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RESUMO

Dentes tratados endodonticamente são comuns na prática odontológica e, geralmente,
requerem o uso de pinos intra-radiculares que irão reter uma restauração direta e
indireta. Com o advento da adesão à estrutura dentária gerando princípios mais
conservadores, foram introduzidos no mercado odontológico os pinos pré-fabricados
estéticos, tais como, pinos em fibra de quartzo, fibra de vidro e cerâmicos. Também
vieram com o intuito de superar as deficiências e limitações dos pinos metálicos
fundidos. Este trabalho de conclusão de curso visou realizar uma revisão de literatura
sobre as características físico-químicas e biológicas dos sistemas de pinos,
comparando-os. Foi concluído que os pinos de fibra possibilitam preservar estrutura
remanescente, possuem módulo de elasticidade e resistência semelhante ao da dentina
e, se houver fratura, geralmente são menores e reparáveis. Já os pinos cerâmicos,
possuem alta rigidez, levando geralmente a fraturas radiculares catastróficas ou
irreparáveis; semelhante ao pinos metálicos fundidos.
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ABSTRACT

Endodontically treated teeth are common in practice odontologic and they request,
commonly, the use of post and core systems that will retain a direct or indirect
restoration. With the coming of the adhesion to dental structure generating more
conservative beginnings, they are introduced in the market odontologic the aesthetic
prefabricated posts, in other words, quartz fiber posts, glass fiber post and zirconium
oxide post. They also came with the intention from overcoming the deficiencies and
limitations of the custom cast post and core. This work of course conclusion sought to
accomplish a literature review on the characteristics physical-chemistries and biologicals
of the posts systems, comparing them. It was concluded that the fiber-reinforced posts
make possible to preserve remaining tooth structure, they posses module of elasticity
and resistance similar to the dentin and, if there is fracture, they are usually smaller and
you repaired. Already the ceramic posts, posses high rigidity, usually taking to you root
fracture catastrophic or irreparable; similar to the custom cast post and core.

KEY-WORDS: fiber-reinforced post; ceramic post; post and core.
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I INTRODUÇÃO

A decisão de com qual material e técnica restaurar dentes tratados
endodonticamente continua a ser um tema polêmico na classe odontológica. Para
dificultar ainda mais, há uma grande variedade de alternativas restauradoras
disponíveis no mercado atualmente. Até bem pouco tempo, quando um profissional
restaurasse um dente previamente submetido a tratamento endod6ntico certamente
indicaria o uso de pino intraradicular indireto metálico e uma restauração indireta que
recobrisse total ou parcialmente a estrutura dentária remanescente.
Hoje, a 1a questão é decidir pelo uso ou não de pino intraradicular. Optando
por utilizá-lo, o profissional terá que escolher se será indireto ou direto, metálico ou
estético, ativo ou passivo, liso ou serrilhado entre outros quesitos. Devido a
complexidade, associada com controvérsias e aos poucos estudos conclusivos
juntamente com a crescente demanda por uma Odontologia estética, fez-se uma
revisão de literatura de três sistemas de pinos intraradiculares estéticos: pinos de
fibra de carbono recobertos com quartzo, pinos de fibra de vidro e pinos cerâmicos
(diretos ou indiretos).
Os primeiros pinos diretos não metálicos lançados no mercado foram os pinos
de fibra de carbono. Foram introduzidos no inicio dos anos 90 por Duret, Reynaud e
Duret,

devido 6 necessidade de uma alternativa aos pinos metálicos que

apresentavam problemas como a corrosão. Esses pinos apresentam algumas
vantagens, como biocompatibilidade dentária, resistência 6 corrosão

e fratura e

módulo de elasticidade de 21 GPa, próximo ao da dentina que é de 18 GPa. Isto
causa menos estresse aos dentes resultando em menor possibilidade de fratura
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radicular. Esses pinos permitem uma remoção fácil no caso de retratamento
endodôntico, instalação em uma única sessão clinica, sendo que são mais efetivos,
de maneira geral, em relação aos pinos e núcleos fundidos metálicos. Além dos
pinos de fibra de carbono (C-Post, Bisco) que possuem em sua totalidade 64% de
fibras de carbono longitudinais e 36% de matriz epóxica com uma camada de bário
externa, estão disponíveis comercialmente pinos intraradiculares diretos que
possuem a mesma constituição básica de fibras de carbono, porém revestidos com
uma camada mineral de coloração branca (quartzo). São os pinos de fibra carbonoquartzo (AesthetiPost, Bisco) com uma característica mais estética. São mais
resistentes à fratura quando comparados com os pinos de fibra de carbono
convencionais (C-Post, Bisco), além de serem seguros e eficientes. Comercialmente,
são apresentados com formato paralelo, levemente cônico no ápice e com 3
diâmetros diferentes (1,4 mm, 1,8 mm e 2,1 mm).
Outro grupo de pinos intraradiculares direto estético são os pinos cerâmicos
de dióxido de zircônio (CosmoPost — lvoclar). Esses pinos possuem alta resistência
flexural (1400 Mpa), excelente translucidez e são altamente estéticos. Também são
biocompativeis com as estruturas dentais e radiopacos. A transmissão de luz dentro
dos canais radiculares através desses pinos, favorece a ativação dos materiais
resinosos utilizados para cimentação. Como principal desvantagem, os pinos
cerâmicos possuem elevada rigidez, podendo transmitir grandes esforços por não
absorverem os impactos mecânicos, podendo levar assim o dente 6 fratura.
Comercialmente, são apresentados com formato paralelo, levemente cônico no
ápice, tendo diâmetro de 1,4 e 1,7 mm. Mais recentemente, foram introduzidos no
mercado odontológico os pinos de fibra de vidro (FibreKor, Jeneric/ Pentron). Esses
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pinos são paralelos de um ponto a outro com 3 diâmetros diferentes (1,0 mm, 1,25
mm e 1,5 mm), apresentam 9 sulcos cônicos na sua estrutura. A superfície é
texturizada com a intenção de aumentar a retenção mecânica no sistema pinonúcleo-dente e, se necessário for, pode ser removido facilmente em caso de
retratamento endod6ntico. Possuem um baixo modulo de elasticidade sendo
semelhante ao da dentina, comprimento (18 mm) fácil de ajustar, estéticos,
altamente resistentes e reforçados

por fibras. Como principal desvantagem,

apresentam-se radiolúcidos.
Devido 6 tamanha diversidade de sistemas de pinos encontrada atualmente,
foi proposta uma revisão de literatura para comparar tais sistemas em relação a suas
propriedades físico-químicas e biológicas, tendo em mente que nenhum material
restaurador substitui o tecido dental com a mesma eficiência, o que nos obriga
selecionar uma técnica que seja, além de tudo, conservadora para a estrutura dental
remanescente.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Segundo Khan (1991), em dentes com estrutura coronária insuficiente para
um núcleo, são necessários pinos para retenção. Para isso, deve-se conhecer a
estrutura radicular interna e externa para poder selecionar o melhor sistema de
pinos, maximizando a retenção do pino e minimizando a fratura radicular. Algumas
qualidades são necessárias para um sistema de pinos: comprimento de 7 a 11 mm e
tão longo quanto a coroa clinica ou metade do osso alveolar de suporte, força
suficiente para resistir à fratura durante a mastigação, pelo menos 3mm de gutapercha para prover selamento apical, minimo de 2mm de estrutura radicular
(dentina) envolvendo o pino, ser removível, de fácil colocação e ser relativamente
barato. Esclarece ainda que pinos paralelos resistem a forças de deslocamento 4,5
vezes mais do que os pinos cônicos. Roscas ou serras adicionais provem uma
retenção maior, porém podem causar microtrincas nas paredes do canal,
aumentando o potencial de fratura radicular.
Christensen (1996) relatou que núcleos fundidos foram considerados os
melhores para reconstruir dentes tratados endodonticamente; porém, atualmente, os
pinos préfabricados tornaram-se muito populares. Relatou que dentes com minima
estrutura coronária perdida não necessitam de pinos. Dentes com metade da
estrutura coronária perdida provavelmente não precisarão de pinos, com exceção de
dentes com guia canina, incisal ou significante função em grupo. Nestas situações,
devido ao estresse lateral, o dente precisará de cobertura total e pino para ter
resistência à fratura. Concluiu que quando houver mais da metade da estrutura

coronária perdida, há necessidade de núcleo com características anti-rotacionais,
como canaletas, orifícios ou caixas proximais.
Purton e Payne (1996) compararam em um estudo, in vitro, as propriedades
físicas de pinos radiculares de fibra de carbono com pinos metálicos. Testes com 3
pontos de flexão foram usados para determinar o módulo de elasticidade dos pinos.
Núcleos de resina composta foram sujeitos a forças de tensão para testar a união
entre o núcleo e os pinos. Os resultados demonstraram que a fibra de carbono foi
mais inflexível sob forças transversais do que os pinos metálicos, mostrando ter
adequada rigidez para esta proposta. Os três pontos testados resultaram em valores
para o módulo de elasticidade, sendo de 213Gpa para os pinos metálicos (Parapost)
e 319Gpa para os pinos de fibra de carbono (Composipost). 0 núcleo de resina
composta testado foi conservado mais fortemente aos pinos metálicos do que na
fibra de carbono dos testes de tensão. A resina composta foi utilizada como material
de núcleo por muita razões, entre elas: os fabricantes dos pinos recomendam, pois é
quimicamente compatível com o bis-GMA presente nos pinos; o seu uso é
clinicamente simples e comum entre os dentistas e estudos sugerem que, se for
necessário um retratannento ou reparo de eventual falha mecânica, é mais fácil. A
configuração do pino afeta significativamente a retenção do núcleo de resina
composta e o modo de fratura nos testes de tensão, já o diâmetro dos pinos não
influenciou na retenção dos núcleos em nenhum tipo de pino. Concluíram que pinos
em fibra de carbono possuem potencial para substituir pinos metálicos em muitas
situações clinicas. Possuem adequada rigidez, resistência â fadiga e corrosão e são
reversíveis. Se configurações como roscas podem provocar adesão aos núcleos,
eles podem tornar-se uma aplicação universal como os pinos metálicos.
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Dietschi; RomeIli; Goretti (1997) investigaram, in vitro, as diferentes interfaces
encontradas em restaurações adesivas com pinos e núcleos de preenchimento feitos
com alguns sistemas de pinos após testes de fadiga. Quarenta incisivos e caninos
superiores humanos foram extraídos e colocados em solução salina a 4°C e
aleatoriamente divididos em 5 grupos experimentais. Grupo 1 — pinos cônicos
metálicos de titânio (Komet ER, Brasseler); Grupo 2 — pinos cônicos metálicos de
titânio (Cerametric, Dentsply); Grupo 3 — pinos cilíndricos de zircônio experimental
(Dentsply); Grupo 4 — pinos de lados paralelos de fibra de carbono (Composipost,
RTD); Grupo 5 — pinos experimentais de fibras reforçados por resina ep6xi (Resilient,
RTD). A preparação endod6ntica foi realizada pela técnica manual step lack e os
-

canais obturados com cimento livre de eugenol (Sealapex, Kerr) e guta-percha
(Dentsply). As coroas foram seccionadas na junção cemento-esmalte para
proporcionar somente superfícies de dentina. Os pinos dos grupos 1, 2, 3 e 5 foram
cimentados com cimento resinoso Panavia 21 (Kuraray)

e os núcleos de

preenchimento feitos com resina híbrida autopolimerizável (Ti- Core). Os pinos do
grupo 4 foram cimentados com cimento resinoso Sealbond Cement (RTD) e os
núcleos de preenchimento feitos por um compósito autopolimerizável (Resilient,
RTD). Cada amostra foi então ajustada à câmara de teste do aparelho mecânico de
fadiga e montadas em bases cilíndricas de borracha inclinadas, permitindo aos
dentes restaurados sofrerem uma carga de 45° no aparelho experimental. Todas as
amostras foram submetidas a 250.000 ciclos térmicos de 1min cada, com imersão
alternada de banhos de água de 5° C a 55° C. Após ciclagem mecânica e térmica,
as amostras foram envoltas com resina epóxi-autopolimerizável e seccionadas em 3
segmentos para uma análise de microscopia eletrônica. Os resultados mostraram
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que entre os 5 sistemas de pinos adesivos testados, o pino Komet ER (Grupo 1)
apresentou a maior continuidade entre a interface radicular (78,12%) e a coroa
(83,88%), embora as amostras desse grupo apresentassem fraturas radiculares (7
das 8 amostras). Os pinos cerâmicos (Grupo 3) apresentaram insuficiente adaptação
na dentina radicular (21,25% de continuidade)

e dentina coronária (53,25%).

obtendo uma influência adversa na adaptação pino-núcleo à dentina, provavelmente
devido à alta rigidez. Já os pinos de fibra de carbono (Grupo 4) mostraram ter
propriedades mecânicas mais próximas ás da dentina, com 67,38% de continuidade
radicular e 44,88% de continuidade dentinária, a despeito do uso de outro agente
cimentante formulado.
Zalkind e Hochman (1998) relataram métodos alternativos para reconstrução
de núcleos intra-radiculares para restauração de dentes tratados endodonticamente.
Como uma alternativa estética, descreveram uma sequência de métodos diretos e
indiretos para pinos cerâmicos Biopost (lncermed S.A.) e TZP-Post (Maillefer S.A.).
Para os pinos metálicos, tentando reduzir o aspecto acinzentado que ele possa
transmitir para uma coroa pura de porcelana, é descrito um método indireto de
confecção no qual sobre a estrutura metálica é acrescentada uma fina camada de
opaco; tentando, assim, uma aparência estética mais agradável.
Dean; Jeansonne; Sarkar (1998) avaliaram,

in vitro,

a influência de

procedimentos endodônticos e restauradores quanto a resistência à fratura

e

compararam a incidência de fraturas de raizes entre os dentes restaurados com 3
tipos de pinos, cada um suportando um compósito de preenchimento. Setenta
caninos livres de cárie cervicais foram usados nesse estudo. Os dentes foram
estocados em solução salina e divididos em 7 grupos de 10 dentes cada. Dez

14

dentes não foram preparados endodonticamente para servirem como controle
(Grupo 1). Os outros 60 dentes foram endodonticamente instrumentados

e

trabalhados a 1mm do ápice com limas K-file e brocas Gates-Glidden (Unin Braach),
irrigados com solução de hipoclorito de sódio a 25%, obturados com guta-percha
(Obtura, Texceed Corp.) e selados com resina (AH-26, DeTrey). Os espécimes
tiveram suas superfícies preparadas oclusalmente com uma pedra fina de diamante
perpendicular ao lado do eixo a um comprimento padrão de 24mm. Uma coroa
simulada foi preparada com 8mm da margem cervical em direção à região incisal. A
preparação foi feita da região cervical para reproduzir um retângulo de 4mm x 3mm
da coroa inicial. Para suportar uma distribuição homogênea de forças foi feito um
bisel inciso-lingual com 2mm e uma angulagem de 45°. Grupo 2 — o acesso
endocleintico de cada dente foi preenchido com guta-percha. As amostras de coroas
foram preparadas igual ao Grupo 1. Grupo 3 — semelhante ao Grupo 2, porém gutapercha foi removida a uma profundidade de 6 mm do bordo incisal e a câmara pulpar
restaurada com resina composta BisCore (Bisco). Grupo 4 — em uma profundidade
de 16 mm da borda incisal foi preparado removendo a guta- percha

e então

cimentados pinos de fibra de carbono (C-Post, Bisco) com cimento resinoso C&B
(Bisco). 0 acesso foi restaurado com resina como no Grupo 3

e a parte coronal

como no Grupo 1. Grupo 5 — pinos de fibra de carbono (C-Post, Bisco) foram
mantidos como no Grupo 4 e restaurações de resina para núcleo de preenchimento
(BisCore, Bisco) foram acrescentados nas mesmas dimensões e preparos de coroa
como no Grupo 1. Grupo 6 — pinos de ago inoxidável cônico PD Post (Union Broach)
e restaurações de resina para núcleo de preenchimento como no Grupo 5 foram
colocadas. Grupo 7 — pinos de ago inoxidável paralelos Parapost (Whaledent) com
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restaurações de resina para núcleo de preenchimento, como foram colocadas no
Grupo 5. Após a preparação dos dentes, esses foram montados em uma base de
alumínio com resina epóxi (Buhler, Lake Bluff). Um instrumento de alumínio foi
usado para posicionar os espécimes na máquina de teste a fim de que a carga
0
fosse direcionada a um ângulo de 45 . As amostras foram submetidas a uma
velocidade de 0,5mm/min até que ocorresse a fratura. A força no momento da falha
foi medida em quilogramas e o tipo de fratura foi registrado com o núcleo deslocado,
núcleo fraturado ou dente fraturado. 0 teste de múltiplo alcance de Duncan foi usado
para determinar a influência dos procedimentos de preparação e os diferentes tipos
de pinos na resistência à fratura. 0 resultado dos 69 dentes analisados (uma
amostra do Grupo 4 foi anulada devido a um erro ocorrido durante

o teste)

demonstrou valores médios de resistência à fratura mais baixos no grupo C-Post
com 107,4 kg. Valores mais altos foram encontrados para o grupo controle com
189,4 kg. Análise estatística revelou que os grupos de coroas intactas (Grupos 1 a 4)
foram significativamente mais resistentes à fratura em relação aos pinos e núcleos
de preenchimento de resina composta (Grupo 5 a 7). Os Grupos 6 e 7 restaurados
com pinos de ago inoxidável demonstraram uma incidência de 50% de fratura de
raiz, ao passo que o grupo restaurado com pinos de fibra de carbono e núcleos de
preenchimento de resina composta (Grupo 5) não teve fraturas de raiz.
Fredriksson et al. (1998) realizaram uma retrospectiva clinica radiográfica, em
que avaliaram o comportamento do sistema de pinos de fibra de carbono
(Composipost, RTD) num período de 2 a 3 anos. Durante o período de 1 ano, 7
dentistas fizeram o tratamento de 236 pacientes (91 homens e 145 mulheres), com
uma média de idade de 57 anos na qual receberam como material restaurador pinos
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de fibra de carbono (Composipost, RTD) e resina composta (Resilient, RTD) na sua
parte coronária. Os dentes, na sua maioria, foram cobertos com coroa metalocerâmica (80%) e coroas cerâmicas (10%). Em um total de 130 dentes maxilares e
106 dentes mandibulares, foram avaliados suas condições periodontais, sinais
radiográficos e resultados protéticos, sendo que esses pacientes foram reavaliados
em um período de 3 a 6 meses. Os resultados obtidos, nesse estudo, mostraram
que 5 dentes (2%) foram extraídos por tratamento duvidoso, mas nada atribuido ao
sistema de pino utilizado. Os 231 dentes restantes não apresentaram nenhuma
fratura do pino ou de raiz. Presenças de cáries, reabsorção óssea ou fracasso de
técnica do sistema Composipost (RTD) também não ocorreram. Não foi encontrada
nenhuma diferença no controle de placa, doença periodontal e profundidade de
bolsa para os dentes restaurados quando comparados com outros dentes em boca.
Os resultados favoráveis, encontrados nesse estudo, indicaram que o sistema de
pinos de fibra de carbono Composipost (RTD) pode ser uma alternativa com sucesso
para dentes tratados endodonticamente que necessitem de restauração.
Martinez-lnsua et al. (1998) compararam a resistência à fratura de dentes
restaurados com pinos de fibra de carbono associados a um compósito coronário e
dentes tratados com núcleos metálicos fundidos de ouro, sendo que todos dentes
foram cobertos por coroas totais de níquel-cromo. Foram selecionados 44 prémolares extraídos por indicações ortodõnticas e armazenados em solução aquosa
de formol a 5% por 2 h. Após isso, foram mantidos em água a 5°C até que fossem
feitos os experimentos. Os dentes foram endodonticamente tratados pelo método de
condensação manual e obturados com guta-percha (Dentsply). Os dentes tiveram
suas coroas seccionadas a 2 mm coronal da junção cemento-esmalte. Um chanfro
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de 1 mm de profundidade foi feito ao redor de toda circunferência dos dentes para
melhor distribuição das cargas oclusais. Os dentes foram aleatoriamente divididos
em 2 grupos: Grupo 1 — dentes restaurados com pinos de fibra de carbono
(Composipost, RTD), tendo 1,8 mm de diâmetro e cimentados com cimento resinoso
Panavia 21 (Kuraray). Um complemento coronário de 3 mm de altura foi
confeccionado através de resina autopolimerizável Cavex Clearfill Core (Cavex) com
adesivo Clearfill New Band (Cavex), usando uma matriz metálica; Grupo 2 — os
dentes foram preparados igualmente ao Grupo 1

e restaurados com núcleos

metálicos fundidos em ouro tipo Ill (Dentozam-M, Sempsa). Os núcleos fundidos
foram jateados com óxido de alumínio a 50 p.m e ultra-som com solução de
detergente neutro por 10 min para uma melhor adesão do cimento resinoso Panavia
21 (Kuraray), igualmente usado no Grupo 1. Todos os dentes dos 2 grupos
receberam coroas confeccionadas com Ni-Cr (Weron 99, Bego) e cimentadas com
cimento de ionômero de vidro (Ketac-Cem, Espe). Os dentes então restaurados
foram montados em um cilindro de resina acrílica autopolimerizável a uma distância
de 2 mm apical à junção cemento-esmalte para o teste de resistência à fratura. Este
teste foi determinado por uma máquina de testes Universal lnstron. Uma força foi
aplicada com Angulo de 45°, em relação ao longo eixo dos dentes a uma velocidade
de 1 cm/min. 0 valor de resistência à fratura do Grupo 1 foi de 103,7 kg e do Grupo
2 foi de 202,7 kg. Os valores deste estudo mostraram que os dentes restaurados
com núcleos metálicos fundidos em ouro tiveram resultados de resistência à fratura
estatisticamente mais altos que os pinos de fibra de carbono. Para o Grupo 1
ocorreram fracassos na interface pino-complemento coronário antes que ocorressem
fraturas de raizes, virtude de altas cargas aceitáveis. Neste grupo, foi observada
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apenas uma fratura de dente. Para o Grupo 2, dos 22 dentes observados, 20
demonstraram fratura cervical devido às altas cargas que raramente acontecem, in
vivo, e 2 espécimes tiveram deslocamento dos núcleos. Concluíram que dentes
restaurados com pinos de fibra de carbono e núcleo de resina mostram tipicamente
falhas na interface núcleo/pino antes de ocorrer fratura do dente. Por outro lado,
dentes restaurados com pinos fundidos mostram tipicamente fratura do dente,
embora tais cargas raramente ocorrem in vivo.
De acordo com Christensen (1998), há dois fatores principais que exigem a
necessidade de pinos e núcleos: na oclusão lateral pesada, como no bruxismo, e em
dentes que servem de pilares protéticos. Analisou que se resta menos da metade da
estrutura dental remanescente, usualmente é necessário indicar pinos e núcleos,
provendo, desse modo, adequada conexão da raiz com o núcleo coronário. Concluiu
que a característica mais importante para os pinos e núcleos é a confecção do efeito
férula circunferencialmente ao redor do núcleo e remanescente radicular.
Ahmad (1998) teve como objetivo descrever a composição, propriedades e
aplicações clinicas dos pinos cerâmicos de zirc6nia. Relatou que tais pinos
apresentam fases de transformação conforme as diferentes temperaturas
alcançadas. Essas modificações de temperatura fazem com que a concentração de
estresse na cerâmica de zircônia possa ser inibida pela adição de agentes
estabilizadores como, por exemplo, o óxido de yttrium (5,1%), fazendo com que a
cerâmica se estabilize. Como conclusão, relatou que a cerâmica de zircônio
apresenta alta resistência flexural e módulo de elasticidade biocompativel ao dente,
não apresentando alterações físicas, in vivo. No mesmo estudo, comparou, in vitro, a
transmissão de luz dos pinos cerâmicos (Cerapost) aos pinos metálicos (Parapost),
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relatando que a transmissão de luz nos pinos cerâmicos ocorre em todas as
direções intra-radiculares, tendo grande vantagem sobre os pinos metálicos.
Nash (1998) relatou a utilização clinica de pinos pré-fabricados
intraradiculares compostos de uma série de fibras paralelas de vidro préimpregnadas de resina, pertencentes ao sistema FibreKor Post (Jeneric/ Pentron).
Destacou como principal vantagem dos pinos pré-fabricados a possibilidade de
serem cimentados em uma única sessão enquanto que os pinos fundidos requerem
no mínimo duas sessões. No caso dos pinos de fibra de vidro, salientou outras
vantagens importantes, como: módulo de elasticidade relativamente baixo

e

semelhante ao da dentina próxima ao local onde será fixado e maior potencial
estético por permitir a transmissão de luz pelo dente. Concluiu relatando que os
pinos pré-fabricados intraradiculares de fibra de vidro cimentados com sistemas
adesivos reforçam a estrutura dentária, provendo flexibilidade à porção radicular, o
que previne o risco de fratura da mesma.
Sirimai; Riis; Morgano (1999) compararam, in vitro, a resistência à fratura
vertical de dentes extraídos restaurados com sistema de núcleos pré-fabricados,
modificados com um sistema de fibras de polietileno (Ribbond) e sistemas de
núcleos convencionais. Foram selecionados 60 incisivos centrais maxilares com
similar tamanho de raizes, livres de trincas e fraturas radiculares que foram
estocados em água destilada para o experimento. Os dentes foram cortados na
junção cemento-esmalte. A instrumentação dos canais foi realizada pela técnica
convencional a 0,5 mm do ápice. Após ser removido dois terços de material
obturador intracanal, 6 sistemas de pino e núcleo complemento foram estudados em
cada grupo de 10 espécimes. Grupo 1 — núcleos metálicos fundidos (59% de prata e
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25% de palladium) foram cimentados com fosfato de zinco (Hy-Bond, Shofu) em

canais com 1,6 mm de diâmetro; Grupo 2 — dentes restaurados com pinos préfabricados de lados paralelos de puro titânio (Vario-Passive Post, Brasseler) com 1,6
mm de diâmetro e cimentados com fosfato de zinco (Hy-Bond, Shofu); Grupo 3 —
dentes foram restaurados utilizando o sistema Ribbond 2 mm (Ribbond Inc), utilizado

para preencher o espaço dos condutos e cimentados com cimento resinoso dual
Variolink (lvoclar); Grupo 4 — pinos pré-fabricados Vario-Passive Post (Brasseler)

com 1,2 mm de diâmetro associado com sistema

Ribbond e cimentado como no

Grupo 3; Grupo 5 — os pinos pré-fabricados Parapost de titânio (Whaledent) de 1,25
mm de diâmetro associados com sistema Ribbond e cimentados como no Grupo 3;

Grupo 6 — pinos de titânio Para-Post Plus com 1,25 mm de diâmetro cimentados
com cimento resinoso dual Variolink como no Grupo 3. As porções coronárias de
todos os pinos foram feitas através de resina composta (Magnacore) através da
utilização de moldes pré-fabricados. A utilização do ligamento periodontal artificial

com 0,2 mm de espessura foi utilizada para simular uma situação clinica real. Os
espécimes foram testados através da máquina de testes Universal lnstron, com uma
carga de 100 kgf, em uma velocidade de 0,5 mm/min em um Angulo de 130 0 ao
longo do eixo da raiz até que ocorresse algum tipo de fracasso nos corpos de prova
testados. Os resultados obtidos nesse estudo demonstraram que diâmetros
pequenos de pinos pré-fabricados associados ao sistema Ribbond e ao compósito
Magnacore melhoraram a resistência á fratura das raizes. Os sistemas de pinos

fundidos convencionais (Grupo 1) foram aqueles que resistiram ás mais altas cargas
de fratura (288,61N), mas obtiveram 90% de suas amostras fraturadas verticalmente
e uma fratura horizontal. 0 Grupo 3 (sistema Ribbond) obteve as mais baixas cargas
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da fratura com 127,01 N, mas com somente uma fratura vertical e uma horizontal de
raizes, obtendo 8 rupturas na interface dente-complemento resinoso. De 10
amostras do Grupo 6 (pinos de titânio), 8 sofreram fraturas verticais e obliquas e
somente 2 corpos de prova sofreram fraturas coronárias na interface dentecomplemento resinoso, obtendo valores de 201,39N.
Hochman e Zalkind (1999) descreveram clinicamente uma técnica indireta de
pino e núcleo cerâmico utilizando o kit Cosmopost (lvoclar) que consiste em um pino
pré-fabricado de zirc6nia e um núcleo formado a partir de pastilhas de óxido de
zircônia prensado (IFS Empress Cosmo Ingot). Relataram que com os pinos
cerâmicos, a translucência das coroas puras de porcelana é mantida, ao contrário
dos pinos escuros. Testes de tração demonstraram uma confiável força de união
entre o pino de zircônia e a cerâmica prensada, porém como há diferença entre os
seus coeficientes de expansão térmica, pode gerar estresse e fratura de união entre
os dois materiais. Essa técnica possui algumas vantagens, como: tempo clinico
reduzido, possibilidade de fazer ajustes ainda no modelo e não é utilizado núcleo de
resina. Recomendaram que somente em dentes com estrutura dentária suficiente
seja feito núcleo de resina. A desvantagem do CosmoPost é apresentar-se somente
em dois diâmetros (1,4 e 1,7 mm). Concluíram que os resultados clínicos são
promissores e um prognóstico favorável é esperado, porém pesquisas futuras nesta
área são recomendadas.
Segundo Schwartz; Schimmel; Isaacson (1999), a necessidade de um pino
intracanal depende exclusivamente da quantidade de estrutura coronária
remanescente. Os pinos intracanais retêm a restauração final em um dente tratado
endodonticamente, fornecendo a base para colocação de um material de núcleo e
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apresentam algumas vantagens, como: resistência, rigidez, radiopacidade,
resistência à corrosão e biocompatibilidade. Relataram que os pinos de resina
reforçados por fibra são fáceis de remover quando um retratamento é necessário e,
juntamente com os pinos cerâmicos, estão ganhando popularidade porque são
estéticos e resistentes à corrosão. Por este motivo, concluíram que na maioria dos
casos onde é indicada a colocação de pino, opta-se pela utilização de pinos
intracanais pré-fabricados e núcleos diretos. A demanda por exigências estéticas
também fez aumentar rapidamente o número de sistemas disponíveis no mercado.
Mencionaram ainda que os pinos pré-fabricados intraradiculares FibreKor Post
(Jeneric/ Pentron) são constituídos por resina reforçada por fibras possuindo como
características: disponibilidade de vários diâmetros, facilidade de ajuste nos
comprimentos, boa adaptação ao conduto, estéticos e altamente resistentes. Como
desvantagens: radiolúcidos, os diâmetros não apresentaram identificação por cores
e a cabeça dos pinos não era retentiva.
Cohen et al. (1999) compararam em um estudo, in vitro, a retenção e modelos
de estresse fotoelástico em 2 condições: a resistência vertical (133,2 N) e obliqua
em um ângulo de 26° (133,2 N) de 2 sistemas de pinos pré-fabricados: 1) Flexi-Post
(pino rosqueado) e 2) C-Post (pino de fibra de carbono envolto por resina epóxi,
passivo, 2 conicidades). Dois grupos com 10 espécimes cada foram sujeitos à forças
retentivas com uma máquina de testes Universal. Também foram preparados 2
blocos de testes fotoelásticos para simular canais radiculares cada pino estudado.
Depois da cimentação com cimento de fosfato de zinco (Fleck's zinc cement), os
blocos foram fotografados antes das forças vertical e obliqua e após as forças. A
análise de variância (ANOVA) para a retenção revelou uma alta diferença estatística
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entre os grupos. 0 Flexi-Post teve a média mais alta de força de retenção
(1.180,6N), enquanto que o C-Post obteve uma média de 171,8N. Análise
fotoelástica indicou mínimo estresse assimétrico apicalmente, em ambos os estados
do teste. 0 sistema Flexi-Post distribuiu claramente o estresse simetricamente.
Concluíram que a simetria do estresse e forças retentivas estaticamente maiores do
Flexi-Post são mais favoráveis do que a assimetria, o estresse irregular e a relativa
baixa força de retenção do C-Post.
Friedler e Leinfelder (1999), relataram em artigo clinico a introdução de um
novo pino pré-fabricado intraradicular de nome FibreKor Post (Jeneric/ Pentron)
constituído de uma matriz de resina composta envolvendo fibras de vidro flexível.
Disponíveis em diferentes diâmetros, esteticamente brancos, radiopacos, muito
resistentes, com módulo de elasticidade praticamente idêntico ao da dentina

e

biocompativeis.
Mosso (1999) apresentou os pinos pré-fabricados intraradiculares FibreKor
Post (Jeneric/ Pentron) compostos por fibras de vidro paralelas em uma matriz
resinosa, em três diâmetros (1,0 mm; 1,25 mm e 1,5 mm) com comprimento de 18
mm e paralelos em toda sua extensão. Os pinos de maior diâmetro possuem nove
sulcos cônicos. A superfície texturizada aumenta a retenção mecânica do sistema
pino-núcleo-dente. Radiograficamente, os pinos são radiolúcidos e de cor branca
translúcida, não afetando a cor da restauração. Relatou ainda a possibilidade de sua
remoção se o retratamento endod6ntico for necessário.
Brito, Braz e Conceição (2000) relataram, clinicamente, a utilização dos pinos
pré-fabricados intraradiculares FibreKor Post (Jeneric/ Pentron) com 1,5 mm de
diâmetro nos dentes 11

e 21

tratados endodonticamente

e

extremamente
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destruidos. Os mesmos sendo estéticos são uma excelente alternativa para
restauração de dentes anteriores. Mencionaram que as propriedades físicas e
mecânicas são mais próximas da estrutura dental que a dos pinos metálicos não
adesivos e formam com o remanescente dentário um corpo único capaz de resistir
aos impactos mastigatórios sem se deslocarem ou provocar efeito cunha na raiz e
possível fratura desta. Ressaltaram que os pinos de fibra de vidro permitem
conservar estrutura dentária sadia, sendo passíveis de ajuste quanto ao tamanho e
formato do conduto, sendo também muito estéticos.
Cavina et al. (2000), comentaram a possibilidade dos pinos intraradiculares
não metálicos permitirem a reconstrução de dentes tratados endodonticamente,
preservando os tecidos dentários por apresentarem diâmetros compatíveis com cada
grupo de dentes, mesmo os de menor diâmetro e que, consequentemente,
ofereciam maior resistência ás fraturas radiculares. Consideram que os pinos
paralelos são mais retentivos e transmitem menos estresse ás raizes quando
comparados aos de formato cônico. Os pinos devem ocupar no mínimo metade da
distância entre a crista alveolar e o ápice da raiz para evitar fraturas radiculares.
Após utilizarem os pinos pré-fabricados intraradiculares FibreKor Post (Jeneric/
Pentron) em casos clínicos, concluíram ser a preservação dos tecidos dentários um
fator de fundamental importância para o sucesso do tratamento odontológico,
podendo ser alcançado sem comprometer a retenção do material restaurador e
reforçando a estrutura dentária remanescente, o que explica as buscas de um pino
intraradicular com características próximas as dos tecidos dentinários que permita
ao mesmo tempo ser um material adesivo e de fácil remoção em possíveis
complicações posteriores.

Freilich et al. (2000), afirmaram que os pinos de compósito reforçados por
fibras oferecem maior flexibilidade e resistência â fadiga, com um módulo de
elasticidade muito próximo ao da dentina. Sendo a composição dos pinos prefabricados intraradiculares FibreKor Post (Jeneric/ Pentron) a seguinte: 42% de
fibras de vidro, 29% de resina e 29% de filamentos. Constataram que os pinos
FibreKor Post (Jeneric/ Pentron) possuíam uma superfície menos irregular quando
comparados aos pinos reforçados por fibras de carbono.
Martelli (2000) relatou que a necessidade de desenvolver pinos
intraradiculares compatíveis na satisfação de critérios funcionais

e estéticos.

Ressaltou que as iniciativas resultaram na introdução de pinos de fibra de carbono e
fibra de vidro que possuem translucência e módulo de elasticidade aproximado ao
da dentina em procedimentos adesivos.
Purton; Love; Chandler (2000) avaliaram a rigidez e retenção de pinos intracanais cerâmicos. Para isto, compararam pinos Ceraposts (1,2 mm de diâmetro,
cerâmicos, cônicos e lisos) com Parapost (pinos com 1,25 mm, ago, paralelos e com
serras) através de 3 pontos de teste em uma máquina de testes universal com
velocidade de 5 mm/min e com força aplicada até o pino fraturar. Para o teste de
retenção radicular, os pinos cerâmicos foram cimentados usando um dos três
protocolos: 1) cimento de ionômero de vidro (Fuji; GC Corp, Tokyo, Japan); 2)
agente silano (3M Scotchbond Ceramic Primer, 3M Dental Products, St Paul) e
cimento resinoso (Flexi-Flow Natural, Essential Dental Systems) ou 3) jateamento da
superfície do pino com óxido de alumínio 50 jim, agente silano e cimento resinoso.
Os pinos de ago foram cimentados com cimento resinoso (Flexi-Flow Natural,
Essential Dental Systems). Os pinos foram mantidos, então, em água deionizada â
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temperatura ambiente por 4 semanas. A força de tensão foi aplicada para desalojar
os pinos e os valores foram anotados, utilizando a análise de Student e Mann
Whitney U para a comparação. Encontraram os seguintes resultados: Cerapost é
significativamente mais rígido do que o Parapost, porém, o Parapost cimentado com
cimento resinoso foi mais fortemente retido do que o Cerapost seguindo qualquer
protocolo de cimentação. Concluíram também que a retenção dos pinos cerâmicos
foi significativamente maior com agente silano e cimento resinoso do que com
cimento de ionômero de vidro.
Quintas; Dinato; Bottino (2000) diferenciaram os vários sistemas de pinos
intraradiculares introduzidos no mercado atualmente, sendo que os pinos estéticos e
sistemas de núcleos têm sido desenvolvidos para maximizar a transmissão de luz e
otimizar as restaurações estéticas. As propriedades físicas dos pinos de fibra (por
exemplo, resistência, ausência de corrosão, fácil reparo) têm facilitado sua aplicação
na Odontologia. Dependendo do tipo e da direção da fibra, os materiais possuem
suas propriedades especificas. Os pinos de fibra de carbono (Composipost, RTD)
tornaram-se viáveis comercialmente em 1990 e são vendidos nos EUA desde 1996.
São compostos de 64% de fibras longitudinais e 36% de resina ep6xica. Quando a
cor também interessa, pinos revestidos (Aestheti-Posts, Bisco) são recomendados
para resolver esta complicação. A composição dos pinos de fibra de vidro em peso
é de 42% de fibra de vidro, 29% de matriz e 18% de resina. Eles podem ser cônicos
ou paralelos e podem aumentar os resultados estéticos em relação aos pinos de
fibra de carbono. Já os pinos cerâmicos foram introduzidos em 1993 e possuem
resistência flexural alta (1400Mpa) e excelente estética. Em 1997, um sistema
indireto foi introduzido para fabricar pinos cerâmicos com a técnica da cera perdida.
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A utilização desta técnica previne a ocorrência da interface entre diferentes materiais
no aspecto coronário, como cerâmica e resina composta que são mais propensos a
falhar. Reafirmaram que a preservação de máxima estrutura radicular e coronária,
pinos compatíveis e menor interface com oclusão equilibrada facilitará a prevenção
das falhas durante os procedimentos restauradores. A retenção intraradicular 6,
entretanto, uma parte integral no plano de tratamento e é essencial considerar a
necessidade de tratamento e o tipo de sistema que providenciará, a longo-termo,
sucesso previsível.
Heydecke; Butz: Strub (2001) compararam a resistência à fratura de incisivos
superiores tratados endodonticamente com cavidades de classe Ill e diferentes
núcleos. Utilizaram 64 incisivos centrais superiores humanos livres de cárie com
tamanho e qualidade semelhantes, com tratamento de canal e preparados com
cavidades de 3 mm de diâmetro. 0 Grupo 1 foi restaurado com pinos de titânio (ER
61 L 16, Komet), o Grupo 2 recebeu pinos de zircônia (Cerapost 232 L 12, Komet) e
no Grupo 3 o canal radicular foi parcialmente obturado com resina híbrida (Clearfill,
Kuraray). No Grupo controle, apenas o acesso aberto foi restaurado. Todos os
dentes foram preparados e restaurados com coroa de liga metálica (Remanium,
Métalor, Steittgard, Germany) e cimentadas com cimento de ionômero de vidro
(Ketac-Cem, Espe). Todos os pinos foram cimentados com cimento resinoso
quimicamente ativado (Panavia 21 EX, Kuraray) e para garantir o bloqueio do ar foi
aplicado o Oxyguard II (Kuraray). Todos os espécimes foram expostos a 1,2 milhões
de ciclos em computador simulador de mastigação (Willytec, München, Germany) e
sujeitos continuamente a uma termociclagem entre 5° e 55° C por 60 s com uma
pausa de 12 s. Os resultados mostraram que somente um espécime com resina no

canal radicular não sobreviveu ao teste de força dinâmica. A média de resistência
fratura em Newtons para os diferentes grupos foi pino de titânio 1038, zircônia 1057,
resina composta 750 e controle (sem pino) 1171. A força de fratura no Grupo 3
(resina composta) foi significativamente mais baixa do que nos outros grupos.
Concluíram que a reconstrução de dentes uniradiculares tratados endodonticamente
com cavidades proximais pode ter sucesso com a restauração das cavidades com
resina. A cimentação de pinos oferece comparação, mas não vantagens na
resistência à fratura e o alargamento do canal deve ser evitado e não ser
compensado pela injeção de resina composta. Dentes com pinos falham muitas
vezes de modo catastrófico, de um modo não restaurável.
Boudrias; Sakkal; Petrova (2001) analisaram um novo sistema de pinos com
dupla conformação (conicidade) fabricados com fibra de quartzo e resina ep6xica
desenvolvido para adaptar mais precisamente na configuração dos canais
radiculares tratados endodonticamente. As fibras de quartzo permitem a luz difundir
sem interferência e sem sombra aparente do núcleo sobre a coroa estética;
possuem baixo módulo de elasticidade, reduzindo a incidência de fratura radicular.
Os pinos em fibra de quartzo/resina ep6xica são avaliados em duas versões: DT
Light-Post (translucente)

e

DT White-Post (opaco) (Bisco Dental Products).

Concluíram que o pino endod6ntico ideal deve permitir preparo conservador e
adaptação até sobre a superfície de área mais larga, diminuindo a probabilidade de
dano à raiz. Assim, a conicidade dupla especifica incorporada ao desenho do pino
demonstra propriedades mecânicas através de uma adaptação natural.
Musikant; Cohen; Deutsch (2001) relataram que pinos são um mecanismo de
ancoragem para o núcleo que substitui a estrutura dentária perdida e contribui para
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a retenção e estabilidade da restauração subsequente. A estabilidade de um pino e
núcleo é um dos fatores mais importantes no que diz respeito do sucesso a longo
prazo das restaurações. A importância da inserção e do estresse funcional produzido
e distribuído por um pino é também associada com retenção. Afirmaram que uma
ótima maneira de maximizar a retenção, minimizar o estresse de inserção e distribuir
o estresse funcional é utilizar pinos de aço paralelos e rosqueados. Além disso, o
ago adapta-se à flexão da dentina, o que promove o aumento do sucesso da
colocação do pino. Entre outros fatores, como o nível ósseo, forte oclusão, raizes
curtas e altas cáries podem afetar o sucesso, formato dos pinos e seu material de
composição são fatores preponderantes que afetam a função a longo prazo.
Butz et al. (2001) compararam o padrão de sobrevivência e a resistência à
fratura de incisivos superiores tratados endodonticamente com moderados defeitos
coronários restaurados com diferentes sistemas de pinos e núcleos depois da
exposição a uma boca artificial. Para este estudo, foram utilizados 64 dentes
incisivos centrais humanos livres de cárie que foram selecionados pelo tamanho e
qualidade, tratados endodonticamente e com a porção coronária removida a 2 mm
da junção cemento-esmalte. Grupo 1 foi restaurado com pino de titânio (ER 61L16,
Komet) e núcleo de resina (Clearfill Core, Kuraray). 0 Grupo 2 recebeu pinos de
zircônia (Cerapost 232L12, Komet) e núcleo de resina (Clearfil core, Kuraray). No
Grupo 3, foram utilizados pinos de zircônia com núcleo de cerâmica prensada.
Todos os pinos foram cimentados com cimento resinoso quimicamente ativado
(Panavia 21, Kuraray) e isolados do ar com Oxyguard II (Kuraray). No Grupo
Controle utilizou-se pinos e núcleos fundidos (ER Heraplat 204 L 12, Komet). Todos
os dentes foram preparados e restaurados com coroas metálicas completas
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(Remanium, Métalor) e cimentados com cimento de ionômero de vidro (Ketac-Cem,
Espe). Os 16 espécimes de cada grupo foram expostos a 1,2 milhões de ciclos em
uma máquina simuladora de mastigação (Willytec) e com ciclo térmico de 5° e 55° C
por 60s. A média de fratura foi anotada, juntamente com o modo de fratura (falhas
reparáveis ou catastróficas). 0 padrão de sobrevivência para os diferentes grupos
foi: 94% para pinos de titânio/resina, 63% para zircônia/resina, 100% para pinos e
núcleos cerâmicos e 94% para pinos fundidos. A média de resistência à fratura
obtida foi: titânio/resina = 425±155N, zircônia/resina = 202±212N, zircônia/cerâmica
=378±64N, pino e núcleo fundido =426±178N. A carga de fratura mais baixa no
grupo zircônia/resina foi estatisticamente significante. 0 uso de pinos de zircônia
resultou em menor número de fraturas radiculares obliquas. A partir dos resultados,
concluíram que os pinos pré-fabricados de titânio com núcleo de resina, os pinos de
zircônia com núcleo de cerâmica prensada e pinos fundidos obtiveram padrões e
rendimentos comparáveis e resistência à fratura na restauração com coroas de
incisivos maxilares com defeitos coronários moderados. Já

o padrão

de

sobrevivência e a resistência à fratura de pinos de zircônia com núcleo de resina
foram significantemente mais baixos, sendo que esta combinação pode não ser
recomendada para o uso clinico.
Maccari (2001), em um estudo, in vitro, avaliou a resistência à fratura de
dentes tratados endodonticamente e restaurados com três pinos pré-fabricados
intraradiculares estéticos diretos: pinos de fibra de carbono-quartzo (AesthetiPost,
Bisco), pinos de fibra de vidro (FibreKor Post, Jeneric/ Pentron) e pinos cerâmicos de
dióxido de zircônio (Cosmo Post, lvoclar) associados a coroas de resina composta.
Concluiu que os dentes restaurados associados aos pinos pré-fabricados de fibra de
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vidro e os de fibra de carbono-quartzo apresentaram resistência 6 fratura
estaticamente superior em relação aos pinos cerâmicos de dióxido de zirc6nio.
Verificou também diferentes tipos de fratura, sendo que os pinos de fibra de vidro e
os de fibra de carbono-quartzo não fraturaram e os pinos cerâmicos de dióxido de
zirc6nio fraturaram em todos os corpos de prova, apresentando também três fraturas
radiculares.
Heydecke et al. (2002) realizaram um estudo, in vitro, para comparar a
resistência á fratura de diferentes sistemas de pinos. Utilizaram 64 incisivos centrais
superiores livres de cárie e, após tratamento endod6ntico, dividiram em 4 grupos. 0
Grupo 1 foi restaurado com pinos de titânio (ER 61L16, Komet) e núcleo de
compósito (Clearfill Core, Kuraray). 0 Grupo 2 foi restaurado com pinos de zirc6nia
(Cerapost 232L12, Komet) e núcleo de compósito; o Grupo 3 com pinos de zirc6nia
e núcleos de cerâmica prensada (Empress-Cosmo, lvoclar). Dentes restaurados com
pinos e núcleos fundidos em ouro serviram com controle (Grupo 4). Os dentes foram
preparados com ombro arredondado incluindo 1 a 2 mm de férula; todos os pinos
foram cimentados com cimento resinoso quimicamente ativado (Panavia 21 EX,
Kuraray), restaurados com coroas totais e expostos a 1,2 milhão de ciclos (30N) em
um simulador de mastigação controlado por computador. Termociclo simultâneo
entre 5 0 e 55° C foi aplicado por 60s com uma pausa de 12s.Todos os espécimes
que não fraturaram durante o ciclo dinâmico foram forçados até a fratura em uma
máquina universal de testes com uma velocidade de 1,5 mm/min; a carga foi
aplicada em um ângulo de 130° no eixo axial. Resistência à fratura e modo de
fratura (reparáveis ou não) foram registrados. Após o teste de Kruskal-Walles, os
seguintes dados foram obtidos: 93,8% (Grupo 1), 93,8% (Grupo 2), 100% (Grupo 3),
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87,5% (Grupo 4). Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. 0
uso de pinos de zircônia resultou em um número insignificantemente baixo de
fraturas irreparáveis. Concluíram que pinos de zircônia com núcleo de cerâmica
prensada podem ser recomendados como alternativa estética aos pinos fundidos
metálicos. Se outro procedimento alternativo é preferido, pinos de zircônia ou titânio
com núcleos de resina podem ser utilizados. Recomendam-se ainda testes clínicos
para verificar os resultados obtidos, in vitro.
Akkayan e Gülmez (2002) compararam, in vitro, a resistência 6 fratura e
padrões de fratura de dentes tratados endodonticamente restaurados com 1 sistema
de pinos de titânio e 3 sistemas de pinos estéticos (fibra de quartzo, de vidro e
zircônia). Quarenta caninos superiores humanos recentemente extraídos tiveram
suas coroas removidas e foram tratados endodonticamente, formando 4 grupos de
10 amostras. Pinos de titânio (FilPost, Filhol Dental, Cork, Irlanda) com 1,6 mm de
diâmetro foram usados no Grupo 1. Pinos de fibra de quartzo (DT Light Post,
Recherches Techniques Dentaries, St. Egreve, França) com 1,7 mm de diâmetro
colocados no Grupo 2. Pinos de fibra de vidro (Para Post Fiber White,
Coltene/Whaledent Inc., Mahwah, N. J.) foram utilizados no Grupo 3 com 1,3 mm de
diâmetro e pinos de zircônia (CosmoPost, lvoclar, Schaan, Liechtenstein) com 1,7
mm de diâmetro foram usados no Grupo 4. Os pinos foram cimentados com um
sistema adesivo (Single Bond Dental Adhesive System, 3M Dental Products, St.
Paul, Minn.) e cimento resinoso adesivo de cura dual (Relyx ARC, 3M Dental
Products), de acordo com as instruções do fabricante. Todos os dentes foram
restaurados com núcleos de resina composta e coroas metálicas foram fabricadas e
cimentadas com cimento de ionômero de vidro (Vitremer Luting Cement, 3M Dental
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Products). Após análise de variância com um fator e teste de Tukey, observaram que
as cargas médias de falhas (kg) foram: 66,95; 91,20; 75,90; 78,91 para os Grupos 1
a 4, respectivamente. Os dentes restaurados com pinos de fibra de quartzo (Grupo
2) exibiram resistência à fratura significativamente mais elevada do que os outros 3
grupos. Os dentes restaurados com pinos de fibra de vidro e zircônia (Grupos 3 e 4)
foram estaticamente similares. Fraturas que permitiram reparos do dente foram
observadas nos Grupos 2 e 3, enquanto que fraturas catastróficas não restauráveis
foram observadas nos Grupos 1

e 4. Concluíram

que dentes tratados

endodonticamente restaurados com pinos de fibra de quartzo (DT Light Post) foram
menos propensos à fratura do que dentes restaurados com quaisquer um dos outros
3 sistemas de pinos testados. Se os dentes restaurados com sistemas de pinos de
fibra de quartzo (DT Light Post) e fibra de vidro (Para Post Fiber White) fraturassem,
os resultados desse estudo sugerem que a fratura resultante seria pequena

o

suficiente para permitir uma tentativa adicional de reparar o dente.
Heydecke

e

Peters (2002) revisaram a literatura para comparar a

performance, in vivo e in vitro, de pinos e núcleos fundidos com núcleos diretos e
pinos pré-fabricados em dentes uniradiculares. Através de uma pesquisa em banco
de dados, identificaram 1773 referências que passaram por um rigoroso critério,
restando somente 10 estudos, in vitro, e 6, in vivo. Na comparação da resistência
fratura nos estudos, in vitro, não encontraram diferenças significativas entre os pinos
fundidos e os pré-fabricados com núcleo. A rigidez de ambas modalidades
restauradoras parece desencadear fraturas profundas, obliquas, horizontais ou
mesmo verticais. Poucas pesquisas são conduzidas, in vivo, portanto, uma pesquisa
completa não foi possível; o que torna impossível supor que peças fundidas ou
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restaurações diretas de pinos e núcleos sejam superiores um ao outro. Ambas
modalidades de tratamento podem ser recomendadas se elas forem aplicadas com
indicações e com a necessária cautela. Concluíram que nenhuma evidência mostra
superioridade das peças fundidas sobre restaurações diretas de pinos e núcleos,
sendo aquelas mais demoradas e com grandes custos de material e laboratório. Se
a qualidade do tratamento é comparável, restaurações diretas podem reduzir tempo
e custos ao paciente.
Farah e Powers (2002) recomendaram um pino radiopaco, que transmite luz
para o uso em dentes tratados endodonticamente chamado D. T. Light Post (Bisco).
Esses pinos são constituídos por fibras de quartzo unidirecionais, unidas em uma
matriz resinosa. 0 pino tem um módulo de elasticidade similar ao da dentina,
permitindo que estresses funcionais sejam dissipados ao invés de se concentrarem
na raiz reduzindo assim o potencial de fratura radicular. Os pinos translúcidos
transmitem luz à extremidade apical

e

podem ser usados com cimentos

fotopolimerizáveis ou de presa dual. Eles são duplamente cônicos, com lados lisos e
retenção micromecânica. Possuem 20 mm de comprimento e estão disponíveis em
três diâmetros (0,9 mm, 1,0 mm e 1,2 mm no ápice), são radiopacos e fáceis de
remover quando necessário. 0 corte do pino para ajustar o comprimento pode ser
realizado com uma broca ou disco diamantado e, clinicamente, o pino tem boa
adesão ao dente e ao material de núcleo. Concluem informando que nenhum
tratamento de superfície do pino (ácido, silanização, jateamento) é necessário antes
da cimentação.
McAndrew e Jacobsen (2002), através de um estudo com elementos finitos,
analisaram a configuração de 3 diferentes tipos de pinos em relação ao estresse
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radicular. Pinos fundidos cônicos, paralelos e paralelos serrilhados foram submetidos
a um ciclo de 100N e um ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo do dente na
região do cingulo da coroa metálica ou no cingulo do pino. Concluíram que a
influência da coroa é significante no conjunto para redução do estresse interno da
raiz, para certas configurações do pino a influência da coroa pode ser mais
importante na redução do estresse radicular; a quantidade de estresse radicular
varia de acordo com a configuração do pino e a própria coroa atua como férula.
Goodacre et al. (2003), identificaram, através de pesquisas no Medline, a
incidência de complicações e as complicações mais comuns associadas com coroas
unitárias, próteses parciais fixas, coroas puras de cerâmica, próteses de resina e
pinos e núcleos. As pesquisas dos últimos 50 anos se detiveram em publicações que
continham detalhes clínicos a respeito de sucesso/falhas/complicações. A mais
baixa incidência de complicações clinicas foi associada com coroas puras de
porcelana(8°/0); pinos e núcleos (10%) e coroas unitárias convencionais (11%)
obtiveram índice comparável de complicações clinicas. As 3 maiores complicações
comumente associadas com pinos e núcleos foram a descimentação do pino (5%),
fratura radicular (3%) e cáries.
Yun-Hsin et al. (2003) avaliaram em um estudo, in vitro, a resistência 6 fratura
e o modo de fratura em dentes tratados endodonticamente restaurados com 4
sistemas de pinos e núcleos. Utilizaram 40 incisivos humanos intactos que foram
aleatoriamente divididos em 4 grupos. Os dentes receberam terapia endodôntica e 1
dos 4 sistemas de pinos: Grupo 1 — pinos metálico paralelo e serrilhado (liga de
ouro-paládio); Grupo 2 — pinos pré-fabricados serrilhados e

paralelos (ParaPost,

Whaledent) e núcleo de resina composta (BisCore, Bisco); Grupo 3 — pinos de fibra
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de carbono (Aestheti-Post, Bisco) e núcleo de resina composta (BisCore, Bisco) e
Grupo 4 — pinos cerâmicos (ER-Cerapost, 232112090, Brasseler) e também núcleo
de resina. Coroas totais metálicas foram fabricadas e cimentadas. Cada espécime
foi submetido a uma carga compressiva em um Angulo de 45 graus em seu longo
eixo até falhar. A carga de falha foi anotada e comparada estatisticamente. 0 modo
de falha dos espécimes também foi analisado. Concluíram que não houve diferenças
significativas na carga de falha entre os grupos. Fraturas radiculares mais
catastróficas foram detectadas no grupo restaurado com pinos cerâmicos e núcleos
de resina composta. Acreditam ainda que a resistência à fratura de dentes tratados
endodonticamente com estes 4 sistemas de pinos e núcleos pode ser aceitável
clinicamente.
Purton; Chandler; Qualtrough (2003) investigaram em um estudo, in vitro, o
efeito da termociclagem na retenção de pinos de fibra de vidro. Quarenta raizes de
pré-molares e caninos foram embebidas em blocos de acrílico configurados para
adaptar em um artificio de retenção. As raizes foram aleatoriamente divididas em 2
grupos de 20 dentes para receber pinos LightPosts ou Luscent Anchors que foram
cimentados no espaço de 9mm de profundidade com cimento resinoso Panavia F.
Cada grupo foi subdividido em 2 grupos: um para termociclagem e outro que serviu
como controle. Os espécimes termociclados foram ciclados 3000 vezes entre
banhos de água entre 5 e 55 graus, com um intervalo de tempo de 60s em cada. Os
espécimes controle foram estocados a 37°C. A força de tensão requerida para
desalojar cada pino de sua raiz foi anotada e analisada pelo teste de Student. Não
houve diferença significativa nas forças requeridas para causar falha na retenção do
pino entre os espécimes termociclados e os de controle. Os pinos LightPosts foram
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significativamente mais retentivos do que os pinos Luscent Anchors sem a
termociclagem, mas esta distinção não foi aparente no grupo termociclado.
Concluíram que pinos de fibra de vidro cimentados com cimento resinoso oferecem
níveis aceitáveis de retenção e não são suscetíveis a reduzir a retenção durante a
termociclagem. Recomendaram que a termociclagem deveria ter menos ênfase nos
testes de retenção de pinos radiculares cimentados com cimento resinoso.
Zhi-Yue e Yu-Xing (2003) realizaram um estudo para investigar, in vitro, o
efeito do desenho de pinos e o efeito férula na resistência à fratura radicular. Foram
utilizados 48 incisivos centrais superiores humanos tratados endodonticamente

e

divididos em 4 grupos de 12. Os seguintes procedimentos foram avaliados: Grupo A
— grupo controle restaurados com coroa metalo-cerâmica (PFM); Grupo B — 2 mm
férula/pino e núcleo fundido/PFM coroa; Grupo C — sem férula/pino e núcleo
fundido/PFM coroa; e Grupo D — 2 mm férula/pino pré-fabricado de ago (Para Post) e
núcleo de resina (BisCore, Bisco) /PFM coroas. Todos os pinos foram cimentados
com cimento de fosfato de zinco (LD Caulk, Dentsply). Cada espécime foi submetido
a uma carga (N) na superfície lingual em um ângulo de 135° ao longo eixo do dente
com uma máquina de testes MTS 810 até a fratura em uma velocidade de 0,02
cm/min. Análise de variância um fator e testes não paramétricos foram usados para
comparar os resultados. Houve diferenças significativas entre os 4 grupos
estudados. 0 Grupo B obteve a mais alta resistência à fratura (1.793,59±387,93N).
Não houve diferença significativa de resistência 6 fratura entre os outros 3 grupos.
Relataram que, dentro das limitações desse estudo, nenhum sistema de pinos
testados promoveu resistência aos dentes tratados endodonticamente. Porém,
aqueles dentes preparados com 2mm de férula aumentaram mais efetivamente a
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resistência 6 fratura dos incisivos centrais superiores tratados endodonticamente e
com pinos fundidos. Concluíram também que diferentes sistemas de pinos e núcleos
e diferentes comprimentos de férula podem influenciar na resistência à fratura de tais
dentes.
Newman et al. (2003) propuseram um estudo para comparar o efeito de 3
sistemas de pinos reforçados por fibras na resistência à fratura e modo de falha de
dentes tratados endodonticamente. Noventa incisivos centrais superiores foram
divididos em 8 grupos experimentais e 1 grupo controle de aço (Para Post) com 10
espécimes cada. Oito dentes foram designados para 2 grupos experimentais
chamados canais "estreitos" e "dilatados". Para o grupo do canal estreito, o espaço
do pino foi preparado com a broca correspondente do FibreKor, Luscent anchors e
Ribbond com 1,5; 1,6 e 2,0mm de diâmetro, respectivamente. Para o grupo dos
canais dilatados, paredes estreitas foram simuladas. Dentes com canais dilatados
foram restaurados com os mesmos pinos, porém, foram cimentados 2mm nos canais
amplos criados com uma broca cilíndrica. Pinos pré-fabricados (FibreKor e Luscent
anchors) para os canais estreitos e dilatados foram cimentados com um cimento
resinoso quimicamente ativado (Cement-it, Pentron)

e

uma resina fluida,

respectivamente, entretanto, os pinos Ribbond foram cimentados com uma resina
fluida fotopolimerizável para ambos tipos de canais. Um grupo adicional de 20 pinos
Ribbond com porção coronária de variável tamanho e formato referidos como
Ribbond não estandartizado também foram preparados e avaliados. Espécimes
foram ciclados até a fratura (kg) com uma máquina de testes Universal em uma
velocidade de 0,05 cm/min até que a falha ocorresse. A análise estatística revelou
diferença insignificante entre canais estreitos e dilatados na carga média para a

falha entre os sistemas de pinos, exceto para os pinos Ribbond. Para o canal
estreito, a carga média pesquisada foi a mais baixa (4,55±1,49kg) para o Ribbond
estandartizado e a mais alta (12,9±1,64kg) para o Luscent Anchors. Para os canais
dilatados, a média mais baixa foi (9,04±1,76kg) para o FibreKor e a mais alta foi
igual para Luscent Anchors e Ribbond standart, 12,87(±2,69)kg e 12,87(±3,54)kg,
respectivamente. Totalmente, o grupo controle Para Post teve a mais alta média
(18,33 ± 3,27 kg). Ribbond não estandartizado obteve a carga média de falha de
24,91 (±11,53) kg para o grupo do canal estreito e 31,95 (±11,98) kg para canal
dilatado. Os resultados desse grupo foram excluídos na análise estatística porque o
tamanho e forma do núcleo não foram controlados. Não ocorreram fraturas em
nenhum dos grupos experimentais. 0 resultado desse estudo demonstrou que a
carga de falha de pinos de ago foi significativamente maior do que todos pinos
reforçados por fibras estudadas. Entretanto, o modo de falha ou deflecção de pinos
reforçados por fibra é menos danoso à estrutura dentária remanescente.

3 DISCUSSÃO

A finalidade da Odontologia Restauradora é restituir ao paciente estética e
função, independentemente da situação clinica presente. Tradicionalmente, dentes
com minima estrutura coronária perdida, não necessitam de pinos. Dentes com
metade da estrutura coronária perdida provavelmente não precisarão de pinos intraradiculares, com exceção de dentes que sirvam como guia canina, guia incisal ou
significante função em grupo. Opinião defendida por Christensen (1996) e que em
1998 incluiu ainda a utilização de pinos em dentes que sofrem de oclusão lateral
pesada, como no bruxismo e em dentes que servirão de pilares protéticos.
Khan (1991) e Christensen (1998) concordam que em dentes com mais da
metade da estrutura coronária perdida, há a necessidade de pinos e núcleos para
retenção da futura restauração. Musikant, Cohen e Deutsch (2001), corroboram com
os autores ao relatar que os pinos agem como um mecanismo de ancoragem para o
núcleo que substitui a estrutura dentária perdida e contribui para a retenção e
estabilidade da restauração subsequente. A estabilidade de um pino e núcleo é um
dos fatores mais importantes no que diz respeito ao sucesso a longo prazo da
restauração.
Christensen (1996), Zhi-Yue e Yu-Xing (2003), McAndrew e Jacobsen (2002)
afirmam que esta estabilidade é melhor obtida através de características antirotacionais como canaletas, orifícios e caixas proximais e a confecção do efeito
férula, que aumenta significantemente a resistência à fratura do dente.
Já Khan (1991) analisou a retenção dos pinos e informou que roscas ou
serras adicionais provêm uma retenção maior, porém, podem causar microtrincas
nas paredes do canal, aumentando o potencial de fratura radicular. Musikant, Cohen
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e Deutsch (2001) discordam ao relatar que uma ótima maneira de maximizar a
retenção, minimizar o estresse de inserção e distribuir o estresse é utilizar pinos de
ago paralelos e rosqueados. De acordo com McAndrew e Jacobsen (2002), a
quantidade de estresse radicular varia conforme a configuração do pino.
Embora Heydecke e Peters (2002) não tivessem encontrado nenhuma
evidência sobre a superioridade das pegas fundidas sobre restaurações diretas de
pinos e núcleos e vice-versa, atualmente os pinos pré-fabricados tornaram-se muito
populares. Aspectos como a facilidade de uso, potencial adesivo, estética e custo
levam a uma maior preferência pela utilização de pinos intra-radiculares estéticos
diretos ou indiretos, como os pinos em fibra de carbono recobertos por quartzo, fibra
de vidro ou pinos cerâmicos (diretos ou indiretos).
Os pinos em fibra de carbono são constituídos de 64% de fibras de carbono
com cerca de 8um de diâmetro, arranjadas longitudinalmente e recobertas por uma
matriz epoxica, conferindo alta resistência mecânica (Purton

e Payne, 1996;

Martinez-Insua et. al., 1998). Uma característica destes pinos é a sua flexibilidade, a
qual é divulgada pelo fabricante como sendo similar â estrutura dentinâria. Porém,
estudos de Purton e Payne (1996), constataram que a rigidez de todos os
componentes na restauração de dentes tratados endodonticamente parece ser
fundamental para evitar flexão sobre cargas funcionais, ou seja, qualquer
flexibilidade comprometeria a fixação do pino, tornando todo o sistema suscetível a
falhas catastróficas. Dessa forma, conclui-se que o modulo de elasticidade do pino
similar à dentina diminui a resistência da restauração que se fratura mais facilmente,
no entanto, a possibilidade de fratura radicular é significantemente diminuída, sendo
considerada uma vantagem (Martinez-Insua et.al .,1998). Este aspecto é confirmado
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por estudos de Dean, Jeansonne e Sarkar (1998) que demonstraram uma incidência
de 50% de fratura radicular no grupo de pinos de ago inoxidável, enquanto que no
grupo restaurado com pinos de fibra de carbono, não houve fratura radicular.
Estudos clínicos de Fredriksson et.al . (1998) corroboram esta estatística após
avaliação de 236 pacientes num período de 2 a 3 anos, onde não houve nenhuma
fratura de raiz ou do pino de fibra de carbono.
Segundo Cohen et.al . (1999), uma das desvantagens dos pinos em fibra de
carbono seria sua falta de retenção radicular e também a fraca união com núcleos
de resina composta, pois, grande parte dos radicais metacrilato livres presente na
matriz resinosa do pino que se une ao sistema adesivo, são consumidos durante o
processo térmico de fabricação.
Com o intuito de melhorar a estética, os pinos em fibra de carbono foram
revestidos com quartzo, permitindo a luz difundir sem interferência e sem a sombra
aparente sobre a coroa estética. Os pinos em fibra de quartzo possuem um módulo
de elasticidade similar ao da dentina, permitindo que estresses funcionais sejam
dissipados, reduzindo o potencial de fratura radicular (Boudrias, Sakkal e Petrova,
2001; Farah e Powers, 2002). Opinião reforçada por Akkayan e Gülmez (2002) que
demonstraram que se houvesse fratura, esta seria pequena o suficiente para permitir
uma tentativa adicional de reparar o dente.
Essa característica também é encontrada nos pinos em fibra de vidro,
compostos basicamente de fibras de vidro paralelas em uma matriz resinosa (Brito,
Braz e Conceição, 2000; Mosso, 1999). A sua superfície é texturizada para aumentar
a retenção e são cimentados com sistemas adesivos que reforçam a estrutura
dentária, provendo flexibilidade à porção radicular, prevenindo o risco de fratura da

43

mesma. Possuem também módulo de elasticidade semelhante ao da dentina (Nash,
1991; Martelli, 2000; Cavina, 2000). Estudos de Purton et.al . (2003) concordam ao
salientar que pinos de fibra de vidro cimentados com cimento resinoso oferecem
níveis aceitáveis de retenção e não suscetíveis aos efeitos da termociclagem.
Newman et.al .(2003), ao comparar pinos de ago com pinos de fibra de vidro,
demonstraram que o modo de fratura ou deflecção dos pinos reforçados por fibra é
menos danoso à estrutura dentária remanescente.
Com o avanço dos sistemas adesivos e com a evolução das porcelanas,
surgiram os pinos cerâmicos constituídos de óxido de zircõnia (94%), razão pela
qual sua resistência flexural é similar a dos pinos metálicos (Heydecke et.al ., 2002;
Ahmad, 1998) e maior que a dos pinos de fibra (Akkayan e Gülmez, 2002). Estudos
de Purton, Love e Chandler (2000) concluíram que os pinos cerâmicos são
significativamente mais rígidos do que os pinos de ago. Devido a essa elevada
rigidez, estes pinos transmitem de modo significativo tensões à estrutura dentária
ocasionando maior número de fraturas radiculares (Butz et.al ., 2001). Porém, em
testes realizados por Heydecke (2002) ao comparar a resistência à fratura entre
pinos cerâmicos e pinos fundidos metálicos, encontrou que o uso de pinos de óxido
de zircõnia resultou em um número insignificantemente baixo de fraturas
irreparáveis. Já nos estudos de Yun-Hsin et.al . (2003) ao comparar a resistência à
fratura de pinos fundidos, pinos paralelos, pinos de fibra de carbono e pinos
cerâmicos não encontraram diferenças significativas entre os grupos, porém as
fraturas radiculares mais catastróficas foram detectadas no grupo restaurado com
pinos cerâmicos. Heydecke, Butz e Strub (2001), concordam que falhas menos
catastróficas ocorrem sem a reconstrução com pinos.

4 CONCLUSÃO

A partir da revisão de literatura realizada, foi possível concluir sobre os pinos
intra-radiculares estéticos:

-

possibilitam preservar estrutura dentária remanescente;

- são passíveis de ajuste quanto ao comprimento e formato dos condutos;

-

possuem flexibilidade, resistência, translucidez e modulo de elasticidade proximo
ao da dentina;

-

na dependência do tipo e da direção das fibras, possuem propriedades e
indicações especificas;

-

as fraturas induzidas, in vitro, nos pinos em fibra de carbono e vidro foram
menores e possibilitaram reparo, diferentemente das fraturas de pinos metálicos
e pinos cerâmicos, que foram catastróficas e irreparáveis.

REFERENCIAS

AHMAD, I. Yttrium-partially stabilized zirconium dioxide posts: an approach to restoring
coronally compromised nonvital teeth. Int. J. Periodontics Restorative Dent.,
Chicago, v.18, n.5, p.454-465, 1998.
AKKAYAN, B.; GOLMEZ, T. Resistance to fracture of endodontically treated teeth
restored with different post systems. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v.87, n.4, p.431-437,
April 2002.
BARATIERI, L.N. et al. Abordagem restauradora de dentes tratados endodonticamente.
In: BARATIERI, L.N. et al. Odontologia restauradora — fundamentos e
possibilidades. 1 ed. São Paulo: Santos, 2001, cap. 16, p.620-671.
BOUDRIAS, P.; SAKKAL, S.; PETROVA, Y. Anatomical post design meets quartz fiber
technology: rationale and case report. Compend. Contin. Educ. Dent., Jamesburg,
v.22, n.4, p.337-348, April 2001.
BRITO, A.A.; BRAZ, R.; CONCEIÇÃO, E.N. Pinos de fibra de vidro — uma alternativa
estética direta para dentes anteriores. Estética Contemporânea, v.1, n.2, p.167-174,
2000.
BUTZ, F. et al. Survival rate and fracture strength of endodontically treated maxillary
incisors with moderate defects restored with different post-and-core systems: an in vitro
study. Int. J. Prosthodont., Lombard, v.14, n.1, p.58-64, 2001.
CAVINA, D.A.; GOMES, 0.M.M.; PERETTI, J.N.; ROMANINI, J.C. Uso dos pinos intraradiculares adesivos não metálicos. Rev. AcB0, p.7-11,2000.
CHRISTENSEN, G.J. Posts: necessary or unnecessary? J. Am. Assoc., Chicago,
v.127, p.1522-1526, Oct. 1996.
CHRISTENSEN, G.J. Posts and cores: state of the art. J. Am. Assoc., Chicago, v.129,
n.1, p.96-97, Jan. 1998.
COHEN, B.I. et al. Comparision of the retentive and photoelastic properties of two
prefabricated endodontic post system. J. Oral Rehabil., Oxford, v.26, p.488-494, 1999.
DEAN, J.P.; JEANSONNE, B.G.; SARKAR, N. In vitro evaluation of a carbon fiber post.
J. Endodont., Baltimore, v.24, n.12, p.807-810, Dec. 1998.

DIETSCHI, D.; ROMELLI, M.; GORETTI, A. Adaptation of adhesive posts and cores to
dentin after fatigue testing. Int. J. Prosthodont., Lombard, v.10, n.6, p.498-507, 1997.

DURET, RB.; REYNAUD, M.; DURET, F. Un noveau concept de reconstitution coronoradiculaire: Le Composipost (1). Le Chirurgien-Dentiste de France, Paris, n.540,
p.131-141, Novembre 1990.
FARAH, J.W.; POWERS, J.M. 0 custo da Odontologia. The Dental Advisor, Dois
Córregos, v.9, n.6, p.1-16, 2002. Edição em Português.

FREDRIKSSON, M. et al. A retrospective study of 236 patients with teeth restored by
carbon fiber-reinforced epoxy resin posts. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v.80, n.2, p.151157, Aug. 1998.
GOODACRE, C. et al. Clinical complications in fixed prosthodontics. J. Prosthet. Dent.,
St. Louis, v.90, n.1, p.31-41, July 2003.
HEYDECKE, G. et al. Fracture stenght after dymanic loading of endodntically treated
teeth restored with different post-and-core systems. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v.87,
n.4, p.438-445, April 2002.
HEYDECKE, G.; BUTZ,F.; STRUB, J.R. Fracture strength and survival rate of
endodontically treated maxillary incisors with approximal cavities after restoration with
different post and cores systems: an in vitro study. J. Dent., Kidlington, v.29, p.427-433,
2001.
HEYDECKE, G.; PETERS, M.C. The restoration of endodontically treated, single-rooted
teeth with cast or direct post and cores: a systematic review. J. Prosthet. Dent., St.
Louis, v.87, n.4, p.380-386, April 2002.
HOCHMAN, N.; ZALKIND, M. New all-ceramic indirect post-and-core system.
Prosthet. Dent., St. Louis, v.81, n.5, May 1999.

J.

KHAN, F.H. Selecting a post system. J. Am. Dent. Assoc., Chicago, v.122, p.71, Dec.
1991.

MACCARI, P.C.A. Resistência à fratura de dentes tratados endodonticamente,
restaurados com três diferentes pinos intra-radiculares diretos estéticos. 2001,
108f. Dissertação (Mestrado em Prótese Dentária) — Faculdade de Odontologia,
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
MARTELLI, R. Fourth-generation intraradicular posts for the aesthetic restoration of
anterior teeth.. Pract. Periodont Aesthet. Dent., New York, v.12, n.6, p. 579-584, 2000.
MARTINEZ-INSUA, A. et al. Comparision of the fracture resistances of pulpless teeth
restored with a cast post and core or carbon-fiber post with a composite core. J.
Prosthet. Dent., St. Louis, v.80, n.5, p.527-532, Nov. 1998.

McAN DREW, R.; JACOBSEN, P.H. The relationship between crown and post design on
root stress — a finite element study. Eur. J. Prosthodont. Rest. Dent., Londres, v.10,
n.1, p.9-13, March 2002.
MOSSO, G. Avaliações clinicas — FibreKor Post. The Dental Advisor, Dois Córregos,
v.6, n.10, p.15, nov. 1999. Edição em Português.

MUSIKANT, B.L.; COHEN, B.I.; DEUTSCH, A.S. The relationship of post design to the
long-term sucess of endodontically restored teeth. Compend. Cont. Educ. Dent.,
Jamesburg, v.22, n. 11, p.974-988, Nov. 2001.
NASH, R.W. The use of posts for endodontically treated tooth. Compend. Cont. Educ.
Dent., Jamesburg, v.19, n.10, p.1054-1062, Oct. 1998.
NEWMAN, M.P. et al. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with
composite posts. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v.89, n.4, p.360-367, April 2003.

PURTON, D.G.; CHANDLER, N.P.; QUALTROUGH, A.J.E. Effect of thermocycling on
the retention of glass-fiber root canal posts. Restorative Dentistry, v.34, n.5, p.366369, May 2003.
PURTON, D.G.; LOVE, R.M.; CHANDLER, N.P. Rigidity and retention of ceramic root
canal posts. Oper. Dent., Seattle, v. 25, p.223-227, 2000.
PURTON, D.; PAYNE, J.A. Comparision of carbon fiber and stainless steel root canal
posts. Quintessence Int., Berlim, v.27, n.2, p.93-97, 1996.
QUINTAS, A.F.; DINATO, J.C.; BOTTINO, M.A. Aesthetic posts and cores for metal-free
restoration of endodontically treated teeth. Pract. Periodont. Aesthet. Dent., New York,
v.12, n.9, p.875-884, 2000.
SCHWARTZ; SCHIMMEL; ISAACSON. Pinos intracanais. The Dental Advisor, Dois
Córregos, v.6, n.5, p.1-16, jun. 1999. Edição em Português.

SIRIMAI, S.; RIIS,D.N.; MORGANO,S.M. An in vitro study of the fracture resistance and
the incidence of vertical root fracture of pulpless teeth restored with six post-and-core
systems. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v. 81, n.3, p.262-269, March 1999.
ZALKIND,M.; HOCHMAN,N..Esthetic considerations in restoring endodontically treated
teeth with posts and cores. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v. 79, n. 6, p.702-705, June
1998.
ZHI-YUE,L.; YU-XING,Z.. Effects of post-core design and ferrule on fracture resistance
of endodontically treated maxillary central incisors. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v. 89,
n. 4, p.368-373, April 2003.

YUN-HSIN, H. et al. Fracture resistance of endodontically treated anterior teeth restored
with four post-and-core systems. Quintessence Int., Berlim, v.34, n.5, p.349-353, May
2003.

