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1. INTRODUÇÃO

Desempenhando um papel muito importante dentro Odontologia; o
núcleo desde longa data vem evoluindo e sendo amplamente diversificado.
A qualidade de uma boa Odontologia na area da Prótese Dentária,
têm seu fundamento na qualidade de suas bases (núcleos); os quais devem
corresponder a todos os requisitos de resistência, durabilidade, um bom
aproveitamento do material remanescente e a segurança para o profissional e
paciente.
A evolução coloca os profissionais perante inúmeras variedades de
modelos, que serão discutidos a seguir,

e que devem ser analisados quanto

a sua utilização através da observação de cada caso.

2. REVISÃO DA LITERATURA.

De acordo com JANSON et al 8 a reconstrução da parte coronária
,

destruída de um dente desvitalizado teve seu inicio por volta de 1770, com
Pierre Fauchard, que utilizou um pino de madeira no interior do conduto para
reter uma coroa. A retenção do núcleo intraradicular ocorria através do
umedecimento da madeira, a qual se expandia contra as paredes do conduto.
Outros sistemas metálicos foram introduzidos, e talvez o mais
difundido tenha sido a coroa com espiga, mais conhecido como "pivot". Este
tipo de restauração é uma pega única, fixada intraradicularmente através de
um agente cimentante, o qual restaura a parte coronária do dente. Sendo
indicado, praticamente para todos os dentes do arco, que apresentam a parte
coronária comprometida e a radicular integra, como elemento isolado ou como
suporte de P.P.F. ou P.P.R.. Mesmo apresentando resultados satisfatórios, na
década de 60 as coroas começaram a ser substituidas pelos núcleos metálicos
intraradiculares, devido

a

alguns fatores desfavoráveis: dificuldade de

paralelismo entre os dentes suportes para P.P.F., e possibilidade de fratura da
raiz com a necessidade de remoção do pino dentro do conduto. (JANSON et
al) 8
Para MATIGNONI et al 9 a utilização de pinos metálicos cimentados
,

internamente nos canais radiculares de dentes tratados endodonticamente
deu-se inicio de maneira organizada com Pierre Fauchard em 1972.

Soluções para estes problemas tem desafiado a criatividade dos
dentistas por séculos, desde Pierre Fauchard durante o século XVIII, de
acordo com SANTANA e SANTANA 15 .
De acordo com ZUCKERMAN, G. R. 22 , no passado, pino e núcleo
eram tradicionalmente fundidos em uma única peça. Depois que o pino e o
núcleo eram cimentados, a preparação da coroa era completada,

e uma

impressão era tomada para fabricar a restauração. Para reduzir tempo e
custos de manufatura, foi introduzida uma grande variedade de sistemas de
pinos pré-fabricados.
Segundo SANTOS; FICHMAN

e GUIDI 16 ,

pinos metálicos de

retenção são utilizados nas restaurações de amálgama em dentes com grande
destruição, há mais de dez anos. Hoje são parte integrante e indispensável do
arsenal técnico do profissional nas reabilitações coronárias.
De acordo com

OLIVEIRA JÚNIOR, L. 12 , as resinas

fotopolimerizaveis vêm sendo também muito empregadas como material de
reforço intraradicular, principalmente depois que a Dentatus criou um "kit' de
pinos pré-fabricados (Luminex). 0 ponto alto desse sistema de ancoragem
radicular

é o

seu componente fototransmissor. Além de polimerizar

integralmente a resina no interior do conduto, ele cria o espaço adequado para
acomodar passivamente o pino metálico pré-fabricado.
SYDNEY et al. 20 , relatam que nos últimos 20 anos, tem havido um
interesse crescente na restauração dos dentes tratados endodonticamente.

grande avanço técnico

e cientifico dos dias atuais levou

o tratamento
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endodbritico a elevados indices de sucesso e a restauração do dente quando
realizada adequadamente, propiciara um resultado longo e duradouro.
Segundo DEUS, Q. de 4 , muitas vezes, após o tratamento do canal
radicular, o dente exige um preparo especial da restauração de sua coroa, ou
a confecção de uma coroa protética total. As indicações e normas a serem
seguidas, obviamente são ditadas pela prótese fixa. Compete ao endodontista,
quando solicitado, realizar o preparo do espaço para a colocação do pino no
interior do canal radicular. Na atualidade, esta manobra de preparo do espaço
para o pino já esta incorporada no campo de ação da endodontia clinica. Em
pode ser solicitado
alguns países, além deste preparo, o endodontista
também a colocar o pino pré-fabricado, no canal com base de amálgama ou
de compósito.
INGLE e TAINTOR 7 , analisaram, que, embora muitas das técnicas
restauradoras usadas na atualidade tenham tido seu inicio a anos atrás, o
tratamento endodôntico adequado foi grandemente negligenciado até anos
mais tarde. Se os canais tivessem sido instrumentados

e

obturados

adequadamente, as primeiras tentativas de restaurar dentes despulpados
certamente teriam avançado rapidamente na obtenção dos resultados clínicos
atuais.
PAIVA, J. G. de 13 , observou que, do ponto de vista da restaurador,
existem inúmeras técnicas capazes de reforçar a parte radicular e reter a
prótese. Até poucas décadas , as coroas eram construídas juntamente com o
pino, formando uma única pega, denominada de pivô. Recentemente, as
coroas são construídas em separado do retentor intra-radicular, que reúne

duas partes, o pino e sua extensão ou núcleo. Atualmente , outras técnicas e
métodos foram acrescidos ao arsenal da restauração do dente tratado
endodonticamente.

3. OBJETIVOS DO NÚCLEO

Em dentes tratados endodonticamente, a restauração através de
núcleos metálicos, tem a finalidade, simultaneamente, de reforçar

o

remanescente dental e propiciar condições adequadas de retenção para a
restauração definitiva, que sera construída sobre ele (JANSON et a1,1986) 8
Relataram ainda, que o objetivo de um núcleo intraradicular é proporcionar
retenção

e

suporte para a porção coronal

que vai receber a coroa,

principalmente contra as forças dirigidas lateralmente durante a função
mastigatória.
De acordo com SANTANA e SANTANA 15 , a restauração protética de
urn dente tratado endodonticamente é difícil, e o dentista deve utilizar o
principio da substituição, usando um núcleo na raiz de um dente, ou pinos na
estrutura remanescente do dente, para reconstruir a parte coronária que foi
perdida. Somente então,

o dente pode ser restaurado. Deve-se realizar urn

cuidadoso diagnóstico, observando-se as seguintes considerações:
quantidade de remanescente da coroa clinica, presença ou ausência de caries
subgengivais; condição dos tecidos periodontais; quantidade e qualidade do
osso alveolar de suporte; morfologia radicular; relação dos espaços dos arcos;
hábitos para-funcionais e necessidade de manutenção dos dentes em questão.
Através do exame radiografico tem-se uma orientação adicional a respeito do
tratamento endoclôntico. Clinicamente a indicação de um bom tratamento
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endodbritico depende da ausência de dor a percussão, ausência de drenagem
de trajeto filtroso e de sinais de atividade inflamatória ou aumento de volume.
Quando há uma perda extensiva da substância dentária, a
restauração de dentes tratados endodonticamente requer pinos intracanal que
se encaixem no espaço criado pela remoção do material de preenchimento da
raiz. Os pinos de canal e núcleos fundidos cônicos são os mais utilizados, mas
pinos de canal e núcleos pré-fabricados tem-se tornado cada vez mais
populares (BERGMAN et al,) 1 .
ZUCKERMAN 22 em 1922, cita que algumas vezes dentes com
estrutura dental coronária insuficiente para suportar uma coroa devem ser
restaurados e requerem uma base. Esta base é freqüentemente um núcleo
retido a pino no qual uma coroa veneer é colocada.
A estrutura de um núcleo deve assegurar a retenção e resistência
adequadas para uma restauração extra -coronária. Nem todos os dentes
tratados endodonticamente necessitam pinos de canal, núcleos e/ou coroas.
Cita ainda que LOVDAHL e NICHOLLS, verificaram que dentes anteriores
tratados endodonticamente demonstraram uma maior resistência a fratura do
que os dentes restaurados com núcleos de amálgama com retenção de pinos
de canal e núcleos fundidos em ouro "in vitro". TRABERT, CAPUTO e ABOURASS, usando testes de impacto, não acharam diferenças apreciáveis na
resistência a fratura entre dentes anteriores não tratados e dentes tratados
endodonticamente. Finalmente, GUZY e NICHOLLS compararam os fracassos
em dentes ântero-superiores e ântero-superiores intactos, com e sem pinos de
canal cimentados e não encontraram vantagens em cimentar pinos de canal
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em anteriores tratados endodonticamente intactos. A comparação direta destes
estudos não e fácil e a metodologia e controles diferentes permitem
interpretações diversas. A estrutura dental remanescente deve fornecer
resistência e retenção suficientes para a cobertura coronária. Se o dente tern
massa insuficiente para fornecer esta forma de resistência e retenção, então
um material de preenchimento do núcleo necessita ser colocado (HUNTER, A ;
FLOOD. A, 1988) 6 .
Segundo SHLLINBURG et al 17 , duas técnicas podem ser utilizadas
para reforçar um dente tratado endodonticamente, de maneira que este seja
capaz de reter a restauração final.. Nos dentes com pouca ou nenhuma coroa
clinica, mas que tenham raizes de comprimento apropriado, volumosas e
resistentes, pode-se fazer um núcleo com pino. Nos dentes posteriores com
menor destruição da estrutura coronária ou nos que tenham uma raiz menos
favorável pode-se construir um núcleo de amálgama ou resina composta retido
por pinos.
SHILLINBURG e KESSLER 18 ,

estudaram que colocar uma

restauração de amálgama ou resina composta no orifício de acesso ao canal
em dentes unirradiculares não

é suficiente. A estrutura remanescente do

dente terá o mesmo enfraquecimento que um dente tratado endodonticamente
antes da colocação de uma coroa, ou seja a estrutura restante é insuficiente
para ter resistência à fraturas. 0 fato torna-se mais sério nos casos de
tratamento endodeintico em coroas já existentes. 0 acesso endod6ntico é
sempre amplo, porque a coroa obscurece a morfologia do dente e torna mais
difícil achar a câmara pulpar. Soluções para estas dificuldades abrangem

incrustações fundidas com um pino preso a elas para fechar o acesso ou urn
pino pré-fabricado com uma restauração para fechar o orifício do canal. Este
processo tem sido descrito como uma intervenção secundária de pinos ou um
núcleo completo.
De acordo com MARTIGNONI, et al 9 , os cirurgiões dentistas vêm
utilizando o sistema de pinos metálicos e o aperfeiçoando com dois objetivos:
o primeiro e mais importante é o de aumentar a resistência as forças oclusais
do dente desvitalizado evitando a fratura da raiz; o segundo é o de conseguir
restaurar mais facilmente a coroa dental lesionada pela cárie. A convicção de
que o posicionamento de pinos intracanais aumentasse a resistência as forças
do elemento tratado endodonticamente, foi totalmente generalizada a ponto de
transformar-se em uma regra inquestionável. Ainda afirmam, que

o núcleo

metálico fundido passivo não serve a principio para reforçar estruturalmente
uma raiz sem vitalidade. A utilidade do pino parece ser eletiva somente para
reconstruir a parte do elemento sem vitalidade, permitindo a preparação de
uma base para o apoio da ponte ou para a reconstrução de uma coroa
simples. Em outras palavras, a parte do pino que esta alojada na raiz, pode
determinar, por efeito de peso da coroa, a fratura da própria raiz. A função da
porção intracanal do pino, deve ser dupla: a primeira é aquela que permite
uma boa reconstrução da porção coronal e a segunda é a funcionar como se
fosse um compressor para empurrar o cimento para o interior dos túbulos
dentinários previamente tratados e abertos pelo procedimento de quelação.
De acordo com SANTOS JÚNIOR, et al 16 , a confecção de núcleos
coronários destinados a preencher o espaço antes ocupado pela dentina,

assume fundamental importância, com incrustações metálicas fundidas, em
destruições extensas. Fundações desse tipo são geralmente empregadas em
dentes com vitalidade pulpar, podendo sê-lo também em dentes
desvitalizados. Na utilização do amálgama como núcleo de preenchimento,
existem vários artifícios para promover a retenção do material, em função do
grau de destruição do dente. Pode utilizar-se da própria parede dentinária; ás
custas de um aprofundamento intra- radicular, pela utilização de parafusos
intra-radiculares, ou usando pinos metálicos rosqueáveis na dentina. 0 efeito
do pino em relação ao amálgama é melhorar as condições de retenção, mas
não reforçar mecanicamente a restauração em si.
MILLER 10,
núcleo,

concluiu que a escolha do melhor tipo de pino ou

varia de acordo com a situação da restauração

e

a habilidade e

preferência do dentista. 0 pino-núcleo e mostra reforças as estruturas dentais
remanescentes, e o sistema escolhido deve ser manuseado.
SYDNEY et a1 20 , notaram que freqüentemente as coroas de dentes
tratados endodonticamente são destruídas ou removidas parcial ou
completamente,

e

as forcas oclusais não podem ser distribuídas ao

remanescente e ao periodonto, de forma natural. Assim, os núcleos são
utilizados para dirigir as forças oclusais e laterais em direção mais apical,
redistribuindo a força, e ajudando a manter a integridade marginal da
restauração final.
MORAES et al", relatam que para aumentar a retenção e
resistência das restaurações de dentes tratados endodonticamente, muitas
vezes se faz necessário a ancoragem intra-radicular.

De acordo com INGLE e TAINTOR7 , há duas razões básicas para o
uso de um pino; o primeiro é de reter a restauração, e o segundo é o de
proteger a estrutura dentária remanescente.
COHEN e BURNS2 , relatam que o pino é um reforço e uma retenção
que se estendem por dois terços do canal , aproximadamente. Seu objetivo,
juntamente com o núcleo, é de distribuir pela estrutura dentária restante a
tensão gerada pela torção. Sem o emprego de um pino de comprimento
apropriado, a tensão tende a concentrar-se na area da margem gengival.
núcleo é um acréscimo à preparação que visa proporcionar um comprimento
ótimo para a retenção. Pode ser uma extensão coronária do pino, uma peça de
ouro fundida ou um acréscimo de amálgama ou de compósito retidos por
pinos. 0 pino e o núcleo são considerados como restaurações de base, e
como tal, tornam-se parte integrante do preparo dos apoios.
Subseqüentemente, a restauração final é feita e instalada conforme rotina.
Para PAIVA e ANTONIAZZI 13 , o retentor intra radicular é formado
basicamente de pino , núcleo e estojo; e tem o objetivo de reforçar a estrutura
dentária remanescente, substituir a estrutura dentária perdida, ou ambos, para
obter paredes resistentes e retenção adequada à restauração final.

4. DISCUSSÃO

Segundo SHILLINBURG JÚNIOR, et al'', quando dentes posteriores
endodonticamente tratados necessitam ser restaurados, os meios de obtenção
da restauração necessária dependem da quantidade de estrutura coronária
perdida e do formato das raizes. Se em um molar restarem no minimo duas
cúspides suportadas por dentina sadia, o dente pode ser reconstituído com
amálgama ou resina composta, retido por pinos e logo preparado para uma
coroa. Se somente restou uma cúspide ou menos, em um molar cujas raizes
são suficientemente longas, retas e volumosas, deve-se fazer um núcleo retido
por pino. No caso em que as raizes não sejam favoráveis para reter um pino,
deve-se fazer um núcleo de amálgama ou resina composta retido por pinos.
Os mesmos autores 17 , afirmam que em premolares inferiores, com
uma única raiz, não apresentam diferença alguma em relação aos dentes
anteriores no preparo dos núcleos com pinos. Os pré-molares superiores
apresentam uma situação ligeiramente diferente. 0 canal vestibular é utilizado
para o preparo do pino e, no lingual, uma bifucação do pino serve para
estabilização. Os molares são mais difíceis de restaurar com núcleos e pinos.
Nos superiores, o pino é colocado no canal palatino. Nos inferiores, a raiz
distal é freqüentemente mais usada para reter o pino. Nos dentes que são
restaurados com núcleos de amálgama ou compósito retidos por pinos, é de
suma importância evitar perfuração lateral. Existem outros tipos de núcleos de
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uso comum. Para conseguir a retenção necessária, podem ser empregados
pinos longos com roscas. Depois do preparo usual do canal, este é alargado,
e sua emborcadura é aumentada e alargada; e após o pino rosqueável é
parafusado no canal. A retenção é excelente, mas deve-se tomar atenção na
sua colocação. Estudaram que um dente com canal radicular curto deve ser
restaurado com núcleo fundido,

e pode ser empregada uma restauração na

qual existam pinos paralelos com o pino principal situado no canal. Depois de
ter preparado o canal com brocas espirais de 1,25; 1,50 ou 1,75mm, insere-se
no canal um dispositivo paralelizador e são perfurados orifícios para pinos de
0,6 ou 0,7mm. Após são colocados no canal pinos de plástico e pinos de iridioplatina ou cordas plásticas nos orificios, no conduto principal faz-se um núcleo
de resina. Realiza-se então, a fundição e a cimentação do conjunto ao dente.
A retenção auxiliar oferecida pelos pinos ajudam o núcleo a segurar a
restauração final.
SHILLINGBERG e KESSLER 18, relatam que um dente restaurado
com uma coroa pode sofrer fraturas, causando o deslocamento da coroa. Isto é
devido ao enfraquecimento da integridade estrutural da coroa como resultado
de restaurações prévias, cáries, pequeno diâmetro da estrutura coronária do
dente, fragilidade, trauma ou uma combinação destes fatores. 0 dente pode ter
tratamento endodõntico sem a colocação de núcleo, ou mesmo com vitalidade
sofrer fratura. Freqüentemente a fratura irá significar a confecção de uma nova
coroa ou até a perda do dente; mas existe casos em que podemos restaurar o
dente com tratamentos menos dramáticos. Para a reutilização das coroas
tem-se como primeiro critério que a fratura deva estar restrita a parte coronária
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do dente sem estender-se apicalmente,

comprometendo a linha de

termonacao cervical; e segundo, que a coroa em questão deva estar com o
contorno, margens e estética aceitáveis. 0 preparo para o núcleo é feito no
canal, sendo que este é feito em resina acrílica, e

a parte coronária do

núcleo é confeccionada usando a parte interna da coroa metálica como uma
matriz. Técnicas similares preenchem a parte interna da coroa com cera e
pinos plásticos; outra utiliza pinos de aço inoxidável pré-fabricados

e

adaptados no canal, e a parte coronária é fabricada com resina composta
diretamente sobre os pinos. Afirmam que, os pinos de precisão pré-fabricados
formam parte de um sistema no qual o pino é feito para adaptar-se ao canal
preparado através de um especifico instrumento calibrado, tanto em
configuração como em largura. Isto os difere do núcleo confeccionado, porque
neste caso o canal é preparado para receber um pino especifico em vez do
padrão ser feito a partir de uma impressão da parte radicular do dente. Os
pinos de precisão plásticos, são disponíveis em configurações paralelas e
cônicas. Os pinos paralelos apresentam melhor retenção e se for de superfície
serrilhada a retenção será ainda maior. Existe um tipo de pino pré-fabricado
que combina a configuração paralela com a superfície serrilhada. Este tipo de
pino foi desenhado para ser usado com um ou mais pinos rosqueados na
dentina na periferia do canal. Estes pinos agem como características antirotacionais embora aumentem também a retenção e a resistência dos núcleos.
A condição na qual se permite o uso de um pino paralelo serrilhado de plástico
inclui uma raiz avantajada com um canal reto.
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De acordo SANTOS, FICHMAN e GUIDI 16, o emprego de pinos como
fator de retenção nos núcleos de amálgama para incrustações metálicas
fundidas, repõe satisfatoriamente volumes coronários centrais de estrutura
dentinária perdida, reestruturando as bases ou fundações sobre as quais
repousará a incrustação metálica. É evidente que o trabalho restaurador passa
a depender diretamente da resistência oferecida por esse tipo de base ou
núcleo, o qual dependerá das condições e dos artifícios utilizados para a sua
fixação e estabilização na dentina remanescente. Os pinos de retenção não
devem se situar sobre a bifurcação ou trifurcação, tampouco ocupar uma
posição no centro da cratera do preparo cavitário. Estes devem situar-se de
preferência junto as regiões onde é esperada uma maior concentração de
esforços, como sob cristas marginais, cúspides ou ângulos. Convêm que o
amálgama recubra por inteiro os pinos produzindo-lhes acima e aos lados uma
espessura de lmm no minimo. Nas aplicações múltiplas de pinos, manter no
máximo 1 mm de distância de cada pino, devendo suas bases situar-se em
diferentes níveis da coroa dental.
Atualmente para os autores 16 , existem muitas variações técnicas
para a fixação de pinos metálicos retentores que de certo modo substituiram
até com vantagem a antiga prática de utilizar o conduto radicular para a
fixação de núcleos, com conseqüente desvitalização do elemento dental
envolvido. Quando empregados corretamente, os pinos de retenção quase
sempre evitam a desvitalização, e oferecem melhores condições melhores de
retenção para a restauração final. 0 uso ideal dos pinos de retenção é aquele
que atenda melhor ao caso do paciente. As generalizações são difíceis quanto

ao uso de cada pino e o profissional encontrará variações até mesmo de dente
para dente no mesmo arco. Alguns fatores podem orientar na escolha da
utilização clinica do tipo de pinos:
1- Idade do paciente.
2- Qualidade da dentina
3- Condições oclusais; hábitos oclusais nocivos e aparecimento de
cargas de mastigação intensas
4- Altura da coroa dental e tamanho da câmara pulpar
5- Profundidade e localização da inserção do leito dentinario
6- Orientação angular do pino em relação ao longo eixo do dente
7- Número de pinos empregados.
Qualquer que seja o tipo de pino empregado, este exigirá uma
perfuração correspondente na dentina que sera fixado; sendo que os
autores 16 , verificaram que o diâmetro obtido deve ser sempre ligeiramente
menor do que o diâmetro do pino cuja inserção está programada. Isto
assegura, no caso dos pinos retidos por fricção, suficiente ação elástica das
paredes dentinarias. Também serve para pinos rosqueaveis onde

o

embricamento dentinário junto a crista dos fios da rosca asseguram retenção
adicional. Estudaram que os pinos retidos por cimentação, apesar da pequena
retenção produzida pela justeza da adaptação do pino na parede do canal,
mesmo se a técnica for bem empregada; contam quase só com a ação
fixadora do agente cimentante. Afirmam o uso de pinos rosqueáveis parece
ser definitivamente mais vantajosa do que as outras modalidades de fixação
como por meio de atrito ( friction retained-Unitek Corp.) ou cimentação ( fio de
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aço anelado, como a Técnica de Markley). Chamam atenção, quanto

a

possibilidade de pinos retidos por fricção causarem posterior libertação de
esforços na dentina, com a sua conseqüente microfratura. Qualquer que seja
a técnica preferida, os pinos de retenção podem sofrer encurvamentos para
melhor confiná-los no espaço disponível. Os pinos serrilhados costumam ter
sua ponta penetrante biselada para facilitar a introdução ao cimentar.
Mediante estudos, verificaram que a localização e a direção são detalhes que
forçadamente dependerão da circunstância clinica do preparo cavitário, sendo
porém uma regra geral que a linha de inserção seja situada a meio caminho
entre a polpa e a superfície de cimento,

e segundo ângulos que divirjam de

pino para pino, o que aumenta a retenção. Na sua posição final devem estar
de maneira que não produzam interferência um com o outro por suas
extremidades livres. Dos sistemas rosqueáveis há o que se utiliza a inserção
manual e o que emprega um contra-ângulo de velocidade dez vezes reduzida
para essa manobra, cuja ação é

automaticamente interrompida tão logo o

pino atinja o fundo da perfuração. A perfuração manual permite o mais
absoluto e perfeito controle sobre a pressão exercida.
SANTOS, FICHMAN e GUIDI 16 , estudaram que a confecção de
pinos ou espigões que se inserem diretamente nos condutos radiculares. É uni
assunto amplamente relacionado com a construção protética da coroa

e seu

uso corno fator de retenção para nucleações e incrustações metálicas
fundidas é mais restrito

e presta-se apenas aos dentes desvitalizados. A

utilização de pinos metálicos solidários com a restauração

e fundidos

juntamente com a própria incrustação é também um artificio bastante utilizado
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para aumentar a retenção. Afirmam que, considerando

o uso dos pinos de

retenção deve-se ter em vista os seguintes fatores:
1 - Pinos rosqueáveis mostram-se mais retentivos que outros tipos,
para qualquer profundidade de penetração.
2 - A retentividade irá aumentar à medida que aumentam os pinos,
em número.
3 - A profundidade de penetração ideal na estrutura é de mais ou
menos 2mm.
4 - A capacidade retentiva aumenta com o diâmetro do pino, nos
tipos rosqueáveis ou cimentados.
5 - 0 uso de verniz cavitário reduz a infiltração, não afetando a
retentividade de pinos de fricção e rosqueáveis,

mas afetando

nos cimentados.
6 - há vantagens para retenção não havendo paralelismo.
Segundo OLIVERIA JR 12 , os pinos plásticos são feitos de um
material transparente â base de metacrilato

e têm duas texturizacoes

superficiais: uma lisa e outra cinturada. Tanto o pino liso quanto o cinturado
tem os mesmos comprimento e diâmetros. 0 comprimento é de 25mm e o
diâmetro varia de 1,05 a 1,80mm. Os pinos de texturização lisa são utilizados
quando é empregado a técnica de condicionamento ácido da dentina,
combinada com resinas fotoativadas. Os de texturizacao cinturada são mais
empregados para fazer impressões do conduto radicular. Também estudou
que, os pinos metálicos são feito de aço inoxidável ,ouro e titânio . São
bastante resistentes, mas o de aço inoxidável apresenta uma resistência física
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e mecânica quatro vezes superior as demais. 0 diâmetro é igual aos de
plástico entre 1,05 a 1,80mm. 0 comprimento tem dois tamanhos diferentes : 9
e 14mm. Os menores são indicados para a região posterior, enquanto os
maiores para a região anterior. A parte intra-radicular desses pinos é cilíndrica
e rosqueada. A parte extra-coronária

é retangular, com sulcos internos e

externos. A parte extra-coronaria do pino além de ser mais adequada para as
chaves rosqueadoras, serve para reter o material de confecção do núcleo
artificial. As vantagens deste sistema são :

• E fácil, rápido e seguro;
• Permite o uso de materiais resinosos;
• Diminui o risco de fratura da raiz;
• preserva a morfologia natural do canal;
• Permite o reforço da estruturas fragilizadas;
• Promove retenção máxima do pino pré-fabricado;
• Reduz o tempo de trabalho;
• Diminui o custo do tratamento.
Para SANTANA e SANTANA15 , existem quatro fatores que podem
afetar a retenção de qualquer pino: comprimento; conicidade, diâmetro

e

superfície. Quanto maior o comprimento maior a retenção . A conicidade das
paredes de um pino tem uma relação direta com o comportamento deste no
dente; pinos com paredes paralelas são mais retentivos do que pinos cônicos.
Os pinos cônicos também geram maior stress do que os pinos paralelos,
evidenciando o potencial de fraturar a raiz. O diâmetro do pino tem um efeito
tanto na retenção da restauração e na sua resistência, como na resistência â
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distorção. 0 aumento do diâmetro

do pino não é uma maneira segura de

melhorar a retenção, porque destrói e

enfraquece a estrutura dental

remanescente; não contribuindo para o fortalecimento do dente, podendo
causar a fratura e perda do elemento. A superfície dos pinos pode ser lisa,
serrilhada ou rosqueada. A configuração da superfície tem um o papel mais

importante na retenção. Pinos rosqueados são sem duvida os que apresentam
melhor retenção , mas estes geram maior stress do que os outros tipos de
pinos.
DESORT3, descreveu os principais requisitos de um núcleo:
1 - 0 comprimento do pino deve der o mais longo possível.
2 - A configuração do pino a mais paralela possível.
3 - A dimensão e configuração do pino devem confirmar o aspecto

do canal.
4 - 0 pino cimentado no interior do canal obedece o longo eixo da

raiz, e deve acomodar em seu extremo condições para o
desenho e preparo da porção coronária.
5 - Uso de canaletas como artifícios anti-rotacionais.
6 - Principio da férula.
7 - Evitar

ângulos nítidos que geralmente

induzem a linha de

fratura dentro da raiz.
8 - Separação do núcleo e coroa.
9 - Uso da morfologia oclusal.
10- Uso na cimentação de sulcos de escape da pressão hidrostática

desenvolvida durante o ato da cimentação.
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WOOD 21 , após comparar alguns tipos de núcleos, concluiu que:
1 - Núcleos fundidos sem entalhes são mais retentivos quando
cimentados com cimento fosfato de zinco do que com resina
composta.
2 - Núcleos fundidos com entalhes nos pinos são mais retentivos do
que os pinos fundidos sem entalhes.
3 - Núcleos fundidos com entalhes e com entalhes adjacentes tem
igual ou mais retenção do que pinos Parapost (pré-fabricados)
com entalhes nos dentes, quando são cimentados com resina
composta.
ESHELMAN e SAYEGH5, dizem que quanto ao material usado para
confecção do pino-núcleo, não há estaticamente significantes diferenças
derivadas do uso de um particular material para pinos.
De acordo com SYDNEY et a1 20 , os pinos pré-fabricados tem as
vantagens de serem econômicos, porque podem ser instalados no canal em
uma única sessão ou mesmo imediatamente após a conclusão do tratamento
endodeintico; de reter a restauração quando a estrutura dentária remanescente
é insuficiente para sustentar um procedimento restaurador; e de proteger a

estrutura dentária remanescente que é vital para a longevidade do dente
restaurado.
Segundo INGLE e TAINTOR7 , os pinos pré-fabricados podem ser
classificados em:
Cônico-liso: É o modelo mais antigo e o mais utilizado. É o menos retentivo

de todos e devido a sua forma cônica é autoliberador de tensão e também

)2

exerce pressão de cunha sobre as raizes durante a função. Quanto maior o
afunilamento, maior o efeito cunha, portanto, minimizar o afunilamento do
canal durante a instrumentação e principalmente no preparo do canal para o
pino é de suma importância.
Cônico-rosqueável: É o tipo de pino cuja parte rosqueável caminha entre as

paredes da dentina do canal. Entre os tipos disponíveis existem, o Blue Island,
Buffalo e Dentatus. São os que oferecem maior retenção , fracassam pelo fato
de forçar a dentina,

e além de ter o efeito de cunha podem criar linhas de

fratura.
Paralelos-serrilhados: Estes pinos quando cimentados em canais preparados

da mesma forma, oferecem maior retenção do que os cônicos. Entre eles
temos o Whaledent Parapost, Chariton e K.D. Cast Post. 0 grande problema
dos pinos paralelos é a necessidade de uma zona de escape, para diminuir a
pressão hidráulica de retorno durante a cimentação.
Paralelos com extremidade apical cônica: Este pino foi idealizado para

oferecer mais retenção que os pinos paralelos serrilhados e melhor ajustaremse à porção apical cônica do canal. Basicamente temos três tipos com
características próprias: o Degussa de lados lisos e comprimento quase iguais

nas porções reta e cônica; o Whaledent Parapost de paredes paralelas
vasadas e os 3mm apicais cônicos e lisos, e o sistema Unitek BCH com
serilhado ao longo dos lados paralelos e afilamento apical liso nos últimos
2mm. Produzem efeito cunha na região apical.
Paralelos -rosquebveis: São pinos não serrilhados e os mais retentivos.

Destacam-se dentre eles o Radix-Anker, que abre o seu próprio caminho na
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dentina e o Kurer-Anker, atarrachado em um canal de dentina pré-cortada
(rosqueada) com uma tarracha. A diferença entre os dois é que o primeiro tem
filetes agudos com baixa freqüência, já o segundo apresenta filetes e roscas
arredondadas com alta freqüência. Com certeza, os aspectos mais críticos do
modelo de paredes paralelas rosqueáveis estão nas fases de rosqueamento e
de inserção. Se os escapes do instrumento ficarem obstruidos por resíduos, ou
mesmo se o instrumento for rosqueado com força, a tensão será aumentada.
e

Por outro lado, se os instrumentos forem usados com delicadeza

desparafusados para limpar as ranhuras durante a inserção, os pinos poderão
ser rosqueados com segurança, precisão e um mínimo de tensão.
INGLE e TAINTOR',

indica ainda que, durante a prova de pinos

cimentados, não devemos encontrar obstáculos ao inseri-los, Também não
devem ficar tão frouxos a ponto da retenção ser questionável. Se o pino
prender, deve ser removido e o canal redefenido corn a broca apropriada.
Também afirmam os autores', que a base coronária usada para substituir a
estrutura dentária perdida deve ser construída com um material de
propriedades físicas apropriadas, além de ter boa resistência à compressão e
estabilidade dimensional. A base deve ser de fácil manipulação

e

endurecimento rápido. O amálgama e as resinas satisfazem estas exigõricias,
entretanto há controvérsias sobre qual destes materiais servem melhor para a

confecção da base.
MARTIGNONI et al 9 , relatam que a porção intracanal do núcleo
metálico fundido passivo não deve ficar em contato corn as paredes do canal
e com o fundo do preparo, mas deve oferecer a máxima superfície possível
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de adesão ao cimento, enquanto que a nível corona l deve reconstruir com
precisão a base.
De acordo HUNTER e FLOOD6, os pinos de canal em dentes
posteriores podem ser utilizados em duas técnicas:
a) um núcleo moldado pode ser cimentado dentro da raiz; e
b) um pino de canal pode ser cimentado dentro da raiz e um
material para núcleo plástico colocado ao redor deste.
HUNTER e FLOOD6 , também recomendam, utlizar em casos onde
ocorreu destruição minima, um pino de canal pré-fabricado de paredes
paralelas, com um material para núcleo plástico, com ou sem retenção
suplementar. Nos casos com destruição dental coronária máxima ou canais em
forma oblonga, o uso de técnicas de núcleos moldados cônicos pode ser
considerado. E recomendam, para molares com destruição dentária minima,
amalgama coronário e radicular.

Em molares com destruição dentária

moderada, podem ser utilizados pinos de aço inoxidável cimentado dentro do
canal maior e amálgama condensado, e para molares com destruição dentária
máxima, pinos de aço inoxidável colocados em todos os canais possíveis e
amálgama condensado.
ROSENSTIEL et al", relatam que a fabricação de núcleos com
sprues de plástico

e resina autopolimerizável demonstram problemas como

falhas no padrão,

e a resina fratura-se durante a remoção do sprue. Um

sistema de fabricação de núcleos com uma resina termoplástica vem de
encontro à estes problemas. 0 sistema consiste em um bastão plástico de
suporte e uma resina termoplástica. O padrão do núcleo pode ser produzido
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fácil e rapidamente com o bastão de plástico, e o aquecimento da resina pode
ser diretamente sobre a chama ou em baixa temperatura com material
borrach6ide dentro do canal lubrificado. A resina flui bem deste modo e reduz
as lacunas. Ela é elástica o bastante para ser removida de pequenas falhas
dentro do canal. Uma vantagem do sistema termoplástico é o baixo custo e o
pequeno tempo requerido para a fabricação dos padrões. 0 tempo requerido
refere-se á plastificação e solidificação da resina termoplástica, e é de
aproximadamente de 1 minuto, muito menos que o tempo da polimerização das
resinas autopolimerizáveis. A resina flui bem quando está no estado fundido, e
quando temos a parede do padrão do núcleo livre de falhas teremos exatidão
nos procedimentos.
SORENSEN e MARTINOFF 18, notaram que poucos são os casos
achados na literatura que abrangem dentes tratados endodonticamente como
pilares de PPF e PPR. Cuidados são necessários nos casos de PPR, se
possível até evitá-los. 0 uso de pinos é recomendado, mas se forem paralelos

serrilhados. Há uma concordância que dentes tratados endodonticamente
devem sempre ser reforçados quando os mesmos são usados como pilares
para PPR ou PPF devido ao stress que ele é submetido. A especial atenção
deve ser dada nos casos de PPR muito extensa onde existe um perigo muito
grande de torção.
Para JANSON et al 8 , o núcleo intraradicular e constituído de um
pino para fixação intraradicular e de uma porção que reconstitui a parte
coronária, como se o dente estivesse preparado para receber uma coroa que
será cimentada sobre o núcleo metálico. Várias são as vantagens de obter-se
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a retenção intraradicular independente da restauração e adaptação da parte
coronária do dente: a remoção da coroa sem prejudicar a porção radicular;
facilidade de se conseguir paralelismo entre os dentes suportes, pois não há
necessidade de se conseguir o paralelismo desejado às custas das paredes do
canal radicular e conseqüentemente, enfraquecimento da raiz. Afirmam
também que existem três fatores que devem ser analisados para obter-se uma
retenção adequada de um núcleo intraradicular: comprimento, diâmetro
característica superficial. Como regra geral,

o

e

comprimento do pino

intrarrradicular deve atingir 2/3 do comprimento total do remanescente dental,
embora o mais seguro, principalmente naqueles dentes que tem perda óssea,
é ter no pino um comprimento equivalente à metade do suporte ósseo da raiz

envolvida. Notaram a , que autores divergem em relação a essas medidas;
existem os que recomendam; que o comprimento do pino seja igual ou maior
que a coroa clinica, outro que deve ocupar 3/4 do comprimento da raiz. Para
os dentes posteriores, a maior raiz deve ser preparada segundo os aspectos
analisados anteriormente e as outras até a metade. Em caso de raizes
divergentes, os pinos intraradiculares serão construidos individualmente

e

depois unidos na porção coronal, através de um sistema de encaixe. A
inclinação das paredes do conduto nos núcleos intraradiculares além de
apresentarem menor retenção que os de paredes paralelas também
desenvolvem grande concentração de esforços em suas paredes circundantes,
podendo gerar um efeito de cunha e desenvolver fraturas em sua volta. 0
diâmetro da porção intraradicular do núcleo metálico é importante na retenção
da restauração

e na sua habilidade para resistir aos esforços transmitidos
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durante a função mastigatária. Como características superficiais os núcleos
podem apresentar a porção intraradicular com superfície lisa, serrilhada e com
a forma de parafuso. Os dois últimos são encontrados geralmente nos núcleos
pré-fabricados.
JANSON et al 8 , estudaram também que nos casos extremos de
destruição, quando o dente é estrategicamente importante, pode-se utilizar de
núcleos estojados, que buscam proteger a raiz. Este tipo de núcleo busca
retenção intraradicular, e ao mesmo tempo, protege as paredes delgadas do
remanescente radicular, através de um pequeno bisel selado com o metal com
o qual é confeccionado o núcleo. A porção coronária deve prover de espaço
adequado para o tipo de coroa indicado e o selamento desta com o núcleo
ocorrerá entre metais.
DEUS4 , afirma que os dentes que necessitam de uma coroa
protética, inicialmente necessitam ser reconstruidos para assegurar a retenção
da coroa e a segurança do preparo.
Segundo SHILLINGBURG e KESSLER 18, em todos os dentes,
principalmente nos dentes anteriores e pré-molares, isto é geralmente obtido
conseguido com o preparo do pino e a base. Quando desejável, principalmente
nos molares, e nos pré-molares com sucção arredondada e paredes paralelas,
pode-se reconstruir a base com amálgama ou resina composta acrescentando
pinos pré-fabricados com reforço lateral, na ausência de estrutura coronária
suficiente para servir a função.
Segundo COHEN e BURNS 2 , as técnicas de núcleos com
componentes pré-fabricados podem ser:
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1 - Sistema de ancoragem coronária Kurer; o qual sua vantagem
o pino e a base.

reside na facilidade com que se obtém

Basicamente os componentes são fornecidos sob forma de um
parafuso (pino) com uma cabeça alongada (base). A qualidade
retentiva da preparação do dente

é

proporcional ao

comprimento, a conicidade e a circunferência das paredes
preparadas. Como a base representa a cabeça de um parafuso,
só pode receber a forma desejada depois da cimentação. Para
o sucesso do sistema é necessário atentar para que o tamanho
do dente esteja de acordo com os tamanhos disponíveis de
bases e, que a forma do orifício do canal se adapte ao preparo
do pino circular, sem sacrifício da dentina nas paredes mesial e
distal da raiz; já que a dentina radicular é suficientemente
resiliente para resistir a fratura durante a cimentação. É
importante ter o

controle do calor e do traumatismo ao dar a

forma ao núcleo

e

preparar

o

remanescente radicular

circundando-o, de modo que a restauração final proporcione a
proteção de uma braçadeira;
2 - Sistema de pino Whaldent; onde o pino circular possui uma
rosca; destinada apenas para uma maior retenção do cimento,
e não para que o pino sirva de parafuso. Um sulco existente em
toda a extensão do pino serve como via de escape para diminuir
a pressão hidráulica durante a cimentação. 0 uso de um pino
cilíndrico exige uma remoção excessiva de dentina na

extremidade apical do orifício ou na escolha de um pino de
tamanho menor que ficará frouxo na entrada coronária.
3 - Sistema de pivô Stutz; que consiste em uma bainha de 14mm de
e

comprimento

um pino correspondente. Este sistema

proporciona uma confecção simples do pino

e

da base,

reduzindo os riscos da cimentação. O orifício radicular é
alargado e em seguida é cimentada a bainha, após, o pino é
colocado e realizada uma base de resina. Depois que a base foi
realizada sobre o pino, podem ser cimentados com precisão e o
preparo do dente concluído.
4 - Sistema Endopost Kerr, constitui um procedimento simples para
confecção de bases formadas por pino e núcleo para dentes
uniradiculares pequenos com orifícios de canal radicular quase
circulares. 0 canal é dilatado até a profundidade desejada e o
pino é adaptado.
5 - Sistema de pino-parafuso Dentatus; que existem em vários
diâmetros

e

comprimentos. Fixados em pré-molares

unirradiculares, na raiz palatina de molares superiores ou nas
raizes mesial e distal de molares inferiores, contribuem para a
retenção de núcleos de amálgama ou resina composta.
6 - Sistema Endowel Starlite; são pinos plásticos, cônicos, com as
mesmas cores e calibres das limas ou espagadores de tamanho
80,90,100,120 e 140. Depois de terminado o preparo para o
pino com a lima ouespagador, insere-se um pino de tamanho
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equivalente para servir de modelo na técnica direta ou indireta
de confecção do núcleo. 0 sulco longitudinal em V existente de
cada lado do Endowel, que quando reproduzido na fundição,
permite a saída do excesso de cimento na direção coronária.
7 - Sistema de instrumentos calibrados ParkeII, que são constituídos
por brocas e pinos de tamanhos equivalentes. Os pinos de
plástico são usados para a técnica direta, isto 6, a confecção do
núcleo , com resina autopolomerizavel ou cera para
incrustrações, e é feita na boca. 0 pino de aço-inoxidável serve
como pino de transferência, quando opta-se pela técnica
indireta.
De acordo com PAIVA e ANTONIAZZI 13 , os pinos pré-fabricados,
em suas variadas formas geométricas e tratamento de textura da superfície,
são sem sombra de dúvida, extremamente eficientes, demonstram praticidade ,
menor custo e tempo do que os demais sistemas. Dentre os vários tipos de
pinos, podemos citar: pino cilíndrico liso, pino cilíndrico serrilhado, pino
cilíndrico rosqueado e pinos cônicos, também , com superfície lisa serrilhada e

rosqueada. Além destes pinos que são utilizados dentro do conduto radicular
preparado, ainda temos os pinos intermediários, que são utilizados para a
construção de núcleos de amálgama ou resina composta e, também,
empregado como pino secundário ou auxiliar.

5. CONCLUSÃO

A evolução crescente apresenta uma praticidade e uma diminuição
de custos para a prática odontológica de restaurações em dentes tratados
endodonticamente. Faz-se necessário observar adequadamente as
recomendações pesquisadas para cada tipo de núcleo, para que estes possam
ser uma opção de tratamento seguro para a restauração definitiva.
Com a finalidade, segundo JANSON, et al 8 , de "reforçar

o

remanescente dental e propiciar condições adequadas de retenção para a
restauração definitiva que será construída sobre ele", é importante verificar a
quantidade de estrutura remanescente; e em que condições esta encontra-se
no âmbito bucal e para qual função irá prestar-se futuramente.
De uma maneira mais casual pode-se dizer que para dentes que
possuem apenas restaurações e que não participam de próteses parciais,
pode-se utilizar os pinos de retenção com amálgama ou resina como uma
maneira mais prática de núcleos; sendo que atualmente ocorre uma inclinação
para a resina pelo fator da fotopolimerização integral dentro do conduto. Já os
pinos fundidos e os pré-fabricados seriam mais aplicados para elementos
participantes de próteses parciais.
Na escolha entre os pinos fundidos e os pré-fabricados deve ser
feito um estudo minucioso do ambiente externo e interno da pessoa do
paciente que irá beneficiar-se do trabalho. Para o caso dos pré-fabricados a
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grande gama de modelos permite, mas também exige um grande
conhecimento e bom senso do profissional na utilização de tal modelo.
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