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Toda pessoa traz consigo estrelas que a vida concede:
estrelas de brilhar, estrelas de crescer,
estrelas de encontrar o caminho do sonho que se persegue.
Saber reconhecer os brilhos e as estrelas é o nosso destino.
Porque há quem se encante
com o brilho de estrelas que não são suas e se perde.
Há quem deseje o brilho de outra mais distante

E por isso passa quase todo o tempo como passageiro, nas estações,
espera de um trem para lugar nenhum.
Aceitar as estrelas que trazemos é o que faz a diferença
Entre o que queremos ser e o que verdadeiramente somos.
Brilhar é acreditar na força que elas têm, desvendar seus mistérios,

E ai então deixar que suas luzes derramem alma adentro e tanto,
Que carregar as estrelas seja como conduzir um candeeiro,
Para que, onde quer que se vá, longe, alto,
Possam os outros perceber a claridade.
Esse é o nosso desejo:
Uma felicidade intensa hospedada definitivamente em seu coração,
Como estrelas na palma das mãos a iluminar os caminhos.
(José Oliva)
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RESUMO

0 uso de pinos pré-fabricados vem aumentando gradativamente nestes
últimos anos. 0 baixo custo, a facilidade da técnica,

o tempo clinico

empregado, são alguns dos fatores que os fazem materiais de escolha em
detrimento aos clássicos núcleos metálicos fundidos.
Pinos pré-fabricados não-metálicos têm ganhado mais força atualmente
devido a, cada vez maior, difusão de conceitos de estética pela midia de uma
forma geral, que faz com que a busca por tratamentos que reproduzam da
forma mais natural possível a restauração de dentes, sejam exigidos pelo
público.
A revisão de literatura realizada neste trabalho visa expor os tipos de
pinos pré-fabricados não-metálicos existentes no mercado, bem como suas
características químico-físico-mecânicas, aplicabilidade na clinica odontológica,
bem como de conceitos sobre o preparo do canal radicular onde o pino será
utilizado.
Não devemos esquecer, porém, que tanto os pinos pré-fabricados nãometálicos, como os pinos pré-fabricados metálicos

e núcleos metálicos

fundidos, possuem suas indicações e que cada caso deve ser avaliado
criteriosamente antes da execução da qualquer tratamento restaurador.

ABSTRACT

The use of prefabricated posts has gradually been increasing in the last
years. The low cost, the technique ease, the clinical time employed, are some
of the factors which make these post materials of choice to the detriment of the
classical cast post and core.
Non metalic prefabricated posts have gotten more strenght nowadays, due
to the wider difusion of aesthetic concepts through the media, in a general way.
This makes people search for treatment capable of reproducing teeth
restoration in the most natural possible way.
The literature review accomplished at this work, aims at showing the kinds
of non metalic prefabricated posts available in the market, as well as their
physical-chemical-mechanical features, applicability at the dental clinic as well
as the concepts about the preparation of the root canal where the post will be
used
However, it should be taken into account that the non metalic
prefabricated posts as well as the metalic prefabricated posts and the cast post
and core have their indications and that each case must be criteriously
evaluated before conducting any restorative treatment.
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INTRODUÇÃO

A restauração de dentes tratados endodonticamente ainda é um capitulo
polêmico na Odontologia Restauradora. Apesar do grande número
publicações cientificas

de

e materiais restauradores existentes no mercado.

continua difícil ao cirurgião-dentista decidir qual o melhor plano de tratamento
na perspectiva de maior longevidade do dente restaurado. Deve-se ter claro
que a restauração de um dente tratado endodonticamente é diferente da
restauração de um dente vital e, por apresentarem distintas funções, dentes
anteriores e dentes posteriores devem ser avaliados separadamente' 5 .
Em muitos casos, a restauração de dentes tratados endodonticamente
envolve o uso de pinos endoclônticos. 0 pinos e a construção do núcleo são
parte integrante da restauração e devem ir de encontro de uma série de
exigências. 0 pino ideal promove retenção do núcleo, e suporta o núcleo de
modo que a coroa subseqüente cimentada, não perca sua adesão: também
transfere forças em uma faixa estratégica do dente de modo que ele não cause
ou induza susceptibilidade a fratura radicular 3 .
Normalmente. sistemas de núcleos endodonticos são usados para a
restauração de dentes tratados endodonticamente. Eles deveriam estabilizar a
substância dental enfraquecida em razão da preparação do canal radicular ou

remoção de cáries. Em combinação com pilares artificiais. eles deveriam
contribuir para aumentar a retenção da subseqüente restauração protética 44
Acreditava-se que um pino intra-radicular funcionaria como um reforço da
raiz , porém. este principio não é mais aceito, desde que várias pesquisas não
confirmaram a teoria. Na realidade, o preparo de um conduto acarretará maior
desgaste dentinário, enfraquecendo ainda mais a raiz. Somado a isso,
dependendo do desenho do pino, poderão ocorrer tensões internas e efeito
cunha durante a sua inserção. 15. 7. 4° ' 46
A principal razão para o uso dos pinos é vista como sendo a conexão
entre a porção coronária reconstruída e a estrutura radicular remanescente.
proporcionando então adequada retenção para a coroa. 3°
Núcleos metálicos fundidos foram. durante muitos anos , preferência
unânime para a reconstrução de dentes tratados endodonticamente. porém as
diferenças entre as propriedades deste material com a estrutura dentária. além
da maior remoção de tecido dentário para a sua confecção, levaram á busca de
novas alternativas. 15 8
Iniciou-se então,

o

uso de núcleos pré-fabricados metálicos, que

apresentam maior facilidade técnica, menor tempo clinico , e menor desgaste
da estrutura dentinária radicular, apresentando bons resultados clínicos.
Entretanto, a utilização de núcleos metálicos fundidos ou pinos préfabricados metálicos na região anterior geralmente tem um comprometimento
estético. A corrosão do metal dos pinos pré-fabricados resultam em
subprodutos que são depositados na margem do tecido gengival, gerando um
halo acinzentado nessa área. Também, a deficiência destes materiais para
transmitir luz para a dentina radicular tem resultado em restaurações nãoestéticas. Finalmente, a colocação de coroas totalmente cerâmicas sobre
núcleos opacos requer uma cor indesejável para mascarar o núcleo, o que
pode comprometer o resultado final desta restauração. 2°
Para superar estas deficiências e melhorar o resultado estético no
tratamento de dentes tratados endodonticamente, começaram a ser lançados
no mercado, pinos pré-fabricados não-metálicos, como os pinos fibroresinosos
e cerâmicos.

O presente trabalho objetiva relatar tipos de pinos não-metálicos.
comparando-os, bem como, apresentar suas aplicabilidades na clinica
odontológica e seqüências clinicas de seus usos.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A terapia endoclôntica tem preservado dentes que, de outra forma,
estariam irremediavelmente perdidos. Todavia, essa terapia atua somente na
porção radicular dos dentes, restando o problema da restauração coronária
para restabelece-los como elementos permanentes e funcionais do sistema
estomatognático. 26
A restauração da função do dente despolpado tem despertado interesse e
atenção crescentes. Com o aperfeiçoamento das técnicas endoclônticas. o
dente despolpado bem tratado, permanece como urna parte integral do sistema
mastigatório, desde que seja adequadamente restaurado. 22
Soluções para este problema tem desafiado a criatividade dos cirurgiõesdentistas por séculos, desde Pierre Fauchard durante o século XVIII. 0 mesmo
utilizava pino de madeira no interior do conduto para reter uma coroa. Através
do umedecimento da madeira ocorria expansão contra as paredes do conduto,
aumentando desta forma a retenção do "núcleo intra-radicular'. 22
Em tempos passados, dentes despolpados eram restaurados com coroas
Richmond e Davis. Posteriormente, pinos de metais preciosos, perfeitamente
ajustados nos canais endodonticamente tratados foram indicados. Mais
recentemente, núcleos fundidos em metais não-preciosos e semi-preciosos,
obtidos através de padrões de cera ou resina acrílica sobre modelos de gesso
ou diretamente sobre preparos, vêm sendo utilizados. 22
A função do pino intra-radicular era tida como reforço da raiz , porém.
vários estudos vieram ao encontro deste principio contrariando esta teoria. Na
realidade, o preparo do canal radicular determina maior desgaste dentinário.

assim, enfraquecendo a raiz. Somado a este aspecto, dependendo do desenho
do pino , poderão ocorrer tensões internas e efeito cunha durante a insergão. 32
Sabe-se, hoje, que a principal função é a de retenção do material de
preenchimento ou reforço do remanescente coronbrio. 22
0

pino da reconstrução entra na porção do canal radicular do

remanescente dental e tem a função primária de reter o núcleo coronal, não
reforçando a raiz frágil. Os desenhos dos pinos, técnicas de instrumentação.
procedimentos de cimentação. etc., para o pino devem permitir adequada
retenção, preferivelmente com um aumento minimo do risco. A porção do
núcleo (coronal) de uma reconstrução é uma extensão do pino, externa
estrutura dental remanescente e tem duas funções: aumentar a forma de
resistência e retenção da restauração final e proteger a estrutura dental
remanescente, e transferir as forças de uma forma estratégica para a raiz. A
transferência de forças deve ser pensada em termos de desenho do núcleo ,
preparo dental para o núcleo e materiais para o núcleo com a percepção de
que a resistência á tensão da dentina é comparativamente mais fraca. 0 fator
critico na resistência á fratura é a preservação da estrutura dental e a
espessura da dentina remanescente 2/ .
A porção intra-radicular do pino possui duas funções: a primeira permite a
reconstrução da porção coronária, e a segunda é de servir como um veiculo
para a penetração do cimento no interior dos túbulos dentinários previamente
condicionados. Isto signi fi ca que a parte intra-radicular do pino não deveria ficar
em contato com as paredes do canal e com o fundo do preparo, porém.
oferecer somente a máxima superfície de adesão ao cimento. De acordo com
estas considerações, entende-se que o termo "núcleo passivo", é aquele cuja
porção intra-radicular não tem nenhuma relação nem com o fundo do preparo.
nem com as paredes da raiz, ficando completamente imerso no cimento, que
constitui o verdadeiro elemento retentivo do pino. 30
A decisão de colocar ou não um pino depende de algumas variáveis - a
posição do dente no arco; oclusão;

função; quantidade de estrutura

remanescente e configuração anatômica da câmara pulpar e canal radicular. 15

12

Se a metade da estrutura coronária estiver presente, a utilização de pinos
intra-radiculares não é necessária, exceto quando os esforços oclusais forem
intensos ou quando o dente for retentor de prótese parcial fixa ou removível.
É necessário o entendimento de alguns fatores basicos , anteriormente a
restauração de um dente tratado endodonticamente com a utilização de
sistemas de pinos e núcleos.
Primeiramente, é importante salientar que o complexo dentino-radicular
de um dente tratado endodonticamente

é

diferente do dente vital

correspondente.
Gutmann apud Manning et al. 27 , em 1992. relata observações de estudos
realizados pela análise do complexo dentino-radicular de dentes após a
realiza4gão do tratamento endoclôntico, colocando o que segue:
1) A análise físico-química da dentina indica que não apenas a
dentina radicular possui menos conteúdo úmido do que a dentina
coronal, mas que este conteúdo úmido pode ser calculado e irá
diminuir como resultado dos procedimentos endocránticos. Esta
perda de umidade parece irreversível, mesmo em uma atmosfera
a temperatura corporal. e há alta probabilidade de que isto resulte
em uma fragilidade maior (maior quebradiço):
2) Os dentes tratados endodonticamente apresentarão alterações
arquitetônicas afetando as características dentinárias, tais como
resistência e dureza. A porcentagem do efeito depende dos
aspectos da técnica como da natureza da abertura de acesso , da
quantidade de dentina radicular removida durante a modelagem e
limpeza de canal, e da natureza dos procedimentos restauradores
existentes ou que serão realizados.
3) As alterações arquitetônicas acima poderão alterar

o

comportamento biomecânico, afetando a capacidade de um dente
tratado endodonticamente sofrer deformação sob cargas

e

aumentando a susceptibilidade a fratura.
4) Os dentes tratados endodonticamente parecem ter propriedades
físicas e mecânicas significativamente diferentes. Propriedades

significativas da dentina vital são

o módulo elástico,

de

aproximadamente 1,90 x 10* psi, a resistência média à tensão de
7,0 x 10* psi e a resistência à compressão de 43,0 x 10* psi. Essas
propriedades podem ser afetadas por um grande número de
aspectos, mas parecem ser significativamente mais baixas nos
dentes tratados endodonticamente. Uma explicação pode ser que
as ligações cruzadas do colágeno intermolecular nos dentes
tratados endodonticamente sejam mais fracas. A matriz colágena
forma a matriz orgânica da dentina e, em sua forma madura
(desenvolvida), contribui significativamente com as características,
acima, da dentina. Estudos preliminares sugerem que existem mais
ligações cruzadas de colágeno imaturo em dentes tratados
endodonticamente.
5) Finalmente, a perda do tecido pulpar vital resultará em uma
diminuição significativa da resposta proprioceptiva do dente tratado
endodonticamente e, de forma similar, um aumento na
susceptibilidade às forças mecânicas. De fato, existe evidência que
sugere que o limiar de pressão, por exemplo, é 57% mais alto nos
dentes tratados endodonticamente em relação aos dentes vitais.
Em outras palavras, os reflexos neurológicos que operariam
normalmente para proteger as estruturas das forças oclusais e
mastigatórias prejudiciais podem ser comprometidos.
Baseado nesses conhecimentos, alguns requisitos fundamentais devem
ser considerados para

o

uso de retentores intra-radiculares, como:

comprimento do preparo intra-radicular, quantidade do material obturador
remanescente, estado do complexo periodontal (relação entre comprimento do
preparo e altura da crista óssea, distância biológica), forma do preparo do canal
radicular e diâmetro do pino.
0 comprimento do preparo é o fator mais importante na retenção e
resistência. Quanto maior o comprimento do preparo, maior a capacidade de
retenção, em decorrência da maior área de contato entre o pino e a parede do

14

nil
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conduto. Também maior será a resistência, pois distribui as tensões sobre uma
área maior, reduzindo a possibilidade de fratura vertical da raiz. 6
0

comprimento do preparo intra-radicular e, conseqüentemente.

o

comprimento do pino, deve ser equivalente a 2/3 radiculares e. na
impossibilidade disso, ele deve ter o mesmo comprimento da futura coroa
protética. 15 1 10
0 comprimento ideal de um pino está entre 7 e 11 mm, entretanto isso é
determinado pela necessidade de manter-se o selamento apical de, no minimo.
4 mm.
Embora não haja definição exata, constata-se freqüentemente que o
comprimento do pino deve ser, no minim, igual ao da coroa clinica.
Idealmente, um pino deve ser colocado em profundidade de 2/3 a 314 do
comprimento da raiz apoiada em osso alveolar, deixando um selamento apical
minimo de 3 a 5 mm. 26
Sorensen et al., apud Santana, dizem que quando o tamanho do pino for
igual ao tamanho da futura coroa clinica o sucesso é de 97,5% e quando o
tamanho do pino for maior do que a futura coroa, a média de sucesso é de
100%. Relatam também, que o comprimento inadequado dos pinos é a causa
principal das falhas nas restaurações de dentes tratados endodonticamente. Se
a estrutura coronária está parcialmente preservada, deve-se medir

o

comprimento do pino da borda incisal ou oclusal da estrutura coronária do
dente que foi preservado. 42
Para o preparo intra-radicular, deve-se remover estrutura minima da raiz
do dente, de modo a evitar perfuração ou fratura. Assim, o uso de pino de
tamanho correto tem importância clinica significativa. 26
A quantidade de material obturador no terço apical deve ser em torno de 3
a 5 mm, de modo a afiançar o vedamento apical e resistir ás manobras de
preparo, moldagem e cimentação/colagem do retentor, sem que se desloque e.
conseqüentemente, infiltre bactérias aos tecidos apicais." . 33
Segundo Miranda, o preparo de canal radicular para receber um núcleo
é tarefa do endodontista, pois s6 ele encontra-se familiarizado com os
aspectos anatômicos próprios de cada dente. por exemplo: número de

canais, forma, direção, volume radicular. Quanto maior for o remanescente
coronário. menor será a profundidade radicular que devemos invadir, isto b.
menor poderá ser o comprimento do pino intra-radicular, permanecendo pelo
menos 3 mm de obturação endocitintica remanescente, em virtude de esta
região ser rica em canais laterais."
0 ideal seria que o canal radicular preparado para receber um trabalho
profético fosse completamente realizado pelo endodontista logo após a sua
repleção, evitando que este procedimento, sendo realizado posteriormente
tanto pelo endodontista quanto pelo protesista, possa criar alguma
possibilidade de acidentes operatórios, tais como: remoção total do material
obturador do interior do canal radicular; perfurações radiculares

e a

recontaminagão da massa dentinária. 36
Uma ótima distância entre o final do pino e o ápice deve ser de 4 mm de
material obturador, para que não ocorra deslocamento do material
remanescente e conseqüentemente, possibilidade de infecção periapical. Esta
decisão deve ser tomada em função do comprimento da raiz: em dentes com
raizes curtas, pode-se deixar 3 mm de material obturador para se ganhar um
pouco mais de retenção e inversamente, se a raiz é longa, a quantidade de
material obturador pode ter 5 mm ou mais. 22
Nos casos de tratamento endoclôntico parcial, nos quais o material
obturador não atingiu o nível desejado, deve-se considerar dois aspectos: o
tempo de tratamento e a presença ou não de lesões periapicais. Caso
presentes, indica-se sempre o retratamento do conduto, dada a sua deficiência
que pode estar contribuindo para a evolução da lesão; na sua ausência , devese considerar o tempo de tratamento, se pelo menos realizado a 5 anos
procede-se a execução do tratamento de forma convencional , mantendo-se
remanescente de obturação capaz de garantir o selamento original do canal (3
a 5 mm) Se a porção preparada do conduto não for considerada adequada
para a retenção e resistência, indica-se o retratamento do canal, independente
o tempo e da ausência de lesão. 22
Na avaliação do complexo periodontal, deve-se observar as condições do
periodonto de proteção (presença ou não de inflamação gengival. quantidade

de gengiva inserida), as condições do periodonto de sustentação (qualidade e
quantidade de osso alveolar de suporte, distância biológica). 26
Em casos de reabsorção acentuada da crista óssea, discernivel ao exame
radiográfico, o comprimento do preparo estará relacionado à altura da crista
óssea remanescente. Assim, o preparo radicular deve ser no minimo a metade
do comprimento da raiz inserida no osso para que as tensões transmitidas pelo
retentor intra-radicular encontre suporte ósseo para amortece-las. 15'
Quanto a forma do preparo, o conduto radicular está centralizado e tem a
forma aproximada do contorno externo da raiz. Assim, raiz e conduto são
convergentes para o ápice. Dessa maneira, a forma do preparo deverá ser
levemente cônica, acompanhando a anatomia do canal radicular e contorno
externo da raiz. Preparos excessivamente cônicos diminuem
consideravelmente a retenção, e

preparos paralelos possibilitam fadiga

radicular no terço mais apical do preparo. 15 ' l '

9

Deve-se seguir a própria inclinação do conduto, que foi alargado pelo
tratamento endodôntico e que terá seu desgaste aumentado principalmente na
porção apical para a colocação do núcleo intra-radicular, até que tenha
comprimento e diâmetro adequados. Em algumas situações, devido ao tipo de
abertura realizada durante o tratamento endoclôntico, presença de caries , ou
remoção de pinos anteriormente colocados, o conduto pode ter suas paredes
muito inclinadas, e para compensar esta deficiência, o profissional deve lançar
mão de meios alternativos, como aumentar o comprimento do pino intraradicular para se conseguir alguma forma de paralelismo nas paredes próximas
região apical, e aproveitar ao máximo a distribuição de esforços na raiz do
dente. 5
Quanto ao diâmetro do preparo, o retentor intra-radicular deve possuir
diâmetro conveniente para resistir aos esforços, e o remanescente radicular
deve possuir estrutura suficiente para que não ocorra fratura. De maneira geral.
a porção cervical deve permanecer com um terço do diâmetro radiográfico da
raiz. Contudo, no terço apical do preparo deve-se manter no minimo 1,0 mm de
estrutura dentinária em volta do retentor. 15 '

33'21

A uma distância de 5 mm do ápice, existe uma espessura de 1 mm de
dentina restante, antes do preparo para o pino, apenas nos caninos , incisivos
superiores, pré-molares inferiores e na raiz palatina dos molares superiores.
Existe com certeza menos do que 1 mm de espessura de dentina
remanescente em todas as outras raizes. Isto enfatiza a necessidade de
avaliação cuidadosa de cada raiz antes do preparo para o pino. 33
Janson & cols descrevem que o diâmetro da porção intra-radicular do
núcleo é importante na retenção da restauração e na sua habilidade para
resistir aos esforços transmitidos durante a função mastigatória. É claro , que
quanto maior o diâmetro do pino, maior será a sua retenção e resistência.
porém um fator fundamental que deve ser considerado

é o possivel

enfraquecimento da raiz remanescente. Em vista disto, tem sido sugerido que
deve existir pelo menos 1 mm de tecido radicular entre as paredes do canal
preparado e a superfície externa da raiz. Clinicamente, o diâmetro do pino deve
ser determinado comparando-se através de uma radiografia. o diâmetro da
broca com o do conduto. Cuidado especial deve ser tomado na região do terço
apical onde a largura mésio-distal é a porção mais estreita da raiz. 22
Tendo em mente estes princípios básicos para restaurarmos um dente
tratado endodonticamente e que necessitará do uso de um retentor intraradicular, partimos para a escolha de qual tipo de pino iremos usar.
Cristensen, em 1996 afirmou que uma grande evolução no conceito de
núcleos e pinos ocorreu nos últimos 50 anos. Dogmas sobre os pinos fundidos
foram dissipados e dominados pelos pinos pré-fabricados. 11
De acordo com Tênis, estes pinos como o próprio nome indica, são
previamente confeccionados respeitando características básicas que
permanecem constantes em cada sistema. A utilização de pinos pré-fabricados
permite ao profissional a exclusão da fase laboratorial, resultando em economia
de tempo, e a restauração imediata do dente. 45
Os pinos pré-fabricados podem ser divididos em metálicos e nãometálicos.
Os pinos pré-fabricados metálicos, por sua vez, podem se dividir em
passivos ou ativos.

Os pinos pré-fabricados metálicos ativos podem ser definidos como
aqueles que se engatam na dentina através do sistema de rosqueamento ou
pela resiliência da dentina durante a sua inserção. O travamento mecânico total
desses pinos nas paredes dentinárias resulta em um aumento na capacidade
de retenção, não dependendo exclusivamente da ação do agente cimentante.
Como os pinos ativos promovem mais retenção, são indicados para raizes
curtas, ou quando a máxima retenção é necessária. 15
Os pinos pré-fabricados metálicos passivos, não apresentam engate na
dentina, mantendo-se em posição através da cimentação ou colagem. Não
apresentam um intimo contato com as paredes dentinárias do canal,
apresentando, portanto, uma capacidade de retenção reduzida que depende
exclusivamente das propriedades do material utilizado para a cimentação. Os
mesmos induzem tensões reduzidas sobre a porção radicular e são indicados
na maioria das situações. 15
Os pinos pré-fabricados não-metálicos podem ser pinos reforçados por
fibras, sendo os mais usados e conhecidos os pinos fabricados com resina e
reforçados com fibras de carbono, e os pinos cerâmicos, que serão expostos
segundo suas características físico-químico-mecânicas, suas indicações, bem
como será relatado um protocolo clinico para seus usos.

2.1 Pinos pré-fabricados de cerâmica

Por razões estéticas ou biológicas, a restauração isenta de metal têm sido
cada dia mais utilizadas. Acompanhando essa filosofia, pinos pré-fabricados,
cerâmicos, têm sido empregados na reconstrução de dentes anteriores que
necessitam receber coroa total. Pinos metálicos, quando empregados em
dentes anteriores, conferem coloração acinzentada na raiz

e

conseqüentemente na gengiva cervical, o que interfere esteticamente. 15
Pinos metálicos convencionais podem corroer

e

causar reações

inflamatórias e descoloração do periodonto. E na busca por restaurações
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estéticas para dentes não-vitais, é descrita a introdução de um sistema de
pinos intra-radiculares da cor do dente. Dióxido de zircônia é uma cerâmica
quimicamente estável com propriedades físicas e ópticas que fazem dela uma
escolha ideal para a obtenção da estética, assim como para a vida das
restauragões. 2
Em 1993, LOthy et al. apud Kakehashi et al. 23 , desenvolveram pinos e
materiais de preenchimento feitos de policristais de zircônia tetragonal (ZrC2 —
TZP), que tem uma alta resistência flexural (1400 MPa) e uma ótima aparência
estética.
Segundo Meyenberg et al. 27 , que baseado nos estudos de Lithy et al..
introduziu um sistema de pino e núcleo de cerâmica de zircônia para dentes
desvitalizados, a transmissão da luz dentro e através dos pinos é excelente, e
os resultados clínicos são muito promissores.
Dietschi et al. 28 relata que têm-se enfatizado a necessidade do uso de
pinos feitos com materiais com propriedades biomecânicas similares aos
tecidos naturais A respeito dos pinos, a associação de fibras de carbono com
resina epoxi. é correntemente o único material disponível que possui esta
vantagem.
Entretanto segue o autor27 as propriedades estéticas de materiais usados
para base pré-protética vêm a ser um importante conceito para clínicos,
particularmente devido coroas totalmente cerâmicas serem rotineiramente
colocadas na região anterior. Esta recente tendência levou a exploração de
novas soluções, baseadas em materiais cerâmicos. A alta rigidez das
cerâmicas pode ser vantajoso por reduzir o risco a fratura da coroa protética
mas ao mesmo tempo, ela cria um potencial risco pela inserção de uma
estrutura com rigidez muito maior na raiz. Esta hipótese está sendo avaliada
atualmente.
Cerâmicas de oxido de zircônia exibem mudança de fase à diferentes
temperaturas. Na temperatura local óxido de zircônia tem simetria monoclinica:
quando aquecida a 1000°C a 1100°C ele alcança uma fase tetragonal.
Aquecendo acima de 2000°C a matriz muda para a fase cúbica. Estas
transformações causam alterações de volume similares àquelas das ligas

metálicas, causando stress, o que é prejudicial para as propriedades físicas da
zircônia. As transformações de fase podem ser inibidas pela adição de agentes
estabilizadores como Cão, MgO ou Y203. Zircônia estabilizada por magnésio
tem boa biocompatiblidade, mas sua microporosidade leva a um desgaste
excessivo. Pela adição de óxido de itrio (5,1%) a zircônia, uma cerâmica
estável quimicamente origina-se com a formação de 100% de partículas
tetragonais. As partículas têm uma microestrutura de 0,5 pm de diâmetro em
média, possibilitando a obtenção de uma rugosidade superficial refinada de
0.008 pm. Uma superfície mais lisa leva a um grau de desgaste reduzido. 2
Nas reconstruções com pinos de zirconia, a quantidade de remanescente
coronário é mais importante do que quando utilizamos outro tipo de pino. No
minima a metade da altura da coroa deverá ser conservada em dentina, de
forma que o preparo final abrace de 2 a 3 mm verticalmente Não devemos
empregar esse tipo de pino quando o remanescente coronário é minimo ou
inexistente , caso contrário, pode-se ter fratura tanto do pino quanto da raiz.
0

pino de zircônia oferece excelentes vantagens estéticas em
e para obter-se melhor resultado

selecionadas e especificas situações;

estético , esses pinos deverão ser empregados em combinação com coroas
totalmente ceramicas. i 5

'
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Rovatti et al. 41 . relataram que usando pinos de zircônia Biopost

e

Cerapost, estes pinos conferiam excelente estética, devido sua translucidez
não interferir de forma alguma quando coroas livres de metal eram usadas.
Entretanto , os autores41 consideram que algumas propriedades dos pinos
de dióxido de zirc6nia são muito negativas, e devido a isso, pararam com o uso
in vivo.

De fato, sua estrutura

é

muito compacta

e

isto previne

o

condicionamento com acido hidrofluoridrico, o qual. ao contrario , é eficiente
quando usados em cerâmicas; pela mesma razão , os silanos parecem não ter
efeito.
0 alto módulo de elasticidade, maior que 200 GPa dos pinos de dióxido
de zircônia, é até mesmo maior que o dos pinos metálicos, aproximadamente
190 GPa, dependendo da liga usada; e a impossibilidade de se obter um
monobloco entre dente

e restauração,

mas sim apenas uma união de

diferentes materiais os quais não possuem comportamento homogêneo se
sujeitos a fadiga. também são colocados com desvantagens pelos autores . 41
Manocci et al., em 1999, em um estudo comparando pinos de fibra de
quartzo. pinos de fibra de carbono cobertos com fibras de quartzo e pinos de
dióxido de zirconia sob cargas intermitentes , relataram uma maior taxa de
fratura radicular e dos pinos, muito maior para os pinos de dióxido de zircônia
que para os pinos com fibra. 29
Os resultados obtidos neste estudo , poderiam ser explicados pelos
achados de Dietschi et al., que relataram pobre adaptação de pinos de dióxido
de zirconia as paredes do canal radicular após carga cíclica, enquanto foi
encontrada uma boa adaptação dos pinos de fibra de carbono.
A diferença do modulo de elasticidade do dióxido de zirconia e da dentina
explicam a alta taxa de fratura observada no grupo dos dentes restaurados
com este tipo de pino, neste estudo.
Protocolo para uso de pino pre-fabricado cerâmico:
a) preparo do canal radicular para

o pino, baseado nos princípios

biomecânicos usando uma série de brocas cilíndricas especifica s .
fornecidas pelo fabricante:
b) seleção do pino de diâmetro e comprimento adequado. baseado pela
radiografia;
c) preparo do canal radicular de acordo corn o sistema adesivo dual
selecionado:
d) jateamento do pino cerâmico com óxido de alumínio. de 50 pm de
diâmetro e pressão de 4 bar (60 psi)
e) aplicação do silano ou primer de porcelana no pino
f)

inserção do cimento resinoso dual no conduto, com o auxilio de brocas
Lentulo:

g) inserção do pino, mantendo-o em posição e polimerização do cimento
por 40 a 60 segundos.

1

1

2.2 Pinos pré-fabricados reforçados por fibras de carbono

Atualmente existem no mercado brasileiro basicamente três tipos de pinos
reforçados por fibras. Em virtude das propriedades mecânicas do pino de fibra
de carbono, outros tipos de fibra estão sendo empregadas na fabricação de
pinos intra-radiculares. como a fibra de vidro com resina e a fibra de cerâmica
com resina.
Alguns autores enfatizam a necessidade para usar pinos feitos com
materiais de características físico-mecânicas semelhantes aos tecidos naturais.
0 primeiro pino de fibra de carbono comercializado foi

o sistema

Composipost, introduzido em 1990 por Duret e colab. Baseado no principio do
reforço com fibra de carbono, este sistema têm sido utilizado na Europa e
Canada há aproximadamente 9 anos, e nos EUA foram introduzidos em 1996.
com o nome de C-Post (Recherches Techniques Dentaires [RTD]. Meylan.
France). 16
0 pino Composipost é feito com fibras de carbono de 8 pm de diâmetro,
prensados com uma matriz de resina epóxi à 180° C. A unidade do pino
Composipost é feita com fibras de carbono igualmente alinhadas e justapostas.
solidamente aderidas a urna matriz de resina epóxi. A interface entre os
filamentos de carbono e a matriz epóxi é um composto orgânico. As fibras de
carbono conferem alta resistência aos pinos, devido exercerem uma tensão
uniforme nos filamentos.
Os pinos de fibra de carbono são constituídos de 64% de fibras de
carbono longitudinais e 36% de urna matriz epóxi. Têm um desenho cilíndrico.
com duas hastes que afunilam na base, para conferir maior estabilidade. São
disponíveis com diâmetros de 1.4, 1.8, 2.1 mm, na haste superior e 1.0, 1.2. 1.4
mm na haste inferior. Todos os pinos possuem o mesmo comprimento de 22
MM.
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As unidades dos pinos de resina reforçados com fibra de carbono são
passivas e desenhadas para serem usadas com técnicas adesivas. Os
cimentos resinosos estabelecem urna forte adesão às paredes dentinarias do

canal radicular após a remoção da lama dentinária e aplicação de agentes de
adesão dentinários. desse modo aumentando a retenção do pino. 2"s
Os fabricantes dos pinos de resina reforçados por fibra de carbono,
recomendam o uso de resina composta para ser usado como núcleo coronário,
e relatam que a matriz de resina epóxi dos pinos, é quimicamente compatível
com as resinas baseadas em Bis-GMA 38
As resinas reforçadas com fibras de carbono são consideradas
alternativas viáveis para os metais, quando força, rigidez, leveza. resistência â
corrosão e fadiga, biocompatibilidade e a fácil remoção são requeridos. 38 37
Freedman 19 em 1996, relatou que o pino de fibra de carbono mostrou-se
resiliente, altamente retentivo, e é um método conservador para restaurar
dentes tratados endodonticamente. A técnica promove a criação de um
monobloco, um sistema com ininterrupta adesão ao dente: considerando-se
dentina, cimento resinoso, pino, núcleo de resina composta e finalmente a
coroa. Esta avançada tecnologia adesiva garante resistência à fadiga e â
fratura, maior retenção e estética. A insolubilidade da resina, conseguida em
todas as interfaces, serve para reduzir a microinfiltração.
O autor 19 comentou ainda que a união estabelecida com a matriz epóxi do
pino de fibra de carbono resulta em propriedades mecânicas excelentes. A
resistência ao cisalhamento é de 170 MPa e a resistência â compressão é de
aproximadamente 440 MPa. A função primária do pino é a retenção da base
para o recobrimento da coroa, e isto é onde o pino de fibra de carbono é mais
forte A resistência a tração de pinos cimentados foi medida em 1,600 MPa. Por
comparação. os valores de outros sistemas de pinos pré—fabricados metálicos,
podem variar de 654 a 114 MPa. 39
0 sistema adesivo, juntamente com

o cimento resinoso, tem uma

interação físico-química com a dentina (formação de camada híbrida) e o
material do pino: enquanto que o cimento de fosfato de zinco somente
preenche o espaço entre os diferentes materiais, sem ligar um ao outro 18
Em um estudo in vitro 48 a ausência de formação de camada híbrida
resultou em más performances de selamento de restaurações classe V de
resina composta. Em outro teste in vitro, de infiltração de contraste , feita sobre

1

4

restaurações de pino de fibra de carbono-núcleo de compósito. sob o
microscópio confocal. o selamento obtido com Panavia 21 encontrado era
muito pior que os obtidos com All Bond 2; isto 6, provavelmente relacionado ao
uso de um self-etching primer neste material, comparado com o acido fosfórico
para o All Bond 2. 48
Pode-se concluir que um procedimento adesivo , capaz de produzir
camada híbrida, é essencial para garantir bom selamento das restaurações
com pinos de fibra de carbono. A presença de um bom selamento na interface
resina-dentina dos núcleos de compósito usados para construção de coroas de
dentes tratados endodonticamente é um passo fundamental para prevenção de
penetração bacteriana, caries recorrentes, descimentação e fratura radicular. 29
Os sistemas de pino e núcleo incluem componentes de diferente rigidez.
Quando o componente de maior rigidez (pino) é capaz de resistir a forças sem
distorção, o stress é transferido para o substrato menos rígido (dentina) e
causa sua falha. A diferença entre o modulo de elasticidade da dentina e do
material do pino é uma fonte de stress para a estrutura radicular. 29
Flemming et al. 17 em 1996. realizaram um estudo in vivo em dentes
bovinos que receberam pinos de fibra de carbono, núcleos de resina composta
e coroas fundidas. Os resultados encontrados neste estudo foram comparados
a um estudo prévio realizado pelos autores, que foram realizados em
condições similares com pinos pré-fabricados metálicos (Para-Post) e núcleos
fundidos. Neste estudo, os dentes restaurados corn pinos de fibra de carbono
tiveram significativamente maior resistência a carga intermitente que dentes
com pinos pré-fabricados metálicos (Para-Post) ou cônicos, núcleos metálicos
fundidos.
A média do modulo de elasticidade é de 21 GPa. de acordo com o
fabricante. Foi sugerido que um pino ideal deveria ter um modulo de
elasticidade semelhante ao da dentina radicular (aproximadamente 18 GPa),
para uma distribuição mais uniforme das forças ao longo eixo do comprimento
dos pinos. 16. 4. 24 Contrastando com isso, o modulo de elasticidade das ligas
usadas para núcleos fundidos ou pinos pré-fabricados metálicos, é muito
maior.17

Segundo Flemming et al. 17 , a maior resistência a carga observada em
dentes com pinos de fibra de carbono comparado com pinos pré-fabricados
metálicos ou núcleos fundidos. podem ser parcialmente explicados por essa
diferença na rigidez.
Freedman, 19 um estudo dos efeitos de cargas intermitentes nos pinos de
fibra de carbono, onde os pinos eram submetidos a mais de um bilhão de
cargas consecutivas. Nenhum dos pinos fraturou. Após prolongado stress
extremo, 30 % das raizes sofreram fraturas longitudinais enquanto que os
pinos ficaram intactos.
O autor 19 também relata, que um grupo de 39 dentistas suecos trataram
mais que 1100 pacientes com Composipost. Três anos mais tarde , todos os
pinos estavam no local e intactos. Uma pequena taxa de falha de 2 % foi
atribuída a pobre manutenção periodontal, e lesões periapicais não-relatadas.
Sidoli et al. 43 , em 1997,em um teste in vitro, compararam a performance e
características

de falha do sistema Composipost com combinações de

sistemas de pino e núcleo já existentes. Os sistemas usados para comparação
com o Composipost foram pinos Para-Post com núcleo de compósito. núcleos
metálicos fundidos, e dentes tratados endodonticamente restaurados sem o
uso de qualquer sistema de pino e núcleo. Foram usados dentes humanos
divididos em três grupos teste e um grupo contrcle, onde foram testadas as
falhas com uma carga obliqua aplicada a 130° com uma velocidade de 5
cm/minuto.
Os autores (44). relataram que os dentes restaurados com pinos de fibra
de carbono. exibiram significativamente menores valores de resistência a falha
quando submetidos a um único Angulo de compressão. quando comparados
aos grupos nos quais foram usado algum tipo de sistema de pino metálico.
Relataram também, que o modo como aconteciam as falhas nos dentes
restaurados com Composipost eram mais favoráveis a estrutura dental
remanescente que as falhas dos outros grupos em que foram usados pinos.
Dean et al. 13 em 1998. realizaram um estudo in vitro, com dentes
humanos extraídos. para comparar a influência dos procedimentos de
endodontia e restauradores na resistência a fratura de dentes, e comparar a

incidência de fratura radicular em dentes com coroa clinica removida que foram
restaurados com três tipos diferentes de pinos

e com núcleo de resina

composta. Neste estudo foi aplicada uma força em um Angulo de 45° a 0.5
mm/min até a ocorrência da fratura. A carga era aplicada diretamente na
interface núcleo-pino.
Os autores 13 relatam que as forças necessár as para a falha nos grupos
nos quais as coroas não haviam sido removidas eram bem maiores que nos
grupos em que foram removidas as coroas. Não havia diferença significativa
entre os grupos com coroas intactas restauradas com pinos de fibra de carbono
ou com coroas intactas restauradas sem o uso de pinos.
Não foram observadas diferenças significativas na resistência a fratura
entre os grupos em que os dentes tiveram as coroas removidas, nem entre os
grupos em que os dentes não tiveram as coroas removidas. Entretanto, os
autores 13 relatam que nos grupos restaurados corn pinos de ago inoxidável
tanto cônicos, como paralelos, demonstraram uma taxa de incidência de fratura
radicular de 50%, enquanto que os grupos restaurados com pinos de fibra de
carbono e núcleo de compósito, não foram encontradas fraturas radiculares
Estes resultados provavelmente estejam relacionados com o modulo de
elasticidade dos pinos de fibra de carbono, aproximadamente 21 GPa, que se
apresenta mais semelhante ao da dentina, de aproximadamente 18 GPa, essa
semelhança causa menos stress na estrutura dental, resultando em menor taxa
de fratura radicular. Por comparação,

o modulo de elasticidade do ago

inoxidável é 20 vezes maior que da dentina; e para o titánio, o modulo de
elasticidade é 10 vezes maior que o da dentina. Pinos com alto modulo de
elasticidade não se flexionam corn o dente sob carga e são empiricamente
acreditados como serem os causadores de fraturas. 13
Martinez-Insua 31 também em 1998. realizou um estudo in vitro, onde 44
dentes humanos extraídos foram divididos em 2 grupos de 22 dentes cada. Em
um dos grupos foram usados pinos de fibra de carbono para restaurar os
dentes, e no outro grupo, núcleos metálicos fundidos com uma liga de ouro.
Ambos os grupos foram cimentados com Panavia 21 (Kuraray).

Os valores de resistência a fratura foram significativamente maior no
grupo com dentes restaurados corn núcleos metálicos fundidos com lida de
ouro. Entretanto, apenas 5% das espécimes restauradas com pino de fibra de
carbono sofreram fratura do próprio dente, apresentando como falha mais
comum na interface pino-núcleo; enquanto que 91% das espécimes
restauradas com núcleos metálicos fundidos apresentaram fratura do dente. 31
Os autores 31 comentam que estas falhas dos núcleos metálicos fundidos
ocorreram de uma forma não comparável a uma situação in vivo, já que foram
aplicadas, neste teste, uma alta carga em um único ponto: geralmente, in vivo.
as fraturas ocorrem tipicamente em resposta a uma leve ou moderada carga
aplicada repetidamente durante um longo período.
Trushkowsky47 , em 1996, descreveu a técnica para o uso de pinos de
fibra de carbono (C-Post), e relata que as fibras de carbono têm sido usadas
para melhorar as propriedades mecânicas das resinas: e que o uso de um pino
de fibra de carbono com alta resistência, juntamente com um cimento resinoso
com alta resistência e os sistemas adesivos modernos , reduzem o risco de
fratura radicular e microinfiltração.
O autor47 , discorre sobre algumas vantagens dos pinos de fibra de
carbono, como a alta resistência a fadiga, alta resistência a tração, e modulo de
elasticidade similar ao da dentina. Também, que o uso de pinos de fibra de
carbono resultam em menor dano a estrutura dental, e que o pino pode ser
facilmente removido com brocas se

o retratamento endoclôntico

seja

necessário.
Purton. Payne38 , em 1996 compararam as propriedades físicas dos pinos
de fibra de carbono (Composipost) e de metal (Para-Post); e concluíram que os
pinos de fibra de carbono possuem grande potencial para substituir os pinos
metálicos em várias situações clinicas. São adequadamente rígidos,
resistentes a fadiga e à corrosão , e são reversíveis. Os pinos de fibra de
carbono são mais rígidos que os metálicos, permitindo assim o uso de pinos de
menor diâmetro para se conseguir resistências equivalentes Isto propicia a
conservação de dentina intra-radicular.

Os mesmos autores 38 , relatam que a resina composta. como material de
núcleo , possui maior retenção aos pinos metálicos (Para-Post).

e essa

desvantagem poderia ser contornada se configurações como roscas, fossem
adicionadas aos pinos de fibra de carbono. A pousa radiopacidade dos pinos
de fibra de carbono, seria uma desvantagem clinica, segundo os autores.
Em um estudo in vitro / in vivo realizado em 1996, por Dallari. Rovatti
acompanhando por seis anos, 350 tratamentos realizados com pinos de fibra
de carbono Composipost Standard, Composipost Retentive

e

Endo

Composipost (RTD-Recherchers Techniques Dentaires, Meylan, France), foi
observada apenas uma falha , ocorrida devido o deslocamento imediato do pino
após o tratamento. Não foi relatada nenhuma fratura do pino ou da raiz.
Segundo os autores: 2 o motivo primário que levou a observação deste
tipo de pino , são suas boas características biomecánicas: já que é um pino que
permite um menor sacrifício de dentina radicular. reduzindo muito o stress na
raiz, e também por apresentar resistência a tração de 1,400 a 1.600 MPa,
resistência flexural de 1,400 a 1,700 MPa, e resistência a compressão de 440
MPa. A resistência a side —_applied é baixa, 75 a 80 MPa, entretanto , isto não é
uma desvantagem porque a possibilidade de separar as fibras de carbono da
matriz resinosa faz com que um possível retratamento endocrontico seja mais
facil.
Outro motivo que levou os autores 12 a observação destes pinos , é o
potencial de se obter um monooloco dente-pino-núcleo. Com o sistema
Composipost, é usado um pino (fibras de carbono em uma matriz de resina
epoxi), cimento (cimento resinoso) e um núcleo de compósito. Estes materiais
tem o mesmo modulo de elasticidade, os quais são muito próximos ao modulo
de elasticidade da dentina. Por essa razão, o stress mastigatório absorvido por
materiais homogêneos, é também distribuído homogeneamente. protegendo o
dente de fratura ou deslocamento do pino.
Outras vantagens alegadas pelos autores 12 , seriam a cimentação passiva
no canal radicular, pouco traumática, e apresenta- grande retenção: além do
baixo custo com o uso deste sistema, devido o tratamento de colocação do

pino Composipost e núcleo de compósito. ser realizado com uma sessão
clinica a menos que um procedimento convencional com núcleos fundidos.
Devido sua coloração acinzentada, os pinos de resina reforçados com
fibras de carbono, por exemplo, Composipost (RTD), fez os fabricantes
começaram novos experimentos nos quais as fibras de carbono foram
parcialmente ou totalmente substituidas por fibras estéticas. No primeiro caso,
o núcleo de fibra de carbono é coberto com fibras estéticas , e no segundo
caso, o pino foi completamente composto por fibras estéticas imersas numa
matriz resinosa. 41
Os pinos foram chamados de Aesthetic-Post

e

Aesthetic-Plus.

respectivamente.
Em testes in vitro, em 1997. realizados pelo fabricante, a resistência
flexural do Aesthetic-Post e Aesthetic-Plus, embora serem menores que do
Composipost. são altas, e em ambos os casos mais que suficientes para as
exigências clinicas. Segundo estes estudos,

o Aesthetic-Post apresenta

resistência flexural de 1200-1500 MPa, e o Aesthetic-Plus. 1200 MPa: em
comparação com os 1600 MPa apresentados pelo Composipost. 41
Até o presente, pode-se dizer que os pinos Aesthetic-Post e AestheticPlus, possuem propriedades de resistência, que permitem com que sejam
usados para dentes anteriores , onde a necessidade estética é primária e as
cargas são menores que as aplicadas sobre pré-molares e molares. 41
Outro dado importante relatado pelos autores 41 , é a alta resistência
descimentação dos pinos de fibra estéticos, resistência esta, muito semelhante
a do Composipost.
Manocci et al. 29 em 1999, após um estudo comparando a resistência a
cargas intermitentes de dentes restaurados com pinos de fibra de quartzo
(Aesthetic-Plus), pinos de fibra de carbono cobertos com quartzo (AestheticPost) e pinos de cerâmica de zircônia, os pinos com fibra de vidro e os pinos
revestidos com fibras de quartzo, foram capazes de reduzir as riscos a fraturas
dos dentes restaurados com núcleos de compósito e coroas Empress. que os
pinos de cerâmica de zircônia.

Os autores 29 , relatam que, assim como os pinos Composipost. os locals
das fraturas foram considerados favoráveis porque, em uma situação clinica.
eles poderiam ter simplificado o repreparo do dente.
Protocolo para uso de pinos de fibra de carbono:
a) Avaliação da radiografia do caso clinico e seleção do pino a ser usado:
b) Remoção da guta-percha com uma broca Gates-Glidden até 3 a 5 mm
do ápice;
C) Preparo do canal com a broca de mesmo diâmetro do pino a ser
utilizado:
d) Verificar a adaptação e posicionamento do pino dentro do canal após o
completo preparo do conduto;
e) Condicionamento da dentina intra-radicular com ácido fosfótico a 37%
Por 15 segundos:
f)

Lavagem abundante do canal com o auxilio de uma seringa endociôntica
para completa remoção do acido, seguida por secagem do canal,
removendo-se o excesso de agua com ar e/ou cones de papel
absorvente, deixando o conduto Cimido,

g) Aplicação

do sistema adesivo dual selecionado, de acordo com

instruções do fabricante;
h) Leva-se então, o cimento resinoso dual selecionado para o interior do
conduto com o auxilio de uma broca Lentulo;
)

Procede-se a colocação do pino dentro do canal na profundidade
previamente estabelecida, mantendo - o em posição e polimerizando o
cimento resinoso por 40 a 60 segundos.

2.3 Pinos de fibra de vidro

Os pinos de fibra de vidro com resina foram recentemente introduzidos no
mercado. Possuem boa translucidez. transmitindo a luz até o ápice, o que
facilitaria o uso de cimento resinoso, podendo ser usados como agente
cimentante de dupla cura. 15
Esses pinos apresentam características físicas

e mecânicas

mais

próximas as da estrutura dental do que os pinos metalicos , são adesivos e
formam com o remanescente dental um corpo único, capaz de resistir aos
impactos mastigatórios sem se deslocar ou provocar efeito de cunha na raiz e
uma possível fratura do dente. Permitem conservar a estrutura dental sadia.
são passíveis de ajuste em relação ao tamanho e ao formato do canal e ainda
são extremamente estéticos, transmissores de luz, são de fácil manipulação e
com custo/ beneficio bastante interessantes para o profissional. 8
Segundo o fabricante, são pinos estéticos com a mesma resistência de
pinos de titânio, podendo ser removidos com instrumentos rotatórios
convencionais e, devido, a sua extremidade afilada, permitem a adaptação em
condutos estreitos. 15
A composição deste tipo de pinos é basicamente de fibras de vidro
longitudinais (42% por peso), arrumadas de forma paralela envoltas numa
matriz de BIS-GMA, a qual corresponde a 29% por peso,

e partículas

inorgânicas (29% por peso). 8
São encontrados na forma cônica (Luscente Anchors, Dentatus/VVilcos) e
paralela (FibreKor, Jeneric/Pentron). disponíveis em três diferentes diâmetros:
1 mm, 1,25 mm e 1,5 mm, porém com o mesmo comprimento. 19

MM. 15.

A sua utilização é simples, porém a técnica deve ser seguida passo a
passo para evitar quaisquer falhas na futura restauração. 8
Protocolo para uso de pinos de fibra de vidro:

BibJi

Universitária
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a) Análise da situação da endodontia por radiografia e seleção do pino a
ser utilizado:
b) Preparo do canal radicular utilizando a broca especifica fornecida pelo
fabricante, obedecendo aos princípios básicos que regem o preparo do
conduto para a colocação de um pino:
c) Condicionamento do conduto com ácido fosfórico a 37% por 15
segundos,
d) Lavagem abundante do conduto para remoção completa do acido , com
o auxilio de uma seringa de irrigação de endodontia:
e) Secagem do conduto ou remoção do excesso de agua com ar e/ou
pontas de papal absorvente, mantendo o canal úmido:
f)

Uso de sistema adesivo dual, seguindo as instruções do fabricante:

g) Aplicação do cimento resinoso dual dentro do conduto com auxilio de
brocas Lentulo:
h) Colocação do pino em posição dentro do ::anal radicular, fixando-o e
polimerização do cimento resinoso, por 40 segundos,
Corte dos pinos no tamanho desejado com pontas diamantadas:
0 tratamento da superfície do pino é feita limpando- se a superfície do
pino com álcool para remoção de resíduos seguida da aplicação de silano.

3 CONCLUSÃO
De acordo com a maioria dos autores. a restauração de dentes tratados
endodonticamente requer com freqüência o uso de um retentor ou pino intraradicular cuja principal função é a de retenção e reforço da porção coronária da
restauração subseqüente que o dente irá receber.
Durante muito tempo, os núcleos metálicos fundidos foram a melhor
opção para a restauração destes dentes endodonticamente tratados. porém.
recentemente ocorreu uma grande invasão no mercado de pinos pré-fabricados
metálicos, que possuem algumas vantagens interessantes em relação aos
núcleos fundidos, mas que ainda deixavam a desejar quando se pensava em
algum material que pudesse prover melhor resultado estético , e

com

propriedades físico-químicas mais semelhantes ás do dente natural.
Com o crescente avanço da odontologia adesiva, pinos de resina
reforçados com fibras ganharam maior destaque devido suas propriedades
físico-químico-mecânicas favoráveis,

sua biocompatibilidade. facilidade de

remoção para retratamento endodõntico, além do fortalecimento e reforço da
estrutura dentária remanescente.
Devido a isso, em 1990, apareceram no mercado os pinos de fibra de
carbono , que possuem propriedades semelhantes ás da dentina, tem um
potencial adesivo devido ás características quimicas do pino, mas que
apresentavam uma coloração acinzentada, que não favorecia a transmissão de
luz. prejudicando o resultado estético final.
Aproveitando essas boas propriedades dos pinos de fibra de carbono,
foram lançados pinos de fibra de carbono revestidos com fibras de quartzo. o
que conseguiu bloquear a cor acinzentada do pino deixando-o com uma cor
branca , melhorando os resultados estéticos.

A

Os pinos cerâmicos também surgiram na busca de um material que
melhore

o

resultado estético da restauração de dentes tratados

endodonticamente, e apresentam uma boa transmissão de luz, mas algumas
propriedades físico-mecânicas que ainda deixam a desejar se comparados com
os pinos fibroresinosos.
Baseado nos conceitos básicos que devem ser avaliados para a
restauração de dentes tratados endodonticamente, devemos seguir todos os
passos da avaliação do caso, bem como de sua execução, para termos um
melhor prognóstico possível do dente restaurado. Nesse sentido, a seleção do
sistema de pino a ser utilizado pelo profissional deve ser feita cuidadosamente.
principalmente devido haver uma profusão de novos materiais sendo lançados
quase que diariamente no mercado odontológico, fazendo com que haja a
necessidade do profissional se manter atualizado para ter discernimento sobre
o melhor caminho a ser seguido.
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