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INTRODUÇÃO

Métodos de restauração de dentes tratados endodonticamente já são
descritos há mais de cem anos atrás. De acordo com Morgano s , em 1871 Harris
recomendava um pivot para reter uma coroa artificial em uma raiz com polpa extirpada, apesar das técnicas endodônticas serem consideradas rudimentares na
época. Com o grande avanço da prática endoclôntica, um vasto número de dentes
que eram considerados irrecuperáveis , são hoje restaurados e recuperam a sua
função. Porém, os dentes endodonticamente tratados são menos resistentes que
os dentes polpados, sofrendo maior taxa de insucesso quando usados como pilares de próteses parciais fixas.
Para se realizar o tratamento endodõntico se faz necessário realizar
desgaste da estrutura dentaria, com o objetivo de obter o acesso e preparo dos
canais radiculares, remover tecido cariado e, por vezes, restaurações já existentes segundo De Deus'. Segundo Moraes 7 et alii, há uma redução no conteúdo de
água pela perda da polpa, que seria em torno de 9%. Miranda s afirma que os
dentes tratados endodonticamente são frágeis, pois, quando desprovidos de vascularização, a dentina torna-se desidratada, perdendo sua elasticidade. A perda
de grande parte da coroa, por cáries ou fraturas, dificulta o restabelecimento da
função do dente com a capacidade reduzida para suportar as forças oclusais.
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Portanto, após um tratamento endoclôntico, o elemento dental com extensas destruições coraonárias que não permitam a aplicação de restaurações metálicas
fundidas, coroas parciais ou totais, recebem a indicação de ter seus canais devldamente preparados par receber uma ancoragem intra-radicular. ou seja, um nucleo metálico e a confecção de um trabalho de prótese sobre ele.
Apesar da pouca estrutura dental remanescnte após a endodontia, a
fragilidade dentária pode não ser a única razão para a grande taxa de debilidade
dos dentes despolpados. De acordo com Morgano 8 , uma investigação in vivo da
função pressoreceptiva dos dentes tratados endodonticamente tem indicado sensação táctil reduzida com estes dentes. Esta alteração da capacidade pressoreceptiva pode diminuir no paciente a habilidade de ser um fator significativo par o
alto índice de fraturas que ocorrem nos dentes despalpados. Portanto, somente a
realização do tratamento endodôntico não é suficiente para a recuperação do
elemento dental.
Os pinos não reforçam dentes tratrados endodonticamente. mas são
indicados quando há pouca estrutura dental remanescente afirma Morgno 8 . Muitas características dos pinos têm sido apontadas como causas de insucesso. Pinos cônicos foram considerados como produtores de esforços em cunha nas raizes, os quais podem predispor as raizes à fratura, e o paralelismo dos pinos tem
sido sugerido como uma maneira para reduzir esforços indesejados. Pinos rosqueados, que embricam ativamente na estrutura dental, dão máxima retenção.
mas tem sido apontados como geradores de forças dentro da dentina radicular.

2. PROPOSIÇÃO

No estudo de Sorensen e Maritinoff apud Morgano 8 , onde 1273 dentes
tratados endodonticamente houve excessiva taxa de falhas com pinos metálicos
fundidos. Todavia, os dados indicaram que quase matade dos pinos fundidos tinham metade ou menos do comprimento da cora clinica Quando o comprimento
dos pinos iguaulou-se ao comprimento das coroas clinicas, a taxa de sucesso
cresceu para 97,5%. Outro fator de grande importância é o diâmentro do pino.
pois o desgaste excessivo enfraquece a raiz. Quanto â forma do preparo. compararemos as formas de preparo circular paralela, circular paralela com retenção,
oval paralela e cônica, submetidas â rotação e tração horizontal e vertical, no estudo Tjan & Miller apud Moraes 7 . As características anatômicas de cada dente, e
em particular, de cada raiz, devem ser observadas quanto ao volume, espessura,
comprimento, uniformidade. Gilckman apud Miranda 6 define o dente como uma
unidade funcional, sujeita â diversas influências biomecânicas, onde se deve considerar a relação da coroa Cordialmente, a raiz, em relação ao brag() de alavanca
periodontal. Deverão ser analisados também o momento do preparo. a direção. o
selamento apical bem como os instrumentos usados durante toda a técnica de
preparo e variações. Outras considerações deverão ser analisadas para se conseguir sucesso no preparo intra-radicular: exame radiográfico antes do inicio do
preparo, verificando a anatomia radicular, o comprimento e as condições do tra

tamento endoclôntico; radiografias durante e após o preparo par acompanhamento
e calibragem dos instrumentos usados para manter uma margem de segurança
quanto ao limite apical.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. SELAMENTO APICAL

No preparo radicular para núcleos, remove-se parte do material de
obturação do conduto radicular. É importante que se mantenha a integridade do
terço apical. em virtude desta região ser rica em canais laterais, segundo Miranda6 . que defende que a obturação endoclôntica remanescente deva ficar em 3 mm
no ápice radicular, no que concorda Whiteside apud Miranda 6 . Moraes 7 acredita
ser necessário manter um remanescente de obturação de pelo menos 3 a 5 mm,
para não comprometer o selamento apical, opinião reforçada por Rapaport apud
Moraes7 . Shillingburg 9 afirma que os núcleos devem deixar no minimo 3 mm de
obturação o que foi e é contestado por PorteII et alii,no estudo de Fonseca et
que defendem 7 mm de guta-percha no terço apical, para que se tenha menos
alterações no selamento apical. Morgano8 concluiu que todo esforço deveria ser
feito para assegurar uma margem de segurança mantendo-se 4 a 5 mm de material obturador no ápice radicular. No estudo de Fonseca et alii 2 , Caputo e Standlee atestam que pelo menos 3 a 5 mm de guta-percha devem permanecer no interior do canal para assegurar a integridade do selamento apical: entretanto,
Zmener apud Fonseca 2 afirma que 8 mm de material obturador deixado no canal
proporciona um bom selamento apical. Ainda neste estudo Camp. Mattison et alii.

criar pequenas perfurações laterais resultando em problemas para o futuro, poidificilmente são evidenciadas por exame radiográfico. Nos incisivos superiores
deve-se levar a extensão do canal mais acentuadamente em direção à paredepalatina, conservando-se ao máximo a vestibular, porque durante a mastigação os
esforços estarão sobre a parede vestibular. Miranda 6 afirma que a causa de fraturas radiculares associadas à núcleos metálicos, na maioria dos casos é devida
deficiência de preparo nesta região. Moraes et alii 7 afirmam que os incisivos superiores, caninos e pré-molares inferiores têm suas raizes com forma anatômica
mais ou menos oval, o que facilita o preparo intra-radicular; nos molares, as raizes mais apropriadas anatomicamente para receber pinos são a palatina dos superiores e a distal dos inferiores, devido serem mais volumosas e terem as paredes de espessura mais uniforme.
Quanto aos incisivos inferiores, segundo Miranda 6 , a extensão do canal
deverá ser maior na parede vestibular, porque é a parede lingual que receberá
maior esforço. Na opinião de Moraes et alii 7 , os incisivos inferiores e os prémolares superiores têm suas raizes achatadas e paredes proximais côncavas , o
que deve ser observado no preparo, para se evitar perfuração destas raizes.

3.2. MOMENTO DO PREPARO

0 momento do preparo pode ser mediata ou imediatamente após a
obturação do conduto radicular, está diretamente ligado á integridade do selamento apical. Segundo Moraes et alii 7 , o canal deve ser preparado para receber
pino imediatamente após a obturação, pois o fato de o dente estar isolado representa um ganho considerável de tempo e se evita a contaminação: também neste
momento a inclinação e o comprimento das raizes são conhecidos e se calcula
com maior facilidade a profundidade correta do preparo.
Kwan e Harrington apud Fonseca et alii 2 atestam que o uso de brocas
Gates-Glidden, logo após a obturação do canal, causaram menos percolação
comparado com o grupo controle em que não houve preparo para ancoragem de
núcleos. Concluíram também, que o uso de instrumentos aquecidos e limas para
remoção de guta-percha imediatamente após a obturação do canal radicular, não
provocou nenhuma alteração significativa no selamento apical.
Portel apud Moraes et alii 7 pesquisaram o resultado da preparação do
canal radicular mediata e imediatamente após a obturação do conduto em relação
ao selamento apical. Concluíram que o grau de percolação diminuiu comparado
ás preparações mediatas.
Na pesquisa de Fonseca et alii 2 , Schnell afirma não ter obtido alteração
no selamento apical quando removeu o material obturador pela técnica imediata.

VVeine apud Fonseca 2 chegaram à conclusão que se deixando cerca de 5 mm de
obturação no terço apical, pode-se assegurar um bom selamento apical. Lloyd 3
defende de 3 a 5 mm. A integridade do selamento apical está ligada ao material
obturador do conduto radicular. A guta-percha, devido á sua generosa plasticidade , é o melhor material obturador quando se preconiza preparações para ancoragem de núcleos, concluem Fonseca et alii 2 . Neagley apud Fonseca et alii 2 observou pequenas percolações em 8 dos 9 dentes experimentados nos quais cones
de prata foram reduzidos a 4mm durante a preparação do canal Também concluiu que os instrumentos rotatórios não causam percolação no selamento apical,
Ziegler aput Fonseca et alii 2 estudou o efeito de instrumentos rotatórios e observou que. quando o canal está bem obturado através do emprego da condensacão lateral com cones de guta-percha o uso destes instrumentos não afeta o selamento apical.
Fonseca et alii 2 asseguram que o uso de isolamento absoluto é imprescindível na preparação do conduto para aposição de núcleos fundidos: quando
não utilizado favorece uma percolação marginal cuja consequência será o futuro
insucesso do tratamento endoclôntico. Kwan & Harrington apud Fonseca et alii 2
afirmam que o grau de percolação apical não está relacionado ao comprimento da
obturação de guta-percha que era deixada como remanescente no terço apical
Segundo Fonseca et alli 2 , os instrumentos rotatórios promovem um melhor selamento apical quando da desobstrução do canal radicular.

3.3. REMOÇÃO DO MATERIAL OBTURADOR

A técnica e os instrumentos usados na remoção da guta-percha influenciam a integridade do selamento apical, podendo causar percolação no terço
apical uma técnica rápida e segura é defendida por Morgano 8 , que defende o uso
de instrumento aquecido controlado, com o objetivo de virtualmente eliminar o
potencial de perfuração da raiz, usando-se a broca Peeso somente para remover
o selador endoclôntico. Shillingburg & Kessler 9 recomenda a broca Peeso para
remover a guta-percha, mas Morgano 8 argumenta que uma raiz que parece reta
na radiografia bidimensional pode curvar grandemente no terceiro plano e a broca
perfurar a raiz quando levada apicalmente para a remoção do material obturador
do conduto radicular. Adverte ainda, que devido ao inerente risco de falhas com
pinos muito largos, raramente uma broca Peeso maior que a de número 2 é necessária.
Segundo Miranda6 , remove-se por partes a obturação usando-se um
calcador de ponta romba (Kerr número 9 10, 11 ou Paiva número 2, 3, 4) aquecido ao rubro. Depois, com o auxilio de uma broca Peeso compastivel com o canal,
com a ponta desgastada por disco "carborundum", aplicá-la em velocidade de
10 000 a 15.000 RPM Miranda6 preconiza um atapetamento do fundo cavitário
para manter isolado o remanescente obturador com o meio bucal, com cimento de

Suchina & Lundington apud Fonseca et alii 2 são favoráveis a que as preparacões
realizadas logo após a obturação do canal não afetam o selamento apical.
Conforme Miranda 6 , o momento do preparo depende fundamentalmente
do material de obturação usado. Usando cimentos de presa rápida, associados a
cones de guta-percha, será possível realizar o preparo assim que ocorra a presa
inicial do cimento, quando 80% da dureza já ocorreu Miranda 6 acredita que
quando se usam pastas associadas ou não a cones de guta-percha, contudo de
endurecimento lento, o preparo deverá ser feito em uma outra sessão, mantendose o tempo necessário para que ocorra a presa da pasta. Cimentos como o Óxido
de Zinco e Eugenol, levam 48 a 72 horas para tomar presa o suficiente para ser
trabalhado ser riscos de movimentação da obturação endoclântica do canal radicular. Para preparação imediata do canal radicular Miranda 6 recomenda o cimento
de N-Rickert, pois sua presa inicial se dá 15 minutos após a manipulação.
A conclusão de Fonseca et alii 2 , é que as desobstruções imediatas
mostraram melhores resultados do que as mediatas no que diz respeito ao selamento apical e que após a desobstrução. se realize uma nova condensação com
calcadores endoclônticos com o intuito de sedimentar o remanescente repletor do
conduto.
Na opinião de Moraes et alii 7 , a condensação vertical do terço apical
proporciona selamento apical mais seguro, obturando todo o sistema do canal radicular.

3.4. PROFUNDIDADE DO PREPARO
Miranda6 afirma que o elemento dental é uma unidade funcional , submetido à diversas influências biomecànicas; faz duas considerações a respeito da
parte coronal do dente em relação à reabilitação oclusal; a primeira é a relação
da gengiva com a forma da coroa e a segunda é a relação da coroa com a raiz ,
no que concerne ao braço de alavanca periodontal. Moraes et alii 7 acreditam que
a profundidade do preparo está relacionada ao remanescente coronário. comprimento da raiz, número de canais envolvidos no preparo e altura da crista óssea,
sendo que a extremidade apical do pino deve ficar abaixo da crista óssea, mesmo em casos de reabsorção óssea acentuada, porque assim as tensões transferidas pelo pino são amortecidas pelo suporte ósseo existente. Rapaport apud Moraes et alii 7 afi rma que o comprimento deve ser pelo menos uma vez a uma vez e
meia o comprimento da coroa clinica.
Shillinburg e Stern apud Miranda 6 atestam que o núcleo metálico deverá ter o comprimento equivalente a 2/3 da raiz e no minimo deverá ter o comprimento da futura coroa. Já Hirschfeld apud Miranda 6 assegura que os aspectos biomecànicos da construção do núcleo metálico são discutiveis , alertando que a
profundidade do pino deverá ser suportada pelo suporte ósseo da raiz envolvida.
e que a forma do pino deve seguir a anatomia do canal radicular, tanto transversal
como verticalmente. Para o núcleo ter o tamanho da coroa, é importante observar

oxido de zinco e eugenol, calcado numa espessura de 0,5 a lmm e de presa rapida
Bourgeios & Lemon apud Fonseca et alii 2 afirmam que a administração
de solventes com alargadores para a remoção do material causa contração da
guta-percha com prejuízo ao selamento apical. Harrington apud Moraes et alii'
não encontrou diferença significativa nos dentes em que se removeu a gutapercha com instrumentos aquecidos, todavia atesta que ocorreu menor percolação nos dentes em que se usou brocas Gates-Glidden.
Fonseca et alii 2 acreditam que se obtêm os melhores resultados corn o
uso de instrumentos rotatórios, em relação ao selamento apical.
Schnell, Suchina & Lundington apud Fonseca et alii 2 asseguram categoricamente que o uso de instrumentos aquecidos não afeta o selamento apical,
quando da remoção imediata.
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3.5. DIREÇÃO DO PREPARO E SELEÇÃO DA RAIZ
Moraes et alii 7 afirmam que no momento do preparo deve-se dar especial atenção â inclinação do dente na arcada nos sentido mésio-distal e vestíbulo-lingual, principalmente o incisivo lateral superior, que é o elemento dental que
apresenta o maior grau de inclinação no sentido vestibulo-palatino, ficando em
torno de 20 graus. A falta de observação e critério em relação ás inclinações resulta em erros como degraus e perfurações. levando a insucessos.
Segundo Miranda6 , deve-se levar em consideração durante o preparo o sentido
do longo eixo dos dentes para evitar perfurações radiculares. Os autores são
unânimes quanto ao uso de acompanhamento radiográfico
As características anatômicas de cada dente, e em especial de cada
raiz, devem ser cuidadosamente observadas. Stern & Hirshfeld apud Miranda 6
consideram observar sempre o formato anatômico da raiz e do canal radicular,
imitando-o durante o preparo, pois este deverá ser idêntico ao aspecto cervical de
cada dente. Contudo. há canais que apresentam em corte transversal, forma circular, característica bastante comum em elementos dentais unirradiculares.
Na opinião de Miranda 6 , as raizes dos incisivos inferiores, raiz mesial
de molares inferiores raiz mésio-vestibular de molares superiores, necessitam de
muito cuidado por ocasião do preparo, devido serem anatomicamente muito estreitas. Uma grande extensão poderia enfraquecê-las de maneira acentuada e

que conforme afirma De Deus', um incisivo central superior tem em media,
22,60 mm de comprimento e sua coroa 10,90mm; neste caso, ao se ocupar 2/3
da coroa, teríamos um pino de menor tamanho que a futura coroa. Somente o
canino superior teria correspondência com os 2/3 radiculares, pois tem em média
27,20mm de comprimento e sua coroa 10,50mm.
De acordo com Morgano 8 , todo esforço deveria ser feito para garantir
um comprimento máximo do pino mantendo-se 4 a 5mm de selamento apical de
guta-percha. Afirma também que maior alavanca é exercida quando o pino é menor que o comprimento da coroa clinica. Lloyd 3 afirma que se deve prover o pino
com maior comprimento possível, desde que não se comprometa o selamento
apical.

3.6. FORMA DO PREPARO
Na opinião de Moraes et alii 7 , a forma do preparo reflete a forma anatômica da raiz. Miranda 6 afirma que o preparo deve imitar o formato anatômico da
raiz e do canal radicular, devendo ser idêntico ao aspecto cervical de cada dente,
no que concordam Stern & Hirshfeld apud Miranda 6 .
Tjan & Miller apud Miranda 6 comparando a propriedade retentiva das
formas de preparo circular paralela, circular paralela com retenção, oval paralela
e cônica. submetidas á rotação e tração horizontal e vertical, concluíram que a
forma oval paralela foi a mais retentiva e a cônica a menos retentiva.
Segundo Shillingburg & Kessler 9 , nos dentes com pouca ou nenhuma
estrutura coronária é necessário a criação de um dispositivo anti-rotacional. Um
ou dois sulcos verticais são colocados nas paredes do canal para dar mais estabilidade ao núcleo.
Eissman & Radke apud Lloyd 3 recomendaram uma restauração fundida
que se estenda pelo menos 2mm para apical da junção do núcleo e estrutura
dental remanescente e sugeriram que o abragamento da raiz com este - efeito férula" protegeria os dentes despolpados contra fraturas por propagação de forças
de neutralização geradas pelo pino.
Sorensen & Engelman 19 sugerem uma férula circundando a superfície
coronária do dente para melhorar a integridade do dente tratado endodontica

mente. Pesquisaram que um preparo da superfície da raiz em dois planos e urn
contra-bisel ao redor da superfície oclusal diminuiram o risco de fratura do dente.
to & Eduardo 5 , em seu trabalho de pesquisa, demonstraram um caso clinico utilizando o sistema Luminex (Dentatus Inc., Switzerland), em que se altera a forma
do preparo de dentes com paredes radiculares finas e grande perda dentinária,
promovendo-se reforço radicular com resina composta e adesivos dentinários,
construindo-se um novo canal radicular fino e com forma circular, sendo que a
cimentação é feita também com adesivos.
Loureiro Neto et alii 4 relataram um caso clinico de reforço radicular com
ionômero de vidro com o mesmo objetivo, e preferem obter no inicio do terço apical um ombro dentinário firme, para alojar a parte final do núcleo metálico fundido. Para a criação do conduto radicular artificial, fabricou-se um pino de resina
acrílica de secção quadrangular com arestas arredondadas e faces paralelas.

Standlee et alii e Cooney et alii apud Lloyd 3 afirmaram que o paralelismo dos pinos reduz o estresse e aumenta a retenção destes. Pinos rosqueados
aumentam retenção mas geram estresse segundo Standlee & Caputo e Deutsch
et alii apud Lloyd3.

3.7. DIÂMETRO DO PREPARO
Morgano 3 afirma que no emprego de pinos e núcleos metáticos fundidos. a diâmetro do pino é uma variável que exerce grande influência no sucesso
do tratamento, sendo que nos casos em que a largura do pino excedeu â metade
da largura da raiz , a taxa de sucesso foi consideravelmente mais baixa.
Na opinião de Moraes et alii 7 , o diâmetro do pino aumenta muito pouco
a retencão e o desgaste excessivo enfraquece a raiz. Shillingburg & Kessler 9 recomendam que o diâmetro do preparo não exceda a um terço do diâmetro da raiz.
Segundo Morgand3 , o diâmetro do preparo varia de acordo com o diâmetro de
cada raiz e do canal obturado, e é necessário manter uma espessura de pelo menos 1 mm de dentina no extremo apical do preparo, sem

o que a raiz estará pre-

disposta â fratura.
Segundo Miranda 6 , em um corte transversal o diâmetro do pino deverá
ter aproximadamente um terço do diâmetro da raiz.
Robbins apud Lloyd 3 iniciou uma discussão sobre a importância do diâmetro do pino. Recomendava que o diâmetro deveria ser o menor possível para
aumentar a resistência â fratura por diminuir a perda de estrutura dental.
Potashnick et alii apud Lloyd 3 não recomendavam tratamento que aumentasse o diâmetro do pino, supostamente para aumentar a retenção. Reco

mendavam reduzir o diâmetro do pino para elevar a resistência â fratura dos
dentes
Tjan & Whang apud Lloyd 3 comentaram que o alargamento extensivo
do canal para um pino de diâmetro mais largo pode enfraquecer o dente por causa da perda de dentina, resultando na fratura da raiz durante a carga funcional
3
Mattison apud Lloyd concluiu, em uma análise fotoelástica de estresse
de pinos intrarradiculares fundidos em ouro, que um aumento no diâmetro do pino
eleva o estresse na superfície radicular do dente.
Lloyd 3 aconselhou alargar o canal até limpar as raspas de dentina que
são eliminadas pela abertura. Goering & Mueninghoff apud Lloyd 3 recomendam
que o preparo para pinos deveria somente alterar um mínimo a anatomia interna
do canal para a fabricação do núcleo.
Stern apud Miranda 6 afirma que um preparo ótimo para o diâmetro do
pino seria um terço do diâmetro da raiz, no que concorda Cooney apud Miranda 6 .
Na opinião de Caputo & Standlee apud Lloyd 3 , pelo menos 1 mm de dentina sadia
deveria ser mantida ao redor de toda a circunferência. Halle et alii apud Lloyd'
concluíram que o ideal seria 1,75 mm de estrutura dental remanescente em qualquer direção, na margem do preparo para o pino.
Trabert & Cooney apud Lloyd 3 recomendaram que se deixasse um mínimo de 1 mm de estrutura dental sadia.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vários tópicos foram abordados quanto ao preparo radicular para receber um núcleo. Quanto à obturação do canal radicular, a guta-percha mostrou ser
o material obturador de eleição, e o remanescente apical deve ser de 3 a 5 mm,
para se manter uma margem de segurança do selamento apical, embora Zmener
apud Fonseca et alii 2 afirme que devemos deixar 8 mm de material obturador. Os
instrumentos rotatórios parecem não afetar o selamento apical, e Fonseca et alii 2
atestam que o uso de isolamento absoluto é indispensável no preparo do conduto
para núcleos , pois sem ele teremos percolações marginais comprometendo o tratamento endodbntico. 0 grau de percolação diminuiu quando se preparou o conduto logo após a obturação do mesmo, segundo PorteII apud Moraes et alii 7 e
Fonseca et alii 2 , e se deve usar brocas Gates-Glidden na realização do preparo,
sendo que o cimento usado na obturação do canal radicular seja de presa rápida.
É importante proceder a uma nova condensação com calcadores endoclônticos
para que o remanescente da obturação seja sedimentado.
A profundidade do preparo está relacionada a diversos fatores , como a
situação coronária, o número de canais envolvidos, situação periodontal, comprimento da raiz. Com pinos curtos, temos a formação de maior alavanca. Moraes et
alii 7 acreditam que a parte apical do pino deve ficar abaixo da crista óssea. devido

ao amortecimento de tensões transferidas pelo suporte ósseo, inclusive em casos
de reabsorção óssea.
Verificamos que a discutida proporção do comprimento do núcleo ser
de 2/3 da raiz não é correta, haja vista no caso de um incisivo central superior suas raiz e coroa terem quase o mesmo comprimento então teríamos um pino menor que a futura coroa. 0 mais importante é um pino o mais longo possivel , sem
comprometer o selamento apical.
Cuidados e atenção são necessários para se evitar perfurações , devendo-se levar em conta o elemento dental a ser preparado e sua inclinação na
arcada. Segundo Miranda 6 , no preparo deve-se observar o sentido do longo eixo
dos dentes para evitar as perfurações radiculares, e todos os autores pesquisados concordam quanto à importância do acompanhamento radiografico em todas
as fases. Os incisivos superiores têm grande inclinação no sentido vestíbulopalatino, e no preparo devemos estender mais em direção à parede palatina. conservando a parede vestibular o máximo possível, porque os esforços recairão sobre a parede vestibular durante a mastigação; o inverso aplica-se aos incisivos
inferiores. Na opinião de Moraes et alii 7 , a raiz mais indicada para preparo nos
molares superiores é a palatina; nos inferiores é a distal. Isto devido ao seu volume e espessura. É muito importante o conhecimento anatômico de cada dente e
de cada raiz, e isto se refletirá na forma do preparo, que deve imitar o aspecto
cervical de cada dente.
Pelos estudos de Tjan & Miller apud Miranda 6 , a forma mais retentiva
de preparo é a oval paralela, ao passo que a menos retentiva é a cônica. ShiIlinburg & Kessler 9 afirmam que nos casos de dentes com pouca ou nenhuma estrutura coronária confecciona-se dois sulcos verticais nas paredes do canal, funcionando como dispositivo anti-rotacional. Para melhorar a estabilidade do dente

e diminuir a risco de fraturas, Sorensen & Engelman 19 sugerem o preparo da raiz
em dois planos na superfície e um contra-bisel ao redor da superfície oclusal,
tendo como resultado uma férula abraçando a superfície coronária do dente. Concordamos com Loureiro Neto et alii 4 em sua afirmação de contruir um ombro dentinário fi rme no inicio do terço apical para receber a parte final do núcleo metálico
fundido, dando mais estabilidade ao conjunto. 0 uso de pinos rosqueados é contra-indicado, pois gera estresse nas paredes dentinárias.
Quanto ao diâmetro da raiz, Miranda 6 afirma que deverá ser aproximadamente um terço do diâmetro da raiz, no que concorda Shillinburg apud Kessler 9 .
Já Morgano 3 , afirma que o diâmetro varia de acordo com o diâmetro da cada raiz
e do canal obturado, e sugere no mil-limo 1mm de dentina no extremo apical do
preparo para evitar fraturas. Estudos realizados por Matison apud Loyd 3 demonstraram que quanto maior o diâmetro do pino, maior o estresse na raiz. Halle et alii
3
apud Lloyd recomendam deixar um ideal de 1,75 mm de estrutura dental na margem, em qualquer direção, não estaríamos assim diante de um pino fundido fino
demais, sem rigidez necessária e sujeito â fratura? Entendemos que maiores investigações são necessárias quanto a este item, porém concordamos com a manutenção do máximo possível de dentina, mantendo a anatomia interna da raiz.
A reabilitação de um dente tratado endodonticamente freqüentemente
está associada com a aplicação de núcleos e pinos intra-canal. 0 elemento dental reabilitado sofrerá a ação das forças da mastigação, e deverá apresentar resistência e duração ao longo do tempo. 0 enorme contingente de insucessos
nestas reabilitações e a pouca literatura disponível demonstram que o assunto é
extremamente importante e requer pesquisas e investigações profundas, muito
mais que bom senso da parte dos clínicos.
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