 

 

4.9 Análise estatística  
  

Os dados foram submetidos à avaliação de distribuição normal e, com os 

resultados obtidos, foi realizada a análise de variância (ANOVA) a dois critérios 

(material e região radicular) e teste de Tukey para comparação das médias (p<0,05). 
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5 RESULTADOS 
  

Os valores médios em Mega Pascal (MPa) e desvios-padrão (DP) da 

resistência de união para os grupos de pinos cimentados com RelyX U100 e RelyX 

ARC, com dois diferentes modos de ativação do sistema adesivo SBMP, são 

mostrados na tabela 3. Os grupos 1 e 2, que utilizaram o cimento resinoso 

convencional com sistema adesivo, apresentaram comportamentos iguais. Já o 

grupo 3, do cimento resinoso auto-adesivo, apresentou valores significantemente 

mais altos que os outros grupos.  

 
Tabela 3: Médias e desvios-padrão da resistência de união dos grupos testados.   

Grupo Média DP 

G1 4,87a ±3,65 

G2 5,89a ±3,72 

G3 8,50b ±4,52 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
 

 

Os valores médios e desvios-padrão de acordo com os terços radiculares 

estão listados na tabela 4. 

 

 
Tabela 4: Médias e desvios-padrão (MPa) das resistências de união dos grupos e terços radiculares 

 Terço Cervical Terço Médio Terço Apical 

 Média DP Média DP Média DP 

G1 5,26b ±3,44 5,11b ±3,33 5,01b ±3,17 

G2 7,45ab ±3,82 5,88ab ±2,50 4,91b ±2,74 

G3 10,11a ±3,11 9,12a ±3,70 4,99b ±3,28 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
 

 

Na comparação entre grupos e terços, a análise de variância a dois critérios 

mostrou diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,011) e os terços 

radiculares (p=0,001), com interação entre essas duas variáveis (p=0,031).  
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Na região cervical, quando realizada a comparação entre os grupos pelo teste 

de Tukey, o grupo que apresentou maior resistência numérica de união foi o 

cimentado com  RelyX U100 (10,11MPa), sendo estatisticamente diferente (p=0,012) 

apenas do grupo que utilizou o RelyX ARC com sistema adesivo fotopolimerizável 

(5,25MPa). No terço médio, esse mesmo comportamento foi observado (p=0,025), 

com média de 9,12 MPa para o RelyX U100 contra 5,11MPa do RelyX ARC com 

sistema adesivo fotopolimerizável. No terço apical, não houve diferença significante 

entre os valores de resistência de união desses três grupos. Ao analisar o grupo que 

utilizou o cimento RelyX ARC com sistema adesivo quimicamente ativado, foi 

observado que o mesmo apresentou valores de  resistência de união que não 

diferiram estatisticamente dos outros grupos. 

Dentro do mesmo grupo, os valores de resistência se mostraram 

numericamente maiores nos terços cervicais, seguidos dos terços médios e apicais 

respectivamente. Apenas o grupo cimentado com o RelyX U100 apresentou 

diferença significativa de valores quando comparados os terços individualmente 

(p=0,000), como mostrado na tabela 5. 

 

 
Tabela 5: Teste de Tukey para comparação entre os terços, valores de p dentro de cada grupo. 

Terços da raiz U100 SBMP Foto SBMP Quí 

Cervical Vs. Apical 0,000s 0,979ns 0,229ns 

Cervical Vs. Médio 0,571ns 0,993ns 0,554ns 

Médio Vs. Apical 0,000s 0,997ns 0,791ns 

s- Diferença estatisticamente significante, ns- Diferença estatisticamente não significante, p<0,05. 

 

 

 

 Os tipos de falhas apresentados nos espécimes após a realização do teste de 

extrusão (push-out) foram observados no microscópio ótico de luz (Leitz Diaplan, 

Alemanha), com 16 e 40 vezes de aumento, e estão listados na tabela 6. A 

distribuição total em porcentagem das falhas pode ser vista na tabela 7.  Pela 

visualização dos espécimes, foi observado que o maior número de falhas ocorridas 

foram adesivas entre cimento e dentina (65,4%), seguidas das falhas mistas com 

várias combinações dos diferentes tipos de falhas (32,91%). Dentre as falhas mistas, 

a que ocorreu em maior porcentagem (20,25%) foi a combinação de falha adesiva 
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de cimento e dentina, cimento e pino, e coesiva de cimento. As falhas coesivas de 

cimento só foram observadas acompanhadas de outros tipos de falhas, não 

apresentando casos isolados (0%). Também foram observadas, em menor 

quantidade (0,42%), falhas coesivas de pino, onde parte da resina que envolve o 

pino ficou unida à dentina, com exposição de algumas fibras de vidro. Este tipo de 

falha também foi encontrado relacionado a outras falhas mistas.  

 

 

 

 
Tabela 6: Distribuição dos tipos de falhas observadas após o teste de extrusão. 
 Push-out  

Tipo de falha RelyX 
U100 

SBMP 
Fotopolimerizável 

SBMP 
Químico 

Total

1 Adesiva 
Cimento/Dentina 

42 58 55 155 

2 Adesiva Cimento/Pino 1 0 2 3 

3 Coesiva de Cimento 0 0 0 0 

4 Coesiva de Pino 0 0 1 1 

5 Falha Mista (38) (21) (19) (78) 

1 e 2 18 2 1 21 

1 e 3 2 0 0 2 

1 e 4 2 0 1 3 

1, 2 e 3 12 19 17 48 

1, 2 e 4 1 0 0 1 

1, 3 e 4 1 0 0 1 

3 e 4 0 0 0 0 

2 e 4 0 0 0 0 

1, 2, 3 e 4 2 0 0 2 

N= 81 79 77 237 

 

 

 

___________________________________________________________________ Luciana Mendonça da Silva
 

 



Dissertação de Mestrado_____________________________________________________________________ 
 

66 ______________________________________________________________________________Resultados 

 

 
Tabela 7: Distribuição total dos tipos de falhas observadas após o teste de extrusão, em 
porcentagem. 

Tipo de falha Número de falhas Porcentagem (%) 

1 Adesiva Cimento/Dentina 155 65,4% 

2 Adesiva Cimento/Pino 3 1,27% 

3 Coesiva de Cimento 0 0,00% 

4 Coesiva de Pino 1 0,42% 

5 Falha Mista (78) (32,91%) 

1 e 2 21 8,86% 

1 e 3 2 0,84% 

1 e 4 3 1,27% 

1, 2 e 3 48 20,25% 

1, 2 e 4 1 0,42% 

1, 3 e 4 1 0,42% 

3 e 4 0 0,00% 

2 e 4 0 0,00% 

1, 2, 3 e 4 2 0,84% 

N= 237 100,00% 
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6 DISCUSSÃO 
 

Os pinos intrarradiculares têm sido amplamente utilizados para restaurar 

dentes com tratamento endodôntico e falta de estrutura suficiente para reter uma 

restauração direta ou indireta (Schwartz e Robbins, 2004). O uso de pinos pré-

fabricados se apresenta como uma opção de tratamento que oferece ótima estética 

e função, podendo ser fixados por meio de adesão à dentina radicular (Schwartz e 

Robbins, 2004). Adicionalmente um reduzido número de fraturas radiculares ou 

modo de fratura mais favoráveis, que são passíveis de reparação, são observadas 

com o uso desses pinos (Salameh et al., 2006; Martelli et al., 2008, Santos-Filho et 

al., 2008). 

Para alcançar boa eficácia dos pinos de fibra de vidro, é necessário que os 

mesmo estejam associados a técnicas cimentantes comprovadamente eficazes e a 

agentes dotados de propriedades físicas e químicas favoráveis e duradouras. Desta 

forma, os cimentos resinosos, inicialmente indicados para cimentação de próteses 

fixas adesivas, passaram a ser utilizados para a cimentação de coroas, inlays/onlays 

e pinos intra-radiculares de cerâmica ou fibra de vidro, uma vez que apresentavam 

algumas características interessantes, como baixa solubilidade e adesão ao 

esmalte, dentina, ligas e cerâmicas (Ferrari et al., 2001). 

Segundo Bouillaguet et al. (2003) e Mannocci et al. (2003), a perda de adesão 

na interface pino-cimento-dentina é a principal causa de falhas das restaurações de 

dentes tratados endodonticamente com uso de pinos de fibra de vidro cimentados 

com cimentos resinosos. Desta forma, o objetivo neste estudo foi o de avaliar 

diferenças na resistência adesiva de um cimento resinoso auto-adesivo e um 

cimento resinoso convencional associado a um sistema adesivo convencional de 

três passos, variando sua forma de ativação (ativado por luz ou ativação química). 

Para medir a resistência adesiva de materiais aderidos à dentina radicular, 

alguns métodos como os testes de resistência à tração, micro-tração e extrusão 

(push-out) têm sido utilizados (Giachetii et al., 2004; Goracci et al., 2004). O teste de 

resistência à extrusão (push-out) oferece algumas vantagens quando comparado ao 

teste de micro-tração em pesquisas de adesão às paredes de dentina radicular 

devido ao menor número de perda de espécimes. Na técnica de micro-tração (com 
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palitos ou ampulhetas), falhas prematuras são comuns durante o preparo e corte dos 

espécimes, e maiores desvios-padrão são observados (Goracci et al., 2004).  

No presente trabalho, foi utilizado o teste de push-out para avaliar a 

resistência adesiva de dois cimentos resinosos, com três estratégias de união, à 

dentina radicular. Este tipo de teste resulta em uma força de cisalhamento na 

interface dentina/cimento bem como cimento/pino (Van Meerbeek et al. 2003); a qual 

é comparável com as tensões causadas em condições clínicas. Ainda, esta parece 

ser a técnica mais confiável para medir a resistência de união de pinos de fibra de 

vidro cimentados à dentina radicular (Goracci et al., 2004). Neste trabalho, foi 

realizado o teste com fatias finas (thin-slice push-out) (Goracci et al., 2004) com o 

intuito de conseguir uma melhor distribuição de tensões ao longo das paredes de 

dentina dos espécimes, uma vez que o conjunto raiz/pino foi cortado em fatias de 

1mm de espessura. Esta modificação na espessura das fatias também tornou 

possível a avaliação da resistência de união nos diferentes terços radiculares. 

Pela dificuldade de obtenção de dentes humanos em grande quantidade, e 

com homogeneidade de forma, vários estudos utilizaram dentes bovinos em 

substituição aos humanos para testar a resistência adesiva à extrusão (push-out) de 

pinos de resina reforçados por fibra de vidro. Nesses, assim como no presente 

trabalho, os dentes bovinos substituem satisfatoriamente a dentina humana (Wrbas 

KT, Altenburger MJ, Schirrmeister JF, Bitter K, Kielbassa AM, 2007, Martelli et al., 

2008). 

Durante todo o preparo endodôntico neste trabalho, os canais foram irrigados 

com água deionizada, para que se evitassem possíveis variáveis resultantes do uso 

de outros materiais irrigadores oxidantes disponíveis, como H2O2 e NaOCl (Pirani et 

al., 2005; Silva et al., 2008). 

Dentre os diversos materiais disponíveis no mercado, os materiais utilizados 

neste estudo foram selecionados por apresentarem diferentes métodos de 

condicionamento e modo de polimerização do sistema adesivo. O cimento resinoso 

auto-adesivo RelyX U100 apresentou maiores valores de resistência adesiva 

comparado ao cimento resinoso RelyX ARC associado a duas estratégias de uso do 

sistema adesivo (fotopolimerizado ou ativado quimicamente), porém este resultado 

foi igual para todos os grupos no terço apical. Portanto, a hipótese nula 1, de que o 
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tipo de cimento, não influencia a resistência adesiva, deve ser parcialmente 

rejeitada.  

O cimento auto-adesivo RelyX U100 é uma modificação da apresentação 

comercial do RelyX Unicem (3M ESPE) que contem ésteres fosfóricos ácidos 

responsáveis pelo condicionamento do substrato (Goracci et al., 2004). O RelyX 

U100 apresenta uma tolerância limitada à umidade devido à formação de água 

durante a reação de neutralização do metacrilato ácido, presença de partículas de 

cargas básicas e hidroxiapatita (dados fornecidos pelo fabricante). Este cimento, 

apesar de intitulado pelos fabricantes como resinoso, possui a combinação química 

de cimentos de ionômero de vidro convencionais e modificados por resina, que 

foram acrescidos de cargas silanizadas, metacrilatos e iniciadores. Desta forma, 

apresenta, além da polimerização por radicais iniciada por luz ou pelo sistema redox, 

a reação ácido-base dos cimentos ionoméricos, o que pode contribuir para uma 

polimerização mais homogênea nos três terços, independente da atuação da luz 

(dados fornecidos pelo fabricante). Estas características podem ter contribuído para 

o melhor desempenho deste cimento utilizado no presente estudo. 

Neste estudo, os pinos cimentados com o cimento resinoso RelyX U100 

apresentaram os maiores valores de resistência adesiva, concordando com os 

achados de Bitter et al. (2006), nos quais o cimento auto-adesivo RelyX Unicem 

apresentou os melhores valores. Estes resultados estão em desacordo com alguns 

estudos prévios (Goracci et al., 2004; Durão-Maurício et al., 2007; Wang et al., 

2008), nos quais o cimento auto-adesivo RelyX Unicem apresentou os menores 

valores de resistência adesiva comparado a outros cimentos resinosos 

convencionais. Durão-Maurício et al. (2007) relataram que, embora este cimento 

seja de presa dual, a ativação por luz foi omitida, o que pode ter sido a causa da 

diminuição da resistência adesiva. 

As técnicas de adesão à dentina radicular são baseadas no que se conhece a 

respeito de adesão à dentina coronária. Entretanto, essas características podem 

diferir em relação ao grau de umidade necessário para as técnicas de adesão de 

condicionamento total, à habilidade de obter um razoável grau de polimerização de 

adesivos fotoativados quando a luz é posicionada na região cervical do pino, e ao 

potencial para aliviar os estresses das contrações por polimerização durante o 

assentamento do cimento resinoso (Pirani et al., 2005). Desta forma, o grupo que 
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utilizou o cimento resinoso auto-adesivo pode ter alcançado os melhores valores de 

resistência adesiva devido à menor sensibilidade da técnica de uso. Isto pode ter 

favorecido o comportamento deste cimento, uma vez que os procedimentos de 

condicionamento, lavagem, secagem e aplicação do sistema adesivo, que podem 

ser considerados passos críticos, foram eliminados.  

Por outro lado, qualquer diferença significante nos valores de resistência 

adesiva à dentina radicular não foi observada entre o sistema adesivo fotoativado e 

o ativado quimicamente, que foram utilizados nos dois grupos de pinos cimentados 

com o cimento resinoso convencional. Portanto, a hipótese nula 2, de que a forma 

de ativação do sistema adesivo não poderia influenciar os valores de resistência 

adesiva, deve ser aceita. Estes achados estão de acordo com os encontrados por 

Mallmann et al., em 2005, os quais também apresentaram semelhança de valores, 

que foram maiores apenas na região cervical do grupo do sistema adesivo 

polimerizado quimicamente. 

A resistência adesiva entre as paredes dentinárias e o agente cimentante é 

afetada pela distribuição do cimento ao longo dos terços cervical, médio e apical 

durante a cimentação de pinos de fibra de vidro. Da mesma forma, as características 

anatômicas e histológicas do canal radicular, incluindo a orientação dos túbulos 

dentinários, podem influenciar essa condição (Ferrari et al., 2000). 

As diferentes regiões radiculares apresentam diferentes distribuições e 

densidades de túbulos dentinários. Essas densidades diminuem significativamente 

da região coronal à região apical do canal radicular (Ferrari et al., 2000; Vichi et al., 

2002; Bouillaguet et al., 2003), e estão diretamente relacionadas aos valores de 

resistência adesiva alcançados no presente estudo. Todos os grupos deste estudo 

apresentaram os maiores valores no terço cervical enquanto que os menores foram 

encontrados no terço apical, fazendo com que a hipótese nula 3, de que a região 

radicular não influenciaria a resistência adesiva, seja rejeitada. Estes resultados 

estão de acordo com outros estudos que revelaram diferenças na resistência 

adesiva regional (Bitter et al. 2006; D’Arcangelo et al., 2008, Faria e Silva et al., 

2007). 

Os maiores valores de resistência adesiva da região cervical foram 

encontrados no grupo de pinos cimentados com o cimento resinoso auto-adesivo 
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RelyX U100. Estes valores foram significativamente diferentes do grupo de pinos 

cimentados com o cimento resinoso RelyX ARC e sistema adesivo de polimerização 

ativada por luz, mas não diferiram estatisticamente do grupo que utilizou o cimento 

resinoso RelyX ARC com sistema adesivo de ativação química. A melhor interação 

do cimento com a dentina da região cervical e, possivelmente, no caso de sistemas 

ativados por luz, uma melhor reação de polimerização resultante de uma maior 

proximidade da fonte de luz pode melhorar os valores de resistência adesiva nessa 

área (D’Arcangelo et al., 2008; Takahashi et al., 2002). Aksornmuang et al. (2006) 

sugerem ainda que as propriedades dos cimentos resinosos de polimerização dual 

podem ser diferentes nas diferentes profundidades do canal radicular devido à 

redução da energia luminosa nos terços médio e apical do conduto. Com o objetivo 

de alcançar melhores valores de resistência adesiva, Ferrari et al. (2002) sugerem o 

uso de cimentos resinosos químicos ou duais para a cimentação adesiva de pinos 

de resina reforçada por fibras. 

Os valores de resistência adesiva foram menores da região apical de todos os 

grupos, embora um estudo anterior de Bitter et al. (2006) tenha demonstrado os 

melhores resultados no terço apical. Os resultados do presente estudo podem ser 

esperados devido a uma maior dificuldade de acesso à região apical e às possíveis 

limitações de escoamento do cimento, restos de guta percha após o preparo 

mecânico e químico com condicionamento ácido do canal para receber o pino, 

presença de lama dentinária e debris de dentina (Mallman et al., 2005; Serafino et 

al., 2004), além da complexidade estrutural da região (Ferrari et al., 2000). 

Adicionalmente, é potencialmente mais difícil de controlar a umidade e a aplicação 

do sistema adesivo quando se trata da região mais apical do canal radicular 

(Serafino et al., 2004). 

Canais estreitos e compridos, com alto valor de configuração cavitária (fator-

C), podem ocasionar tensões devido a uma rápida contração e reduzido tempo de 

escoamento e relaxamento das tensões durante a polimerização de cimentos 

resinosos, resultando em diminuição da resistência adesiva (Bouillaguet et al., 

2003). Na cimentação adesiva de pinos de fibra de vidro no interior de condutos 

radiculares, o fator-C (razão entre as superfícies aderidas e superfícies livres) pode 

variar de 20 a 100 ou até mesmo exceder 200 (Bouillaguet et al., 2003) e gerar 

numerosas fendas na interface (Pirani et al., 2005). Os baixos valores de resistência 
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adesiva podem não ser capazes de superar as tensões de contração geradas pela 

polimerização do cimento, já que a delgada camada de cimento a ser polimerizado, 

com superfícies livres limitadas para a liberação das tensões, cria um cenário 

desfavorável quando se leva em consideração o fator-C (Tay et al., 2005). Este fato 

pode explicar os altos números de falhas adesivas na interface cimento resinoso-

dentina e algumas falhas ocorridas na interface cimento resinoso-pino observados 

neste estudo. 

Alguns autores (Bouillaguet et al., 2003; Goracci et al., 2005) sugerem o uso 

de cimentos resinosos de ativação química e cimentos de ionômero de vidro para 

superar a baixa resistência adesiva ao canal radicular causada pela rápida 

contração de polimerização dos cimentos resinosos fotopolimerizáveis e de 

polimerização dual, em particular. Esses autores também relataram que a retenção 

dos pinos de fibra de vidro ao canal radicular pode depender bastante da resistência 

friccional ao deslocamento, mais do que da relativamente baixa adesão por retenção 

micromecânica e química proporcionada pelos agentes adesivos resinosos. A 

retenção encontrada na região apical, igual para os três grupos, pode ter sido 

puramente friccional, sem haver aumento de valores de resistência adesiva ou 

diferenças entre os cimentos e modo de ativação do sistema adesivo utilizados no 

presente estudo. 

 Sanares et al. (2001) sugerem que pode haver falhas na adesão de pinos e 

cimentos resinosos à dentina devido à interações adversas que ocorrem entre 

sistemas adesivos simplificados e os cimentos resinosos de polimerização dual. A 

associação desses sistemas adesivos simplificados e cimentos resinosos, utilizados 

na cimentação de pinos de fibra de vidro à dentina, pode resultar em um movimento 

de fluidos através da camada de adesivo, que age como uma membrana permeável 

mesmo após a polimerização (Goracci et al., 2004; Tay et al., 2004). Ainda, a água 

que migra para a interface cimento resinoso-adesivo pode ser acumulada na forma 

de bolhas que ocasionam a falta de adesão entre o cimento e dentina (Cheong et al., 

2003). Estes achados fizeram com que fosse utilizado um sistema adesivo 

convencional de três passos no presente estudo, que necessita da aplicação de uma 

resina hidrofóbica adicional, criando uma camada menos permeável à água (Faria e 

Silva et al., 2007). 
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Uma vez obtidas as fatias de 1mm de espessura, também foi possível avaliar 

os tipos de falhas ocorridas após a aplicação de carga nos espécimes. Essas falhas 

foram analisadas em microscópio ótico de luz, com 16 e 40 vezes de aumento 

(Figuras 14, 15, 16, 17 e 18). Os resultados deste estudo mostraram que a maioria 

das falhas ocorreu na interface cimento-dentina para todos os grupos, sugerindo que 

a interação entre o fator-C do espaço do canal radicular e a contração de 

polimerização dos cimentos resinosos pode ter resultado em condições 

desfavoráveis à cimentação adesiva de pinos de fibra de vidro (Tay et al., 2005). 

A compatibilidade química entre a matriz resinosa dos pinos de fibra de vidro 

e do cimento, ambos contendo metacrilatos (Monticelli et al., 2005), pode ser um 

fator adicional ao menor número de falhas na interface cimento-pino   encontrado no 

presente estudo. Adicionalmente, a aplicação do agente de ligação silano na 

superfície dos pinos pode também ter contribuído para o aprimoramento da adesão 

nesta interface (Goracci et al., 2005 (2); Monticelli et al., 2005).  Pirani et al. (2005) 

sugerem que a silanização dos pinos de fibra de vidro pode ser uma forma de 

promover melhor adesão dos pinos com o cimento resinoso. Isto pode ter, 

possivelmente, mudado os tipos de falhas encontrados neste estudo. 

Contrariamente, Wrbas et al. (2007) e Radovic et al. (2007a) demonstraram que este 

procedimento não resulta em aumento da resistência adesiva. 

Os resultados determinados de resistência à extrusão nos diferentes terços 

radiculares revelaram que os valores de resistência adesiva obtidos neste estudo 

foram significantemente afetados pela região radicular. A resistência adesiva foi 

maior para o terço cervical do que para os terços médio e apical, em acordo com os 

resultados obtidos em outros estudos (Mallmann et al., 2005; e Bouillaguet et al., 

2003). Os tipos de falhas, a maioria adesiva entre cimento e dentina, revelaram que 

a boa interação do cimento com a dentina radicular é difícil de ser estabelecida, 

podendo sofrer interferências da contração de polimerização dos cimentos no 

interior do conduto. Além disso, os maiores valores de resistência adesiva 

alcançados pelo cimento resinoso auto-adesivo mostram que a menor sensibilidade 

da técnica de uso deste cimento, aliada à redução dos passos clínicos, pode 

contribuir para simplificar e ampliar seu uso clinicamente.  

Devido às mais variadas interações entre materiais e substratos dentinários 

que estão envolvidos na cimentação adesiva de pinos de fibra, a retenção 
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proporcionada pela cimentação depende da correta eleição e utilização dos 

materiais, para que ocorra uma interação eficiente entre eles (Carvalho et al., 2004). 
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 Figura 14: Falha mista - adesiva cimento/dentina(cd), adesiva cimento/pino (ap), coesiva de cimento 
(cc). P=pino; C=cimento; D=dentina. 

 
 
 
 

 
Figura 15: Falha adesiva entre o cimento e a dentina (cd), observa-se a presença de cimento ao redor 

de todo o pino. P=pino; C=cimento. 
 
 
 
 

 
Figura 16: Falha mista - falha coesiva do pino (cp), coesiva de cimento (cc), adesiva cimento/dentina 

(cd). P=pino; C=cimento. 
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Figura 17: Falha mista - adesiva cimento/pino (ap), adesiva cimento/dentina (cd), coesiva de cimento 

(cc). P=pino; C=cimento; D=dentina. 
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Figura 18: Falha mista - Adesiva cimento/dentina (cd), adesiva cimento/pino (ap), coesiva de cimento 
(cc), coesiva de pino (cp). P=pino; C=cimento; D=dentina. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Diante dos resultados obtidos neste estudo, pode ser concluído que: 

 

• Os dois agentes de cimentação utilizados apresentaram diferenças no 

comportamento comparando os valores de resistência adesiva, com os 

melhores valores encontrados para o cimento resinoso auto-adesivo; 

 

• O modo de ativação do sistema adesivo utilizado com o cimento resinoso 

convencional não interfere na resistência adesiva; 

 

• Houve diferenças no desempenho adesivo dos três grupos testados, em 

relação à região radicular, com melhores valores alcançados pelo terço 

cervical da raiz. 

 

 

Portanto, a hipótese nula 1 deve ser parcialmente aceita, a hipótese nula 2, 

aceita, e a hipótese nula 3, rejeitada.  
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