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Permanecei em mim e eu permanecerei
em vós. Como o ramo não pode dar
fruto por si mesmo, se não permanecer
na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes
em mim.
Evangelho (Jo 15, 6)
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1- INTRODUÇÃO

As restaurações com retenção radicular consistem em um pilar ou pino
com um núcleo fixado que obtém sua retenção e resistência contra o desprendimento, através da porção preparada da raiz de um dente tratado
endodonticamente. Enquanto a preparação da raiz retém o pilar, o núcleo
estabelece retenção e resistência para a coroa.
A evolução da Odontologia fez com que pesquisadores procurassem
novas maneiras de propiciar retenção e resistência ao remanescente radicular
surgindo assim vários tipos de núcleos.
Portanto, diante da importância dada aos tipos de núcleos utilizados
nesta área odontológica o presente trabalho foi desenvolvido para mostrar
diferentes aspectos dos diversos tipos de núcleos e pinos existentes.
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REVISÃO DA LITERATURA
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com Jahnson e cols., 5 a restauração dos dentes tratados
endodonticamente através de núcleos metálicos, tem a finalidade de, simultaneamente, reforçar o remanescente dental e propiciar condições adequadas de
retenção para a restauração definitiva que sera construída sobre ele.
A reconstrução da parte coronária destruída de dente desvitalizado teve seu inicio por volta de 1770 com Pierre Feuchard apud Martignoni, que
utilizou um pino de madeira no interior do conduto para reter uma coroa.
Através do umedecimento da madeira, ocorria expansão desta contra as
paredes do conduto aumentando a retenção do "núcleo intraradicular".
Desde aquela época, outros sistemas metálicos foram introduzidos e
talvez o mais difundido tenha sido a coroa com espiga, que é mais conhecida
como pivot . Este tipo de restauração é uma peça protética única, que é a
fixada intrarradicularmente através de um agente cimentante, restaurando a
parte coronária do dente. É indicada para todos os dentes do arco, que
apresentam a sua parte coronária comprometida e a radicular integra, como
elemento isolado, ou como suporte de P.P.F. ou P.P.R.. Embora apresentassem
resultados satisfatórios, na década de 60, as coroas com espiga começaram a
ser substituídas pelos núcleos metálicos intraradiculares devido A alguns
fatores desfavoráveis: dificuldade de paralelismo entre os dentes suportes para
P.P.F, e a possível fratura da raiz, devido a necessidade da remoção de pinos
do interior do conduto. 5
O núcleo intrarradicular é 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 cimentada sobre o núcleo metálico. 8
Várias são as vantagens de se conseguir a retenção intraradicular
independente da restauração e adaptação da parte coronária do dente: remoção
da coroa sem prejuízo da porção radicular; facilidade de se conseguir
paralelismo entre vários dentes suportes, pois não há necessidade de se obter o
paralelismo desejado As custas das paredes do canal radicular que levarão
conseqüentemente ao enfraquecimento da raiz. 3
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Martignoni, 6 cita que o uso de pinos no interior dos canais de dentes tratados
endonticamente, deu-se inicio de maneira organizada com Pierre Feuchard em
1770
De acordo com Santana, 10 as soluções para este problema têm desafiado a criatividade dos dentistas por séculos, desde Pierre Feuchard durante o
século XVIII.

3- DISCUSSÃO
OBJETIVOS DO NÚCLEO
De acordo com Jahnson e cols., 5 o objetivo do núcleo intrarradicular
proporcionar retenção e suporte para a porção coronal que vai receber a coroa,
principalmente contra as formas dirigidas lateralmente durante a função
masti gat6ri a.
Segundo Tylman ,14 as restaurações com retenção radicular consistem em um pilar ou pino com um núcleo fixado. que obtém sua retenção e
resistência, contra o desprendimento, através da porção preparada da raiz 0
núcleo estabelece retenção e resistência para uma coroa total de "veneer" que
restaura o dente despolpado em forma e funções normais. Este núcleo pode ser
moldado e fundido, onde o retentor radicular é feito para adaptar à raiz
preparada, ou pré-fabricado onde a raiz é preparada para adaptar um pino de
estoque, e o núcleo construido em amálgama de prata, ou, raramente, em resina
composta.
De acordo com Martignoni e cols.,6 o cirurgião dentista adotou o
sistema, aperfeiçoando-o 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 de conseguir restaurar mais facilmente a coroa
lesionada pela cárie (Ex.: coroa de Richmond). Para Martignoni a convicção
de que o posicionamento de pinos intracanais aumentasse a resistência As
forças do elemento tratado endodonticamente, foi totalmente generalizado a
ponto de transformar-se em uma regra inquestionável.

Segundo Schilinburg e cols.," quando uma cúspide ficou parcial ou
totalmente destruída por um traumatismo, cárie ou uma restauração antiga,
deve-se fazer uso de urn ou vários dispositivos auxiliares de retenção.
De acordo corn Santana e cols., '`) a restauração protética do dente
tratado endodonticamente é dificil, pois geralmente, toda a maior parte da
estrutura coronária foi destruída. Deve substituir-se a estrutura perdida por
pinos ou núcleos para em seguida o dente ser restaurado.
Um cuidadoso diagnóstico deve ser feito observando alguns princípios:
a quantidade remanescente da coroa clinica, presença ou ausência de cáries
subgengivais, condições do periodonto, quantidade e qualidade do osso
alveolar, morfologia radicular, relação dos espaços dos arcos, hábitos
(parafuncionais) e necessidade de manutenção dos dentes em questão. 0 exame
radiográfico auxilia no tratamento e avalia as condições das endodósntias.
Clinicamente o sucesso no tratamento endodontico depende da ausência de dor
à percussão, ausência de drenagem do trajeto fistuloso e de sinais de atividade
inflamatória ou aumento de volume. 7
FATORES RELACIONADOS COM A RETENÇÃO E RESISTÊNCIA DE
PINOS OU NÚCLEOS

De acordo Jahnson e cols., 5 existem quatro fatores que devem ser
analisados para se conseguir uma retenção adequada de urn núcleo
intraradicular: comprimento, inclinação, diâmetro e característica superficial.
Goldmann, '3 estudou o efeito do "Smeared layer" da dentina na força de tensão de pinos cimentados. Um pino é colocado num dente
endodonticamente tratado para conservar e repor a estrutura coronária perdida.
Esta retenção aumenta corn a colocação de uma coroa. Em 1742, Fauchard
apud Goldmann, 3 recomendava o uso de pinos e desenvolvia retenções para
reter o pino no canal. Com os anos, vários tipos de pinos e cimentações foram
desenvolvidos. Atualmente oxifosfato de zinco é o cimento mais usado desde
1900, e o carboxilato foi introduzido em 1968. Goldmann, 3 descreve os efeitos
do "smeared layer" na tenção de força de pinos cimentados com: oxido fosfato
de zinco, Policarboxilato e resina Bis-Gma. Pinos retentivos tem sido estudados
em relação superficie/cimentação. Colley e col. apud Goldmann, concluíram
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que pinos paralelos são mais retentivos que os lisos. Ruemping e col. apud
Goldmann, 3 concluíram que a superficie do pino é mais importante do que a
extensão/comprimento dele. Hanson, Caputo e Standlee e col. apud
Goldmann,3 compararam a ação oxifosfato de zinco, Policarboxilato, e
cianocrilato e descobriram que oxifosfato de zinco mostrou-se mais eficiente e
concluíram que pinos mais longos são mais retentivos, e que há pequena
diferença em relação ao diâmetro deles.
No inicio de 1975, muitos artigos descreveram o "smeared layer" das
paredes dos preparos em raiz. Goldmalm e col., 3 determinaram que o "smeared
layer" é causado pela instrumentação, calcific "in natura" e não é removido por
solventes orgânicos e sabões "ampholytic" mas é removido por EDTA 17%.
Yamanda e col. apud Goldmann, 3 sugeriram que a remoção do "smeared layer" por agitação no canal instrumentado com EDTA (agente quelador)
deve ser seguido por um solvente orgânico. Se o "smeared layer" pudesse ser
removido depois do preparo para o pino, teríamos melhor penetração do
cimento promovendo retenções micromeanicas. Oxido fosfato de zinco e
policarboxilato foram os cimentos utilizados por serem os mais usados.
De acordo com Oedham apud Goldmann, 3 cimentos que apresentam
maior tensão ou forças fracas são requeridos para derrubar restaurações
cimentadas com agentes vedantes que tem uma alta força de compressão do
que quando usados cimentos de baixa compressão de forças. 0 ADA
especificou que os cimentos deveriam ter força de compressão de 12.000 psi.
Bis-GMA tem a força de compressão similar à resina composta mais ou menos
30.000 psi., tendo consistência aquosa e bom escoamento e sendo considerada
um cimento médio.
Um estudo realizado por Goldmann, 3 e colaboradores chegou a seguinte conclusão: os resultados mostram que com a remoção do "smeared layer"
expõe-se os tabulos dentindrios permitindo melhor escoamento da resina e
aumentando a retenção dentro do preparo, devido à insolubilidade da resina nos
fenidos orais e do selamento dos ttibulos dentinários, a retenção do pino
deveria ser permanente. Devido um pino de 4 mm cimentado com BISGMA +
EDTA - Na0c1, pode ter de uma a uma vez e meia melhor força de tensão do
que pinos de 7 mm cimentados com 0xifosfato de zinco, podendo utilizar-se
pinos menores desta forma. Este importante fator (preparo para pino mais
curto, 4 mm) é importante para facilitar o preparo e minimizar acidentes em
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canais estreitos ou curvos. Este procedimento reduz os riscos de fratura de raiz
devido ao preparo menor . 0 uso do EDTA teve grande efeito quando o pino
foi cimentado com resina (BISGIVIA). Pinos de 4 mm cimentados com Resina +
EDTA - Na0c1 apresentaram 1 vez e meia mais retentividade do que pinos de 7
mm cimentados com Óxifosfato de zinco e 2 vezes mais fortes (resistentes) que
pinos de 7 mm com policarboxilato. Pinos de 7 mm cimentados com Resina +
EDTA - Na0c1 eram 2 vezes mais resistentes do que os cimentados com
0xifosfato de zinco e 3 vezes mais resistentes do que os cimentados com
cimento de policarboxilato.
COMPRIMENTO

Como regra geral, o comprimento do pino intraradicular deve atingir
2/3 do comprimento total do remanescente dental, embora o meio mais seguro,
principalmente naqueles dentes que tenham sofrido perda óssea, é ter o pino um
comprimento equivalente à metade do suporte ósseo da raiz envolvida. A
literatura é vasta neste campo e os autores divergem em relação a medidas:
existem os que recomendam que o comprimento do pino seja igual ou maior
que a coroa clínicas outros, que deve ocupar 3/4 3 , 80%5 , 133%7 do
comprimento da raiz,' etc... (3,4,7.8)
Para os dentes posteriores, a maior raiz deve ser preparada segundo os
aspectos analisados anteriormente e as outras até a metade. No caso de raizes
divergentes, os pinos intraradiculares serão construidos individualmente e
depois unidos na porção coronal, através do sistema de encaixe. 0
comprimento do pino deve ser analisado e determinado em função de uma
radiografia periapical e a decisão fmal deve ser tomada levando-se em
consideração a quantidade de material obturador que deve ser deixado na
regido apical da raiz. A este respeito, também existe divergências entre os
pesquisadores, 3 '4 '7' 8 que advogam distancias variáveis entre 3.0 a 5.0 min de
material obturador. Uma ótima distancia entre o final do pino e o ápice deve ser
4.0 mm de material obturador, para que não ocorra deslocamento do material
remanescente e conseqüentemente, a possibilidade de infecção periapical. Esta
decisão deve ser tomada em função do comprimento da raiz: em dentes com
raizes curtas, pode-se deixar 3 mm de material obturador para ganhar um pouco
mais de retenção e inversamente. Se a raiz é longa, a quantidade de material
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obturador pode ser de 5 mm ou mais. Nos casos de tratamento endodõritico
parcial, nos quais o material obturador não atingiu o nível desejado, deve-se
considerar 2 aspectos: o tempo de tratamento e lesões periapicais. Na presença
destas, indica-se sempre o tratamento do conduto, dada a sua deficiência que
pode estar contribuindo para a evolução da lesão: na sua ausência, deve-se
considerar o tempo de tratamento - se realizado há pelo menos 5 anos procedese à execução dos núcleos da forma convencional, mantendo-se o remanescente de obturação capaz de garantir o selamento original do canal (3 a 5
mm). Se a porção preparada do conduto não for considerada adequada para
retenção e resistência, indica-se o retratamento do canal, independente do
tempo e da ausência de lesão. A presença de cones de prata impede o preparo
do canal. Se o dente em questão possuir outras raizes obturadas com gutapercha e com condições adequadas para a confecção do núcleo, elas são
utilizadas para isto. Caso a raiz portadora do cone de prata seja indispensável
para a retenção ou estabilidade do núcleo, o canal deve ser retratado com
cones de guta-percha. 5
De acordo com Sorensen e Martinoff apud Martignoni e cols.,'. Através de estudos realizados em 1.273 dentes tratados endodonticamente e
res-taurados, evidenciaram que não há um aumento frente à resistência às
fraturas ou ao deslocamento com um reforço intra canal ; que a cobertura
com a coroa não aumenta o sucesso clinico nos dentes anteriores, seja
superiores ou inferiores, enquanto que o tratamento com coroas; é importante
para sucesso clinico de pré- molares e molares inferiores e superiores .
Os mesmos autores acima citados, em estudo posterior sobre os
1.273 dentes, demonstraram como o aumento no comprimento e na largura dos
pinos, levou a uma notável redução da resistência dos dentes tratados; e que
os diversos tipos de restaurações intracanais tinham estes percentuais de
sucesso: pinos pré-fabricados 100%, pré-fabricados + amálgama 97%,
núcleos metálicos fundidos 87%, dentes sem pino 90%.
De Sort apud Santana, 1° descreveu os principais requisitos de um núcleo :
1°- Comprimento do pino o mais longo possível.
2°- A configuração do pino mais paralela possível.
3°- Dimensão e c configuração do pino de acordo com o formato do canal.
4°- 0 pino deve acomodar o preparo da porção coronária.
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5 0 - Canaletas anti-rotacionais.
6° - Principio de fistula. 9 eÁ,
,te ca,e/
7° - Evitar ângulos dentrO do conduto.
8° - Separação núcleo da coroa.
9° - Uso da morfologia oclusal.
10 0 - Uso na cimentação de sulcos de escape da pressão hidrostática
desenvolvida durante o ato da cimentação.

co

INCLINAÇÃO DAS PAREDES DO CONDUTO

De acordo com Jahnson, 5 os núcleos intraradiculares corn paredes
inclinadas, 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 conseqüentemente,
desenvolver fraturas em sua volta. Em vista disto, quando preparamos conduto
com brocas de peeso, gates ou largo, especial atenção deve ser dada na
inclinação das paredes. Busca-se seguir a própria inclinação do conduto, que
foi alargado pelo tratamento endodõntico e que terá seu desgaste aumentado
principalmente na porção apical para a colocação do núcleo intraradicular, ate
que tenha comprimento e diâmetro adequados. Em algumas situações, devido
ao tipo de abertura realizada durante o tratamento endodõntico, presença de
cáries ou remoção de pinos anteriormente colocados, o conduto pode ter suas
paredes muito inclinadas, e para compensar esta deficiência, o profissional
deve lançar mãos de meios alternativos, como aumentar o comprimento do pino
intraradicular para se conseguir alguma forma de paralelismo nas paredes
próximas à regido apical, e aproveitar ao máximo a porção coronal
remanescente, que irá auxiliar na retenção e minimizar a destribuição de
esforços na raiz do dente. Em casos extremos de distribuição, quando o dente é
estrategicamente importante, pode-se utilizar os 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
pequeno bisel selado com o metal do qual é confeccionado o núcleo. A porção
coronária deve prover espaço adequado para o tipo de coroa indicado e o
selamento desta com o núcleo ocorrerá entre metais. 5
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DIÂMETRO DO PINO

O diâmetro da porção intraradicular do núcleo metálico é importante
na retenção da restauração e na sua habilidade para resistir aos esforços
transmitidos durante a função mastigatória. E claro que quanto maior o
diâmetro do pino, maior será a sua retenção e resistência, porém um fator
fundamental que deve ser considerado é o possível enfraquecimento da raiz

remanescente. Em vista disto, tem sido sugerido que deve existir pelo menos
1.0 mm de tecido radicular entre as paredes do canal preparado e a superficie
externa da raiz, e que esta distância deve ser maior na face vestibular dos
dentes anteriores superiores devido a incidência de força ser maior neste
senti do . 5
Clinicamente, o diâmetro do pino deve ser determinado comparando-se
através de uma radiografia, o diâmetro da broca corn o do conduto. Cuidado
especial deve ser tomado na regido do terço apical onde a largura mésio-distal é
a porção mais estreita da raiz. Para que o metal utilizado apresente resistência
satisfatória, é indispensável que tenha pelo menos 1 mm de diâmetro na sua
extremidade apical - o conduto deve, em função disso, permitir o diâmetro
neste local . 8
De acordo com Jahnson 5 os núcleos podem apresentar a porção
intraradicular com superficie lisa, serrilhada e corn forma de parafuso. Os dois
últimos tipos geralmente são encontrados nos núcleos pré-fabricados. 0
Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru, da
Universidade de Sao Paulo indica a técnica de confecção de núcleos fundidos
com superficies lisas, sendo que, para aumentar sua retenção elas podem ser
tornadas irregulares ou rugosas antes da cimentação, usando-se brocas de aço
com esse objetivo, aumentando-se o embricamento mecânico com o cimento e
tomando-se cuidado para não enfraquecer a peça fundida.
Kantor e Pines apud Martignoni, 6 provaram, com testes, que os dentes tratados com pinos pré-fabricados eram mais resistentes que aqueles não
tratados com pinos pré-fabricados
Lovdahl e Nicholls apud Martignoni, 6 demonstraram que os dentes
tratados endodônticamente corn coroas naturais resistem melhor que aqueles
tratados com núcleos metálicos fundidos.
,
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Em 1984, Sorensem e Martinoff apud Martignoni, 6 provaram
"em vivo", que a cobertura de uma coroa não aumenta o sucesso clinico dos
dentes anteriores e sim nos pré-molares superiores. Os mesmos autores
demonstraram que o aumento no comprimento e na largura dos pinos, levaram
a redução da resistência dos dentes tratados e o sucesso dos diversos pinos foi
de: pré-fabricados 100%, pré-fabricados + amálgama 97%, núcleos metálicos
fundidos 87% e dentes sem pinos, 90%.
Goldmami e Nothanson (1984), apud Martignoni, 6 destacaram a remoção da lama dentinária com EDTA, permitindo maior penetração da mesma
nos tilbulos dentindrios permitindo desta forma o uso de pinos mais curtos,
reduzindo o risco de fraturas.
Para Moraes e cols.,9 para aumentar-se a resistência dos dentes tratados endodonticamente, muitas vezes faz-se necessário a ancoragem
intraradicular. No preparo de canal para receber o pino, assegura-se a
excelência da restauração e do selamento apical sem acarretar stress para a
estrutura radicular. Na seleção da raiz devemos observar as características
anatômicas de cada dente. Por exemplo, na raiz palatina nos molares
superiores e na distal dos molares inferiores, os demais canais destes dentes
servem de ancoragem para aumentar a retenção do núcleo. Na impossibilidade
da profundidade adequada em um canal, utiliza-se mais canais. A profundidade
em canais mesiais e vestibulares de molares não deve ultrapassar 4 mm, e o
diâmetro não deve exceder 0,8 mm o que corresponde a broca de gates 03 ou
largo 02. Os incisivos inferiores e pré-molares superiores apresentam raizes
achatadas e paredes proximais côncavas. De acordo com Moraes e cols.,9 o
preparo do conduto é importante após a escolha do tipo de núcleo e deve-se
observar: Momento: após a obturação, pois ganha-se tempo, evita-se
contaminação e se calcula com mais eficácia a profundidade do preparo, para
isto não usar cimento com longo tempo de presa; Direção: observar a
inclinação do dente na arcada principalmente o Incisivo lateral superior, pois é
o dente com maior inclinação vestíbulo palatina (20°); Profundidade: depende
do remanescente coronário, comprimento da raiz, número de canais envolvidos
no preparo e altura da crista óssea; a extremidade apical do pino deve ficar
abaixo da crista óssea para suportar as tensões transferidas ao pino. Para
assegurar o selamento apical recomenda-se selar duas vezes. Uma com guta
percha e outra com óxido de zinco e eugenol de presa rápida evitando-se a
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infiltração marginal; Diâmetro - o diâmetro aumentado, aumenta pouco a
retenção e o desgaste enfraquece a raiz. Não deve-se exceder a 1/3 do
diâmetro da raiz; Forma: reflete a forma anatômica da raiz.

De acordo com Zuckerman,' 5 algumas vezes, os dentes com uma
estrutura dental coronária insuficiente para suportar uma coroa, devem ser
restaurados e requerem uma base. Esta base é freqüentemente um núcleo retido
a pino. Fazer um pino e um núcleo é um processo que requer muito tempo. Para
reduzir o tempo e custos, vários sistemas foram introduzidos com pinos préfabricados. Uma restauração retida a pino pode falhar por qualquer uma das
seguintes razões: cáries, falha endodôntica, doença periodontal, fratura da raiz,
deslocamento do pino, separação pino/núcleo e separação coroa/núcleo.
Segundo Thayer apud Zuckerman, 15 a separação pino/núcleo é mais
provável quando núcleos de resina composta são usados. Pinos pré-fabricados
não podem ser usados para restaurações que cobrem a raiz e possuem encaixes
de barra ou prego para retenção de uma sobre dentadura. Podem ser usados
para fazer pinos, núcleos e coroas fundidas, coroas com pinos como uma parte
da coroa, e restaurações cobrindo a raiz com encaixes para sobre dentaduras. A
única situação quando é contra indicada este tipo de associação
pino/restauração é quando o eixo de inserção do pino não é compatível corn o
eixo de inserção da restauração, mais provável quando o pino e a coroa são
usados como retentor de uma prótese parcial fixa.
Segundo Van Vlack, 14 resinas compostas vem sendo usadas para reforçar dentes altamente danificados, tratados endodonticamente com canais
alargados. Contudo o controle das resinas compostas é dificil devido a sua
rápida polimerização no interior do canal, e o uso de resinas fotopolimerizadas
pode ser um problema. Pinos plásticos fototransmissores possibilitam a
transmissão da luz para o interior do conduto permitindo o uso intraradicular de
resinas compostas para reconstrução e reforço de raizes fragilizadas. Ao
mesmo tempo pinos plásticos fototransmissores criam o espaço adequado no
canal para a colocação do pino metálico retentivo.
Zmener, Kayser apud Van Vlack, 14 demonstraram a adequação das
resinas compostas combinadas corn núcleos para a restauração de dentes
tratados endodonticamente. Resinas compostas são aceitas atualmente como
um material de reforço. Embora apresentem propriedades adequadas, os
cimentos de ionômero de vidro não possuem a mesma resistência fisica e
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mecânica das resinas compostas que são consideradas como restauração
permanente. Após a mistura, infelizmente fica dificil o controle da
polimerização especialmente nas porções mais profundas do canal radicular,
sendo nestes casos, indicadas as resinas fotoativadas. Recentemente os pinos
plásticos fototransmissores foram empregados com a finalidade de garantir a
polimerização das resinas compostas no interior do canal funcionando como um
substituto destinado a reabilitar internamente as raizes enfraquecidas. Sua
principal função é permitir a reconstrução da raiz, bem como a preparação para
a colocação do núcleo reforçando a estrutura radicular endodonticamente
tratada, tornando-a capaz de suportar um núcleo e manter as funções normais
usados pinos plásticos fototransmissores
do dente. Nesta técnica são
(tecnologia Luminex, Weissmann).
Weine apud Hunter e cols., 4 afirma que mais dentes tratados
endodonticamente são perdidos devido à restauração deficiente. Shartz apud
Hunter,4 concluiu que a taxa de fracasso destes dentes era quase duplicada nos
casos sem restauração adequada. Para que a terapia restauradora seja
considerada bem sucedida deve haver:
a) terapia endodõntica sadia.
b) o dente deve estar adequadamente restaurado para permitir a
proteção da estrutura dental remanescente; ou seja antes de iniciar qualquer
terapia deve-se ter o prognóstico do dente e a restauração pre-endodõntica dos
canais deveria ser isolado de cáries e ou infiltrações. Como pré tratamento
realizamos alguns tipos de restaurações provisórias em dentes ateriores com
dentição minima, usa-se restauração com resina composta; em posteriores,
banda circunferencial para proteger a estrutura remanescente de uma possível
fratura; também realiza-se restaurações com amálgama a pino e cimento de
ionômero de vidro.
Flood apud Hunter, 12 acredita que a melhor época para remoção da
gu-ta percha do canal é logo após a obturação do canal e deve ser feita
avaliação endodõntica anterior a restauração permanente.
Contudo Wiene, Shartz apud Hunter, 12 dizem que deveria-se esperar
2 anos para avaliação definitiva e citam alguns critérios indicativos para
endodontia bem sucedida: Ver o grau do problema inicial - esperar no mínimo 6
meses; Evidência radiográfica - obturação do ápice; Ausência completa de
quaisquer sinais ou sintomas de uma inflamação ativa (sensível a palpação
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fistula). No final se a endodtintia for bem sucedida pode-se preparar o canal
imediatamente. Princípios restauradores básicos na restauração de dentes

tratados endodonticamente
1- Conservar estrutura dental sadia.
2- Proteção cuspidea - é preferível remover quantidades limitadas para evitar
possibilidade de uma perda incontroldvel posterior.
3- Efeito de fistula - o efeito de fistula resiste as forças de cunha sobre os

dentes.
4- Retenção e resistência extra coronárias.
OPÇÕES DE RESTAURAÇÕES DE DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

A- Dentes anteriores
1- Trahert, Caput, Abaut e Ross apud Hunter, I2 não encontraram diferença
apreciável na resistência à fraturas entre dentes não tratados e tratados

endodonticamente.
2- Destruição minima - usar ionômero (6 o melhor).
3- Destruição máxima - grande destruição coronária; cimentar núcleo e checar
a oclusão antes de tirar a impressão da coroa.
B- Dentes posteriores
a) 0 tipo de núcleo contribui de forma minima à força compressora do dente ou
da restauração.
b) Não existe diferença na força compressora dos vários sistemas de pino e
núcleo em dentes com cobertura completa.
Sausen e Martina lf apud Hunter, 12 revisaram relatórios de 1273 dentes
tratados endodonticamente e não encontraram nenhum aumento significativo na
resistência a fratura ou deslocamento com ou sem reforço intracanal.
EFEITO NA ANGULAÇÃO DE FORÇA EM PINOS ENDOD6NTICOS "CAST-GOLD"
UMA ANÁLISE DA FORÇA FOTOELASTICA

Segundo Mattison, 7 a fotoelasticidade é valiosa na determinação e
distribuição de forças e no registro de fatores de concentração de forças. A
avaliação dimensional da análise da força fotoeldstica tem sido documentada
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na literatura. Técnicas de dimensão fotoeldsticas tem sido usadas para análise
experimental da distribuição de força em cavidades para restaurações em
amálgama, forças em coroas e "inlays" e para seleção da forma e comprimento
de pinos endodônficos (intracanal). A análise da força fortoeldstica foi
recentemente usada para analisar a distribuição e concentração de força em
simulações na dentina e estruturas de suporte. Nestes estudos, pinos fundidos
(ouro) de diferentes diâmetros receberam forças verticais de 90 0 para testar o
sistema, e a relação do diâmetro do pino na distribuição de forças foi discutida.
0 angulo maxilo/mandibular em relação aos incisivos centrais tem sido
avaliado em aproximadamente 26°. Devido à angulação usada de 90° os
resultados são questionáveis. A validade de algumas investigações dependem
da relação entre o modelo e a estrutura original representada. A razão proposta
deste estudo é investigar os efeitos entre diâmetro dos pinos e a distribuição de
forças em relação a uma angulação de 26°.
Mattison,' concluiu com seu trabalhos que os exemplos de conduta
para 90° e 26° demonstrados, exceto para 0,07 abaixo de 60 libras, foram
similares. Em todos os casos, 90° sistema de força produziu maior número de
deformação, indicando que a maior força incidente é a vertical. Não houve
significativa diferença estática entre pino mais calibrosos abaixo de 60 libras
em for- ça vertical ou 26°. Nas condições clinicas de força descobertas indicaram
que o diâmetro do pino não afeta a força desenvolvida nas estruturas em força
menor que 30 libras. Acima de 60 ebs, um significativo aumento de força foi
observado com o aumento do diâmetro do pino. Aumentando a força de 30 p/
60 ebs o número de deformações aumentou 23,3% p/ 0,05 e 52,1 p/ 0,07. Os
resultados desta investigação sugerem que:
1- 0 diâmetro do pino deveria restringir-se com uma força mastigátoria anterior
pesada; 2- Restringir o diâmetro do pino para conservar as estruturas do dente
e reduzir substancialmente as forças aos dentes que possuem pinos fundidos.
PROBLEMAS RELACIONADOS A FRATURA DOS DENTES

SANTANA e cols, 1° afirmam que pinos com paredes paralelas são
mais retentivos do que pinos cônicos. Os cônicos também geram maior stress
do que os paralelos. 0 diâmetro tem um efeito tanto na retenção da
restauração e sua resistência, como na resistência à distorção. 0 aumento do

diâmetro do pino não contribui para o fortalecimento do dente. Santana,
propõe que a largura do pino seja 1/3 do diâmetro da raiz, e também sugere 1,0
mm de espessura entre a parede preparada do canal e a parede externa da raiz.
A superficie pode ser lisa, serrilhada ou rosqueada. A superficie tem o papel
mais importante na retenção. Os mais retentivos são os rosqueados. A
cimentação é importante, deve-se fazer sulcos de escape para diminuir a

pressão hidrostática.
Wood apud Santana, lo conclui que :
1 0 Pinos fundidos sem entalhes são mais retentivos com cimento fosfato de
zinco do que com resina composta.
2° Pinos fundidos com entalhes são mais retentivos do que os pinos fundidos
sem entalhes.
3° Pinos fundidos com entalhes e entalhes adjacentes tem igual ou maior
retenção que pré-fabricados com entalhes quando cimentados com resina
composta.
Bergman, I relata os núcleos fundidos são os mais utilizados, porém
os núcleos pré-fabricados tem se tornado cada vez mais populares. Sessenta
por cento dos fracassos endodônticos tem sido atribuidos ao preenchimento
inadequado do canal. 0 preparo do pino também aumenta o risco de deslocar a
obturação endodôntica e pode prejudicar o prognóstico. Um estudo
retrospectivo foi conduzido para determinar o sucesso restaurador e
endodktico após o tratamento com pinos de canal e núcleos fundidos cônicos:
Materiais e métodos usados: 69 pacientes retornaram após 6 anos de
tratamento corn núcleos fundidos cônicos na clinica de UMEA. Todos os
critérios de endododontia e oclusão foram respeitados em pacientes com uma
média de 60,2 anos. Os critérios para avaliação dos dentes foram: índice de
placa; profundida-de de bolsa; índice de sangramento e observações adicionais.
Todas as avaliações clinicas e radiográficas foram feitas independentemente
por dois observadores, que chegaram a um consenso: dos 96 pinos de canal e
núcleos, 87 ou 90,6% foram classificados como bem sucedidos. Seis fracassos
foram encontrados entre PPFS na maxila, um fracasso na mandíbula e um com
uma coroa individual na maxila e na mandíbula respectivamente. As razões
para fracasso foram retenção insuficiente em seis dentes e fratura de raiz em
dois dentes. Não houve diferença significante em relação a regiões anteriores,
pré-molares e molares.
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Os pinos segundo Bergmann, I podem ser: 1- Fricção, 2- Cimentados,

3- Auto rosqueados, 4- Amalgapins
5
Vários autores (1,2..7,10)
relatam que os pinos de fricção e auto rosquedveis aumentam o risco de fratura.
Jahnson etal apud Bergmann' recomendam o uso de núcleos com
pinos para canais curtos, finos, divergentes ou tortuosos, porém sugere mais
pesquisa ao amalgapins.
Bergman, 1 sugere que os pinos em canais posteriores sejam: dentro da
raiz - cimentados; dentro da raiz com cobertura de plástico ao redor.
Bergmann,' recomenda para retenção do núcleo em dentes posteriores:
pré molares com destruição minima: núcleo plástico; com destruição máxima:
pino e núcleo; molares idem aos pré-molares. E um consenso entre autores
(4,5.8,10)
que deve-se deixar no mínimo 5 mm de guta-percha do ápice até o

preparo.
Segundo MIRANDA, 8 entendemos que devido a familiaridade corn
os canais radiculares, o preparo do canal para receber os pinos deva ser feito
pelo endodontista. Alguns sistemas de pinos pré-fabricados são prejudiciais
estrutura dental e podem até causar ou propiciar fraturas e perda do elemento
dental. Vantagens e critérios para o uso de pinos; pode ser: cônico ou
cilíndrico, liso ou serrilhado, metal precioso ou não e rosqueado ou cimentado.
É econômico, retém a restauração e protege a estrutura remanescente.
Econômico porque pode ser instalado em uma sessão. É um método
conservador pois dirige as forças oclusais em direção apical ajudando a manter
a integridade marginal da restauração fmal. É necessário existir um mínimo de
2 a 3 mm de estrutura supra-óssea bem como a parede dentindria extra canal.

CONSIDERAÇÕES ANATÕMICAS:
Deve-se ter muito cuidado com o preparo do canal que está diretamente relacionado ao tipo de pino a ser utilizado Deve-se avisar ao
endodontista que tipo de retentor (pino ou núcleo) vai ser usado. Requer
conhecimento da: curvatura da raiz, comprimento e diâmetro, qualidade do
tratamento endockintico realizado e radiografia recente.
Classificação dos pinos pré-fabricados segundo Ingle apud Miranda, 8:
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Cônico -Liso é o mais antigo e menos retentivo. Para dentes sem grandes
cargas funcionais; autoliberadores de tensão, exerce efeito de cunha e por isso
deve-se evitar o afunilamento do canal.
Cônico -Rosquedvel: maior retenção, porém forçam a dentina; efeito de cunha e
criam linhas de fratura. Há pouca redução de tensão e o risco de fratura é
grande
Paralelos - Serrilhados: retenção maior que os cônicos. Necessita de zona de
escape para diminuir a pressão. 0 sistema Parapost já tem um sulco vertical e é
este tipo que melhor distribui as forças mastigatórias.
Paralelos corn extremidade Apical Cônica: Maior retenção que os anteriores e
melhor ajustam-se à porção apical cônica do canal.
Paralelo - Rosqueáveis: não serrilhados e os mais retentivos possíveis. Ordem
de retenção dos pinos: Rosquedvel Paralelo - Paralelo Serrilhado - Cônico.'
0 preparo do canal para pino também deve ser respeitado para evitar-se
problemas deve-se observar:
a) Profundidade: 0 mais profundo mantendo 3 a 4 mm no nível apical de
obturação. (5.8-12)
b) Diâmetro: Deve ser o suficiente e para assentar o diâmetro do pino pré
selecionado. Observar raizes mais resistentes em molares. Deve ser centrado e
alinhado com o longo eixo do dente.
c) Desenho do preparo: Deve ser retentivo e não expulsivo. Sugere - se a
confecção de retenções adicionais realizados com uma broca de cone invertido
n° 34 nas paredes de maior espessura.
d) Seleção do agente cimentante: Depende do preparo do conduto. Se for
cônico o melhor é fosfato de zinco. Se houver retenção é cimento resinoso ou
ionômero.
e) Papel do magma dentindrio: segundo os autores ,(8.10,14) se um pino mais
longo for usado após a irrigação do conduto com hipoclorito de sódio a 5.25%
ou EDTA a 7% reduz o risco de trincar a raiz.
O Considerações clinicas: Seguir todas as etapas até a cimentação.
g) Corrosão: É causada por correntes galvânicas e ocorrem geralmente por uso
de diferentes tipos de materiais para pino, núcleo e coroa. Durand amid
Miranda,' em estudo "em vitro" usando um tipo de pino rosquedvel cuja
composição era bronze 60%, zinco 39%, ouro e prata 1%, constatou 10% de
corrosão e que estes produtos penetram na dentina.
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h) Considerações finais: existem várias situações clinicas em que não deve
incluir o uso de pinos, núcleos e coroas. Um incisivo central ou canino perfeito
não necessita de reforço, mesmo molares com pouca perda dentindria não
necessitam de reforço.
De acordo com Shilinburg e cols, 11 existem ocasiões em que ocorre
o deslocamento da coroa por cáries, pequeno diâmetro da estrutura coronária,
restaurações friáveis, trauma, ou combinação destes fatores. Os dentes tratados
endodonticamente, sem a colocação de um núcleo, ou em alguns casos tem
vitalidade e sofre fratura, dependendo da posição da fratura pode significar na
perda do dente. Há casos onde podemos restaurar o dente com tratamentos
menos drásticos. Para isso, a fratura deve-se limitar a parte coronária e deve-se
contornos, margens e estética aceitável. Se for dente vital devemos tratar o
canal. Núcleos podem ser preparados com o padrão feito inteiramente em cera
ou resina acrilica. Uma combinação tem sido descrita onde o pino é feito em
cera e a parte coronária em acrilico. Uma técnica similar usa a parte coronária
em cera com pino de plástico. Outra alternativa usa pinos pré-fabricados de ago
inoxidável que são adaptados aos canais e a parte coronárias fabricada em
resina composta diretamente sobre os pinos.
Shilinburg," demonstra a tecnicade confecção do núcleo usando resina
acrilica. Os passos são os seguintes:
1) Limpa-se a coroa internamente com uma colher de dentina para não alterar
as retenções.
2) Adapta-se a coroa e verifica-se a adaptação marginal.
3) Prepara-se o núcleo com dispositivo antirotacional na parede da raiz. A
canaleta vertical é feita com broca 150 Carbite.
4) 0 pino do núcleo é confeccionado a partir de um sprue de plástico ou resina
acrilica; neste momento não confeccionamos a parte coronária.
5) Lubrificar o interior do canal com broca de peeso e algodão e lubrificar
também o interior da coroa com lubrificante do duraley.
6) Preparar o duraley bem fluido e colocar o máximo possível no interior do
canal usando instrumento de plástico para restauração de compostos.
7) Umedecer o sprue de plástico com monômero e depois cubra-o com duraley
e introduza-o até o final do preparo. Remover o excesso e diminuir o tamanho
do sprue.
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8) Preencher a parte coronária em resina acrílica e colocar sobre o sprite e o
remanescente do preparo da coroa, servindo a coroa de matriz para a formação
da parte coronária do núcleo.
9) Preencher a coroa com resina fluida e leva-la sobre o preparo fazendo
pressão.

10) Quando o acrilico atingir forma borrachóide remova a coroa do dente
preparado.
11) Após polimerizado remova o núcleo e dê um acabamento coin roda de
borracha removendo o excesso de acrílico. Preencha alguma bolha existente
com cera utilidade. Inceri-se para fundição.
12) Verifica-se a adaptação do núcleo e sobre ele a coroa. Fazer sulco de
escape no núcleo.
13) Cimenta-se o núcleo e depois a coroa.
Segundo Deutsch e cols., 2 a fratura radicular está relacionada, além
do tipo de pino com outros fatores como a morfologia da raiz, espessura do
remanescente dentindrio, diâmetro e forma do pino, força de inserção etc. Este
artigo tenta identificar as interrelações entre os vários fatores que contribuem

para a fratura.
Neste trabalho Deutsche cols. 2 concluiram que a porcentagem de fiatitra de raiz no dentatus foi de 61,6% no Medidenta 30,1% e no Radix 27,3%. E
em relação a quantidade de torque para chegar a fratura foi de: Dentatus 29,5
in/oz (libras) no meditenta 35,7 L Radix 36,3 in/oz. Observou-se que não
houve diferença significativa entre o Radix e Medidenta mas em relação ao
Dentatus houve diferença tanto no maior número de fraturas quanto na
capacidade de absorver o torque que foi menor. 0 dentatus obteve piores
resultados. Estes números estão ligados aos fatores paralelos à técnica como a
forma do pino remanescente dentindrio, broca utilizada, e maior diâmetro do
pino. Concluindo: 10 Pinos cônicos fraturam mais e com menor torque que os
paralelos; 2° A atividade de torque para fraturar a raiz foi Dentatus 29,53,
Medidenta 35,67 e Radix 27,07.
Segundo Tjan e cols., 12 o sistema "dowel and core" é comumente
usado para restaurações de dentes endodonticamente tratados com pouca
estrutura remanescente. 0 sistema "dowel and core" tem sido considerado o
sistema mais confidvel para restituir dentes coin pouca estrutura. Um grande
número de artigos tem sido escrito sobre o "dowel". Uma variedade de
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técnicas simplificadas usando núcleos pré-fabricados foram recentemente
introduzidas. Pinos incluindo resina composta "dowel" e sistema "core" sem ou
corn o uso de metal como reforço, tem sido usados. lima resina composta
"dowel" obturadora reforçada e sistema "core" tem mostrado ter propriedades
retentivas comparável as fundições de ouro. 0 valor retentivo pode ser
aumentado se uma retenção for criada na dentina durante o preparo do canal.
A proposta deste estudo foi investigar o efeito da aspereza da parede da dentina
do canal, e não as propriedades retentivas da resina composta reforçada
"dowel - core". Uma avaliação foi feita também nos vários métodos de
introdução da resina dentro do canal e bem como seus efeitos de retenção.
Os resultados obtidos por Tjan e cols.» foi de que o simplificado
sistema "dowel-core" esta tornando-se incrivelmente popular. Devido a
economia de gastos e tempo tanto para o paciente como para o dentista. 0 fato
de urn sistema "dowel-core" com obturador reforçado promoveu mais retenção
que as fundições em ouro, fez com que aumentasse sua aplicação. Contudo,
devido este experimento não reproduzir as condições verdadeiras da cavidade
oral, ele deve ser acompanhado. Devido a adição de partículas de cerâmica
com propriedades de alta resistência, o sistema de resina composta são
superiores às propriedades fisicas. Algumas de suas propriedades fisicas são
similares dquelas do amálgama com dentina. 0 grupo das resinas compostas
são insensíveis ao cimento de eugenol, e pode ser preparada similar a estrutura
do dente. Todas estas qualidades permitem a construção de "dowel and core",
preparo da coroa e fabricação da impressão final da mesma aplicação. ' 2
Stahl e O'Neal apud Tjan, 12 sugeriram o uso da resina composta
"dowel e core" sem metal reforçada. Eles afirmam que este sistema fratura
antes que ele desloque, e deste modo protege ajudando a estrutura radicular
contra fraturas diferente do metal. Contudo, "New burg" e - Pameijer" tem
mostrado a resina composta sozinha, sem a retenção adicional promovida pelo
"dowel" cimentado ou pino colocado, e este procedimento promove minima
retenção e mostra ser desencorajador. 0 volume do contração de polimerização
e porosidade do material são as razões da redução da retenção. 12
A adição do metal "dowel" ou "dema" obturação serrilhada com o
sistema de resina composta "dowel-core" não somente melhora a resistência
como também reduz a quantidade de contração devido a menor quantidade de
resina composta usada. A inserção do metal "dowel" promove uma força de
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deslocamento e desse modo melhora a adaptação da resina composta na
estrutura dentária e reduzindo a porosidade. 12
Devido a resina composta não ser adesiva, a retenção da resina na
estrutura dentária depende inteiramente da retenção mecânica. A rugosidade da
parede dentindria ou a confecção de retenções aumenta a adesão mecânica com
um encaixe. As retenções realizadas na superficie da dentina e o subsequente
aumento da Area do canal melhoram a retenção do sistema de resina composta
obturadora "dowel-core". As falhas de retenção no grupo de controle e no
grupo experimental ocorreram na interface dentina/resina. 12
0 encaixe das retenções no material obturador foi de aproximadamente 190 um de profundidade e o encaixe na dentina foi de 100 um. 0
aumento da profundidade das retenções na superficie da dentina
invariavelmente aumentava a retenção mecânica. Contudo, todo aumento
adicional de retenção pode desnecessariamente enfraquecer a superficie da raiz
e aumentar a possibilidade de fratura. As propriedades retentivas dos canais
foram comparadas com aquelas do sistema "Parapost" e se mostraram
melhores do que as fundições em ouro. A resina composta coin melhor
estabilidade dimensional, mais baixo coeficiente de expansão térmica, e mais
baixa absorvição de água supõem-se produzir uma adesão forte com a dentina.
A introdução da resina com seringa dentro do canal tem sido requerida para
reduzir a porosidade (bolhas). Contudo os três métodos de introdução não
mostraram nenhuma diferença significante no valor retentivo do sistema de
resina composta reforçada "dowel-core". Aparentemente o método de
introdução tornou-se menos importante no sistema. A insecção do metal
"dowel" com um diâmetro levemente menor do que o canal reduz a quantidade
de resina usada, e a força de deslocamento resulta em uma melhor consideração
da resina composta com menos porosidade. 0 uso da seringa facilita a
introdução da mistura dentro do canal. 12
Um "dowel" de comprimento de 8 mm foi escolhido para este experimento para permitir um adequado comprimento de sobra ou material obturador
para o teste. Johnston e Sakumura apud Tjan, 12 não encontraram diferença
significativa na retenção entre 7 mm e 9 mm. Algibrani e Braaforal apud Tjan, I2
alegaram que o "dowel" com uma profundidade além de 8 mm melhora a
tendência de fratura radicular. Um diâmetro de 1.5 mm foi também sugerido
como ótimo.
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Lorto e Vire apud Tjan, 12 afirmam que

o "dowel" deve ter urna
profundidade minima para prevenir o vazamento das sobras da guta-percha
seladora. A remoção da guta-percha à de 7 mm do ápice corn um instrumento
aquecido terá um mínimo efeito no selamento apical. Contudo, se isto é
alcançado dentro de 3 a 4 mm do ápice, o selamento apical inevitável, será
perturbado.
A resina composta exibe micro trincas. 0 volume de contração e
coeficiente de expansão ténnica maior do que a esturrara dentária são
responsáveis pela micro trincas. 0 núcleo de resina composta não mostrou
diferença significante em micro trincas quando comparado com a estrutura
dentária de coroas totais fundidas. Contudo termocicladas a estrutura dentária
demonstrou menos micro trincas na interface dente/coroa do que na interface
resina composta/coroa. Até estas deficiências da resina composta podem ser
resolvida, se é sugerido que a margem do término da restauração seja
confeccionada apical ao núcleo da resina composta (na estrutura dentária).
Apesar do fato que todo esforço ter sido feito para selecionar espécimes coin
características fisicas semelhantes e cuidadosamente padronizados, uma grande
extensão de desvios ocorreram no experimento. A variabilidades dos dentes
humanos pode ser uma das razões para explicar estes desvios, visto que a
dentina é um tecido muito heterogêneo. A estrutura, qualidade de calcificação e
qualidade de células da dentina varia de dente para dente. 12
Este estudo foi conduzido para comparar as propriedades retentivas
do sistema de núcleos e sistema de resina composta obturadora reforçada
"dowel" com ou sem retenção na superficie dentindria dos canais. Foram
realizados retenções na dentina com aproximadamente 100 Um de
profundidade e o preparo do canal com 1,4 mm de diâmetro para comparar
quer métodos de aplicação, quer capacidade retentiva do sistema "dowel-core".
Uma lentulo espiral, um tubo "Jiffy" e uma seringa "CeuTrix" foram usados
para inserir a mistura de resina nos canais retentivos. Podemos concluir que:
Com retenção na superficie da dentina do canal, as propriedades retentivas do
sistema "dowel e core" são significativamente melhoradas; neste sistema os
três métodos de aplicação não mostraram diferença significativa; as falhas na
retenção ocorreram na interface dente/resina. Aumentando a qualidade das
retenções aumenta-se a retenção, mas deve-se ter o cuidado para evitar o
enfi-aque- cimento do dente.
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4- CONCLUSÃO

A odontologia vem passando por diversas fases e evoluções em todas
as áreas. Novos materiais e novas técnicas são usadas para cada vez mais
poder solucionar deficiências e melhorar as já existentes. Apesar de nos
encontrar-mos em meio há um período de rápido desenvolvimento tecnológico,
não devemos nos esquecer de que até as menores modificações em materiais e
procedimentos devem ser consideradas experimentais, até que sejam
comparadas por estudos clínicos consecutivos, e a longo prazo, aplicadas com
a devida consideração. 0 fato de que núcleos ou pinos fazem parte de um
sistema onde o uso de materiais sintéticos para a reposição permanente da
função e estrutura tecidual perdida só é possível quando se leva em
consideração os fatores técnicos e biológicos que influenciam a biocompatibilidade na interface na estrutura natural e artificial, é uma verdade.
Assim sendo, diversos tipos de núcleos ou pinos podem ser empregados em elementos desvitalizados. O que conduzirá ao êxito profissional será
a coerência do cirurgião dentista caminhar ao objetivo fundamental da Odontologia que é a manutenção da saúde bucal de seu paciente.
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