UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
SECÇÃO SANTA CATARINA
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM
PRÓTESE DENTÁRIA 95/97

TIPOS DE PREPARO PARA NÚCLEO

Moacir Luiz Nora
Monografia apresentada à Associação
Brasileira de Odontologia/SC,
Escola de aperfeiçoamento profissional
como parte dos requisitos para
obtenção do Titulo de Especialista
em Prótese Dentária.
Orientador:
Prof. Izo Zani

FLORIANÓPOLIS
1.997

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
SECÇÃO SANTA CATARINA
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM
PRÓTESE DENTÁRIA 95/97

TIPOS DE PREPARO PARA NÚCLEO

Moacir Luiz Nora
Monografia apresentada à Associação
Brasileira de Odontologia/SC,
Escola de aperfeiçoamento profissional
como parte dos requisitos para
obtenção do Titulo de Especialista
em Prótese Dentária.
Orientador:
Prof. Izo Zani

FLORIANÓPOLIS
1.997

1. INTRODUÇÃO

Nos avanços da odontologia e com o intuito de executarmos o
melhor tratamento a nossos pacientes nos mais variados campos da
odontologia e com esta intenção não se mede esforços quando requer a
intervenção de um profissional capacitado - a área referente a Prótese é a
que exige uma maior conscientização na relação profissional-paciente.
fundamental ter um preparo intra-radicular onde se preserve a
estrutura radicular, bem como as estruturas subjacentes e periapicais, pois o
sucesso da prótese vai depender de que cada procedimento, seja efetuado
dentro das normas e técnicas pré-determinadas.
Muitas técnicas tem sido usadas no intuito de recuperar raizes
com extensas lesões cariosas intra-radiculares, ou em casos de reabsorção
interna tentando-se assim devolver o máximo de resistência e as funções
perdidas.
Uma força oclusal incidindo verticalmente tem efeito de cunha e
expõe a raiz à fratura vertical, recomendando assim uma restauração
fundida, que se estenda pelo menos 2 mm para apical na junção núcleo e
estrutura dental.
A partir do momento que lançamos mão do pino intra-canal para
aumentar a retenção e resistência de dentes tratados endodonticamente,
induz o desgaste da estrutura dental, neste caso, deve-se levar em conta
alguns fatores de fundamental importância, tais como a anatomia das raizes
e suas variações, o comprimento insuficiente da raiz e da repleção
endodõntica, bem como o diâmetro e forma e o grupo de dentes também
pode-se mudar a forma do preparo, como por exemplo, na necessidade de
preparar mais que um conduto no caso de dentes posteriores.
evidente que a terapia endodeintica bem sucedida é um pré
requisito para indicação de um núcleo metálico.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Quando fazer o preparo intra-radicular ?
Os principais avanços na terapia endodõntica que ocorreram neste
século tem alterado significativamente a prática da dentistica. Dentes que
eram uma vez considerados in -estaurdveis e extraídos são comumente
tratados endodonticamente e restaurados para função. Os pinos que foram
originalmente desenhados meramente para reter a restauração coronária
quando fosse inadequada a estrutura dental remanescente, foram mais tarde
vistos como um método de reforço de dentes despolpados.
Quando uma significativa estrutura coronal dental permanece e o
preparo do dente despolpado é conservador, uma coroa artificial pode
frequentemente ser instalada sem o pino. Com tudo, devido ao seu pequeno
volume, incisivos mandibulares e incisivos maxilares laterais, comumente
requerem um pino e um núcleo, se uma coroa artificial está indicada, o dente
tratado endodonticamente, as vezes exige restaurações que vise substituir as
estruturas perdidas, com o intuito de proteger as remanescentes, restituindo
a forma e função integrando novamente ao sistema estomatognático.
Para aumentar a retenção e resistência das restaurações de dentes
tratados endodonticamente, muitas vezes se faz necessário a ancoragem
intra-radicular.
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2.2. Como fazer o preparo intra-radicular

Uma técnica rápida e segura para remover a guta-percha é o uso
de um instrumento aquecido, eliminando o risco de perfurar a raiz. A broca
Peeso pode então ser utilizada para remover o selador endodõntico.
Quando um pino está indicado para reter uma coroa artificial, se
faz necessário que o preparo conste com uma férula de 1,5 a 2 mm de
comprimento, pois ela além de proteger o selo cementdrio do retentor da
coroa artificial, aumenta a resistência da raiz, à carga oclusal dinâmica,
reduzindo a concentração de forças na junção do núcleo e do pino.
0 preparo do canal radicular para receber um núcleo metálico é
tarefa do endodontista, pois só ele encontra-se familiarizado com os
aspectos anatômicos inerentes a de cada dente, como por exemplo: número
de canais, comprimento, forma, direção e volume radicular. Desta forma,
quando está indicado um tratamento endodõntico e o paciente é
encaminhado a um especialista, deve-se requerer também o preparo do canal
quando necessário, informando-o qual o tipo de trabalho a ser realizado,
pois o endodontista deverá saber se o protesista aproveitará o remanescente
coronário ou não, uma vez que a profundidade do canal a ser preparado
estará diretamente relacionado com este remanescente. Quando não for
aproveitado, o preparo deverá aprofundar-se aos 2/3 radiculares ou pelo
menos dar condições a que o pino do núcleo tenha pelo menos o
comprimento da futura coroa, permanecendo no ápice radicular 3 mm de
obturação endodõntica remanescente, em virtude desta regido ser rica em
canais laterais.
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2.2.1. Cuidados no preparo
1- remover todo o tecido cariado, se existente; 2- eliminar todas
as estruturas de esmalte sem suporte de dentina; 3- calcular precisamente a
que profundidade deverá ser introduzida a broca tipo "Peeso", de posse de
uma radiografia e da odontometria obtida durante o tratamento endodemtico;
4- lembrar que o pino do núcleo deverá ter pelo menos o mesmo
comprimento que o da futura coroal7 (1973); 5- e deverá permanecer no
ápice radicular, 2 a 3 mm de obturação endockintica remanescente a fim de
que tenhamos um selamento apical sem interferência; 6- o ter-go apical é uma
região muito rica em canais laterais e acessários9' 11 (1971).
No momento do preparo, o profissional deve estar atento
inclinação do dente na arcada, nos sentidos vestibulolingual e mesiodistal,
especialmente o incisivo lateral superior, pois é o dente com maior
inclinação no sentido vestibulopalatino. A não observação destas inclinações
provoca erros com o degrau e perfuração, que poderão comprometer todo o
tratamento.
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2.2.2. Momento do preparo e técnica
0 momento do preparo depende fundamentalmente do material de
obturação utilizado. Desde que se usem cimentos de presa rápida,
associados a cones de guta-percha, poderemos realizar o preparo tão logo
haja presa inicial do cimento. Normalmente nesta presa inicial, 80% da
dureza já foi obtida. Quando se usam, ao contrário, pastas associadas ou
não a cones de guta-percha, mas de endurecimento lento, o preparo deverá
ser feito em uma outra sessão, esperando-se o tempo necessário para que
haja o endurecimento da pasta. Muitas pastas, como por exemplo o Oxido
de Zinco-Eugenol, demoram 48 a 72 horas para tomar presa, o suficiente
para ser manipulado sem corrermos o risco de movimentarmos a obturação
endodõntica do canal radicular.
0 preparo do canal pode então ser feito após este período.
Existem várias técnicas preconizadas para o preparo dos canais. 0 nosso
método consiste em remover por partes a obturação com o auxilio de um
calcador de ponta romba (Kerr n° 9, 10, 11 ou Paiva 2, 3, 4), aquecido ao
rubro. Após a remoção de quase toda a obturação desejada, que deve estar
em torno de 2/3 do comprimento total da raizz 3 com o auxilio de uma broca
"tipo Peeso" de calibre compatível com o interior do canal, cuja ponta foi
previamente desgastada com o uso de um disco "cart".
0 preparo final deve apresentar um canal de paredes lisas,
levemente expulsivo e de formato que a acompanhe a anatomia radicular.
Não é recomendado tentar arredondar o preparo em raizes achatadas, pois
iríamos se não fazer perfurações laterais pelo menos enfraquecer a raiz.
Finalmente, como medida de cautela, convém fazer um atapetamento do
fundo cavitário para isolar completamente o remanescente da obturação do
canal com o meio bucal, durante as manobras de modelagem. Este
atapetamento pode ser feito com vários materiais. Há quem preconize o uso
de amálgama. E preferível utilizar o cimento de Oxido de Zinco-Eugenol de
presa rápida (Fynal ou IRM), que deverá ser calcado no fundo cavitário
numa espessura que varie entre 0,5 a 1 mm.
Fazer um selamento do canal após o preparo enquanto se espera a
confecção do núcleo metálico em laboratório.
,

(8)

2.2.3. Profundidade do preparo
SOKOL13 (1984), não recomendava tratamento que aumentasse o
diâmetro do preparo, supostamente para aumentar a retenção ou reforçar a
raiz, sugeriram reduzir o diâmetro do preparo para elevar a resistência a
fratura de dentes tratados endodonticamente, e o aumento de retenção pela
expansão da área de superficie do pino não demonstrou ser tão efetivo como
estender o comprimento do pino aprofundando o preparo.
A profundidade do preparo depende do remanescente coronário,
do 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,
mesmo nos casos de reabsorção óssea acentuada, pois desta forma as
tensões transferidas pelo pino serão amortecidas pelo suporte ósseo
existente.
SORENSEN 14 (1990), descreveram que o núcleo metálico deverá
apresentar o comprimento equivalente a 2/3 radiculares e que no mínimo
deverá apresentar o comprimento da futura coroa. Mais reservado,
Hirschfeld diz que os aspectos biomecinicos da construção do núcleo
metálico são discutíveis. Recomenda que a profundidade do pino deverá ser
determinada pelo suporte ósseo da raiz envolvida, e que a forma do pino
deve seguir o contorno anatômico do canal radicular, tanto vertical como
transversalmente.
De Deus., ao examinar 1465 dentes, determinou um comprimento
médio dos diversos grupos e os de suas coroas, sendo que um incisivo
central superior em média apresenta 22,60 mm e sua coroa 10,90 mm, um
incisivo lateral superior 22,10 mm e sua coroa 10,20 mm. Desta forma,
concluímos que para estes dentes, ao utilizarmos 2/3 radiculares para o
núcleo metálico estaremos obtendo um pino de menor tamanho que a futura
coroa. 0 canino superior seria o único a corresponder aos 2/3 radiculares,
pois seu comprimento médio é de 27,20 mm e sua coroa 10,50 mm. Para os
dentes superiores posteriores existe uma correspondência para os 2/3
radiculares, pois os comprimentos destes e suas coroas são compatíveis mas
inviáveis pois as condições anatômicas radiculares, com exceção das raizes
palatinas, contra-indicam um preparo tão profundo.
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2.2.4. Forma do preparo

A fratura vertical da raiz tem sido verificada como a primeira
razão para o insucesso de dentes tratados endodonticamente.
TJAN & WHANG 16 (1985), comentaram que o alargamento
extensivo do canal para um pino de diâmetro mais largo pode enfraquecer o
dente por causa da remoção de dentina, resultando na fratura da raiz durante

a carga funcional.
MATTINSON6 (1984), concluiu em uma análise fotoeldstica de
stress sobre pinos intra-radiculares fundidos em ouro, que um aumento do
diâmetro do pino eleva o stress na superficie radicular do dente e recomenda
a conservação da estrutura dental para prevenir fraturas no desenho de pinos
e núcleos.
A forma do preparo deve refletir a forma anatômica da raiz.
TJAN & MILLER 15 (1984), comparando a propriedade retentiva
das formas de preparo circular paralelo, com retenção, oval paralela cômica,
submetidas a rotação e tração horizontal e vertical, concluíram que a forma
oval paralela foi a mais retentiva e a cônica a menos retentiva.
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2.2.5. Integridade do selamento apical

A técnica adequada para se remover parcialmente a obturação do
conduto, e se há alguma alteração significativa no selamento apical quando a
guta-percha é removida imediatamente ou dias após.
NEAGLEY8 (1960), observou pequenas percolações em 8 dos 9
dentes experimentados nos quais cones de prata foram reduzidos a 4 mm
durante a preparação do canal. Concluiu, então, que a guta-percha é o
material obturador mais indicado quando preconizarmos preparações para
núcleos devido a sua plasticidade. Concluiu, também, que os instrumentos
rotatórios não causam percolação no selamento apical.
SCHILLINGBURG 1° (1970), recomendou que os núcleos devem
deixar no mínimo 3 mm de obturação no ápice radicular para manter a
integridade do selamento apical. Caputo & Standlee., atestaram que pelo
menos 3 a 5 mm de guta-percha devem permanecer no interior do canal para
assegurar a integridade do selamento apical.
SCHNELL 12 (1978), testou o efeito da remoção imediata (antes da
presa do selante) da guta-percha com instrumentos aquecidos em dentes
obturados pela técnica da cloro-percha. 0 autor não observou nenhuma
alteração no selamento apical. Zmener., demonstrou, num estudo "in vitro",
que quando a preparação do canal é feita logo após obturação do canal,
nenhum dano é causado ao selamento apical. Também afirmou que 8 mm de
material obturador deixado no canal proporciona um bom selamento apical.
KWAN & HARRINGTON4 (1982), em seus trabalhos de
pesquisa, concluíram que o uso de brocas Gates Glidden, logo após a
obturação de canal, causaram menos percolação comparando 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 gutapercha, logo após a obturação do canal radicular, não provocou nenhuma
alteração significativa no selamento apical. Finalizaram suas conclusões
afirmando que o grau de percolação apical não estava relacionado do
remanescente no terço apical.
BOURGEOIS & LEMON' (1981), asseguram que a utilização de
solventes com alargadores para remover guta-percha causam contração do
material obturador prejudicando o selamento apical. Acrescentaram
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também, que não houve diferença significativa entre os dentes que tiveram a
guta-percha removida imediatamente e àqueles em que sua remoção foi feita
uma semana após a obturação do conduto. Concluíram, asseverando que o
melhor selamento apical se evidencia nos dentes em que a desobstrução do
canal foi imediata. Porte11., preocupou-se em observar o efeito do preparo do
canal imediata e mediatamente após a obturação do conduto em relação ao
selamento apical. Concluíram que, ao se deixar 7 mm de guta-percha no
terço apical, teremos menos alterações no selamento apical do que se
deixarmos apenas 3 mm. Concluíram também que nos preparos imediatos o
grau de percolação diminui comparado com os preparos mediatos.
HARRINGTON4 (1982)., observou que não houve diferença
significativa nos dentes que se removeu a guta-percha com instrumentos
aquecidos, porém afirmou, que houve menor percolação nos dentes em que
se fez o uso de brocas Gates Glidden. (...) De Sort., é favorável em deixar 3
a 5 mm de selamento apical e estender o pino, pelo menos até a metade do
comprimento radicular que está suportado por osso alveolar, obviamente,
quando possível.

3. PROPOSIÇÃO

0 assunto que abordamos trata dos tipos de preparo intra-canal
para a confecção de um núcleo metálico, aspecto que desperta atenção e
requer um planejamento a partir da necessidade de se efetuar uma
endodontia para confecção de 1 pino com a finalidade de se obter retenção
intra-radicular, tanto em dentes vitais como em endodontias parcialmente
efetuadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

0 tema abordado nesta revisão cientifica não se encontra tão

amplamente discutido na literatura quanto outros assuntos pertinentes a
núcleos ou pinos. 0 enfoque dos autores é sempre maior em relação As
variedades de tipos de pinos (industrializados, fundidos, mistos, etc.) ou As
suas formas de moldagens do que os tipos de preparos intra-canal para a
instalação de núcleos ou pinos.
Observa-se diariamente na prática odontológica inúmeras
iatrogenias relacionadas a preparos intra-radiculares, suas origens podem
estar nas técnicas e instrumentais inadequados, no preparo excessivo em
largura ou em comprimento, na desconsideração das forças oclusais, na
ausência de acompanhamento radiográfico, no desconhecimento da
anatomia intra-canal ou das inclinações dentárias, em contaminações e
também na falta de senso critico diante de uma endodontia mal realizada.
LLOYD & PALIK5 (1993), concluíram que o diâmetro do preparo
de dentes tratados endodonticamente para instalação de pinos tem sido
imprecisa, pois variações na configuração anatômica, extensão da
destruição, localização na arcada dental, osso alveolar de suporte e a função
do dente restaurado em substituir ou suportar outro dente dificulta a seleção
do preparo e pino ideal para determinada situação clinica.
MORGANO7 (1996), concluiu com relação aos efeitos dos pinos
sobre as raizes ainda são conflitantes devido A falta de um bem controlado
estudo in vivo e dos resultados duvidosos de muitas investigações in vitro.
Todavia, extração e reposição com próteses suportadas por implante podem
ser mais prudentes com dentes severamente comprometidos.
Com relação A. resistência A fratura dos dentes com vários tipos de
férulas, SORENSEN & ENGELMANN I4 (1990), afirmaram que, embora a
aplicação deste estudo possa ser limitada em situações clinicas, os
resultados da pesquisa in vitro concluem que:
- 1,0 mm acima da margem da estrutura coronal, aumenta a
resistência a fratura de dentes tratados endodonticamente;
- Um contra-bisel na junção do núcleo e da margem da coroa não
aumenta a resistência a fratura;
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- Questiona-se o conceito prévio de que o dente deva ter o
máximo de estrutura axial para resistir a fratura;
- 0 passo mais importante na preparação dental é o paralelismo
das paredes da dentina coronária para a preparação do ombro,
proporcionando maior resistência.

5. CONCLUSÃO
Conforme foi exposto na revista de literatura, conclui-se que: o
mais indicado para um preparo intra-radicular deve ser encomendado ao
endodontista, informando-lhe de que maneira será efetuado o seguinte
trabalho protético, ou no caso de efetuarmos o preparo, quando não for
aproveitado o remanescente coronário, o preparo deverá aprofundar-se aos
2/3 radiculares ou pelo menos dar condições a que o pino do núcleo tenha o
mínimo o comprimento da futura coroa, permanecendo no ápice radicular 3
mm de obturação endockintica remanescente, em virtude desta regido ser
rica em canais laterais

6. RESUMO
Neste trabalho de pesquisa sobre os tipos de preparo para núcleo
intra-radicular, observamos o cuidado que devemos ter ao planejar e efetuar
um núcleo intra canal, devido a situação posição e o estado anatômico do
elemento radicular.
0 preparo final deve apresentar um canal de paredes lisos,
levemente expulsivo e de formato que acompanhe a anatomia radicular, com
a profundidade equivalente a 2/3 radiculares e que no mínimo deva
apresentar o comprimento da futura coroa.

6. SUMMARY

In this work research about all preparing to intra-radicular
nucleus, we notice the precaution that we must have in plan an intraradicular nucleus due to situation, position and anatomic state of radicular
element.
The fmal preparing must presents a smooth wall canal, lightly
expulsive and in a format that comes along with the anatomy radicular in a
profundity equivalent to 2/3 radiculars that must presents the size of future
coronal.
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