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RESUMO

Em muitas situações clinicas, a restauração de um dente tratado
endodonticamente requer o uso de um retentor intra-radicular. Para superar as
deficiências e limitações dos pinos e núcleos metálicos, melhorando o
resultado estético das restaurações de dentes despolpados, foram introduzidos,
no mercado odontológico, pinos pré-fabricados não-metálicos, como os
fibroresinosos e cerâmicos. Esta monografia busca, portanto, descrever os
tipos de pinos não-metálicos, discorrer sobre suas características fisicoquimico-mecânicas, suas indicações, comparando-os; assim como, apresentar
os protocolos e fundamentos básicos para sua utilização na clinica
odontológica.

ABSTRACT

In many clinical situations, the restoration of an endodontically treated tooth
needs a radicular retainer. To overcome the deficiencies and limitations of
metallic posts and cores, and to improve the esthetic result of non-vital teeth
restorations, prefabricated non-metallic posts, like fibre-reinforced and
ceramic ones were introduced. This work aims to report the types of nonmetallic posts, to discourse on their physical-chemical-mechanical
characteristics, to compare them, as well as to present their protocols and
fundamental basis for their use in dental practice.
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1 INTRODUÇÃO

Se, em tempos remotos, o comprometimento pulpar implicava na perda do
elemento dental, a endodontia, nos dias atuais, proporciona situações favoráveis
que permitem a restauração do elemento dental e sua reintegração ao sistema
estomatognatico22.
A reconstrução de dentes tratados endodonticamente 6, sem dúvida, um
dos desafios da Odontologia22 . Contudo, neste final de século, com a acentuada
evolução dos materiais e técnicas odontológicas, apresenta-se ao clinico um
outro problema, que é o da escolha, em variedade crescente, do melhor material

e técnica a ser utilizada37 , em especifico, quando se leva em consideração o
prognóstico, a longo prazo, do dente restaurado 20 . Deve-se ter muito claro que a
restauração de um dente, tratado endodonticamente, é diferente da restauração
de urn dente vital e, por apresentarem distintas funções, dentes anteriores e
dentes posteriores devem ser avaliados separadamente".
Dentes tratados endodonticamente são, normalmente, frágeis devido
perda de estrutura dentária, cáries, preparação cavitária e instrumentação do
canal, necessitando por isso serem restaurados com materiais que reforcem e
protejam a estrutura dental remanescente3 .
Acreditava-se que um pino intra-radicular reforçaria a raiz do dente, mas
este principio não é mais aceito. A literatura cientifica admite o uso de pinos
intra-radiculares para reter núcleos protéticos, mas não dá suporte ao uso de
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pinos para reforçar dentes47. Pinos não reforçam dentes, na verdade, a perda da

estrutura dental pela preparação enfraquece a raiz, levando a urn aumento na
incidência de fratura radicular"; e, dependendo do desenho do pino, poderão
ocorrer tensões internas e efeito cunha durante a sua inserção's.

Entretanto, em muitas situações, a restauração de dentes tratados

endodonticamente requer o emprego de um sistema de pino e núcleo. 0 pino
ideal fornece retenção ao núcleo, suportando-o de tal maneira, que a coroa
cimentada, subseqüentemente, não perde sua adesão; transfere forças de uma
maneira estratégica para o dente, de forma que não provoca indevida
susceptibilidade à fratura de raizs, e deve ser facilmente removível para permitir

retratamento endodõntico38.
0 objetivo principal do uso de pino e núcleo é a reposição previsível da
estrutura dental perdida facilitando o suporte e retenção da coroa. As principais

considerações feitas ao cirurgião-dentista incluem o prognóstico a longo prazo, a
habilidade do pino de suportar os estresses, a facilidade de colocação, e a

compatibilidade do pino com outros materiais restauradores20 .
Gomes et al. (2000) escrevem que,

Durante muitos anos, a utilização de núcleos metálicos fundidos foram
unanimidade entre pesquisadores e clínicos. A idéia de colocar um
material internamente na estrutura radicular,compatível com o material
restaurador, mesmo com características diferentes da estrutura dental,
relacionadas àexpansão térmica e deformação elástica, parecia
reintegrar o elemento dental comprometido ao sistema estomatognático22.
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A dificuldade técnica encontrada na confecção de um perfeito núcleo
metálico fundido e a incidência freqüente de fraturas radiculares, fizeram com
que se buscassem novas alternativasm. Passou-se, então, a fazer uso de pinos préfabricados metálicos, que apresentavam bons resultados, além de algumas
vantagens, em relação aos núcleos metálicos fundidos, tais como: maior
facilidade técnica, menor tempo clinico, menor custo e, menor desgaste da
estrutura dentária radicularu.
Apesar das propriedades físicas favoráveis dos pinos metálicos28, o seu
uso na regido anterior, geralmente, apresenta um comprometimento estético.
Quase sempre, a cor acinzentada desses pinos e os produtos de corrosão do
metal levam a uma descoloração acinzentada da raiz e, conseqüentemente, à
gengiva28 19 Ou então, quando utilizados com coroas de cerâmica pura, a
.

descoloração pode transparecer através da coroa e ao redor do tecido gengival
prejudicando a estética final 23 . Para superar as muitas deficiências dos pinos e
núcleos metálicos e melhorar o resultado estético no tratamento de dentes
tratados endodonticamente, começaram a ser lançados no mercado, pinos préfabricados não-metálicos, como os fibroresinosos e cerâmicos.
Assim, o objetivo deste trabalho é o de descrever os tipos de pinos nãometálicos, comparando-os, bem como apresentar os protocolos e fundamentos
básicos para o seu uso na clinica odontológica.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A restauração de um dente tratado endodonticamente é complicada, pelo
fato de que toda ou a maior parte da estrutura coronária do dente, foi destruída
por cáries, restaurações anteriores, trauma e pelo próprio acesso ao tratamento
endodõntico67.
Soluções para este problema têm desafiado a criatividade dos cirurgiõesdentistas. No século XVIII, por exemplo, Pierre Fauchard usou uma espécie de
pino de madeira dentro do canal que, quando umedecido, expandia—se e fixava
seguramente a coroa57.
Em tempos passados, os dentes despolpados eram restaurados com as
primeiras "Coroas a Pivot" e, posteriormente, com as coroas "Richmond". Com
o interesse crescente na restauração desses dentes surgiram, então, os núcleos
fundidos em metais e, mais tarde, os pinos pré-fabricadoss".
A perda da estrutura dentindria (tecido que confere resistência ao dente,
suporta e transmite as cargas funcionais ao periodonto e base óssea), deve ser
compensada com a colocação de um retentor intra-radicular fundido ou um pino
pré-fabricado.
Acreditava-se, assim, que a instalação de um pino intra-radicular
reforçaria a raiz. Atualmente, este principio não é mais aceito, pois várias
pesquisas cientificas não confirmaram essa teorias 6. 62, porque, na realidade, o
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preparo de um conduto acarreta maior desgaste dentindrio, enfraquecendo ainda
mais a raiz 15 .
Entretanto, Hornbrook e Hasting (1995) sustentam que o dente tratado
endodonticamente pode ser reconstruido e "reforçado" com os novos agentes
adesivos dentindrios, cimentos resinosos e materiais restauradores. Dizem,
ainda, esses autores, que a resina adesiva fortalece o sistema raiz/coroa através
da unido de todos os aspectos da forma interna do dentes.
Sabe-se, hoje, que o pino intra-radicular tem a função de dissipar as forças
oclusais ao longo da raiz e reter o núcleo que substitui a porção coronária e
suporta a restauração final's, ou, ainda, de reforçar o remanescente corondrios 6- 37 .
Segundo Baratieri et al. (2001), as características ideais de um pino
intracanal são: ser biocompativel e de fácil uso; preservar a dentina radicular;
evitar tensões demasiadas à raiz; prover unido química/mecânica com o material
restaurador e/ou para preenchimento; ser resistente à corrosão; ser estético; e
possuir boa relação custo-beneficio 6.
A indicação ou não do uso de um pino intra-radicular baseia-se em vários
parâmetros, os quais incluem, principalmente, a posição do dente na arcada, a

oclusão do paciente, a função do dente, a quantidade de estrutura dental
remanescente e a configuração do canal°.
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 fixa ou removive19.
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E necessário, pois, o entendimento de alguns fatores básicos, anteriores à
restauração de um dente tratado endodonticamente, com a utilização de sistemas
de pinos e núcleos.
Deve-se ter claro que a restauração de um dente tratado endodonticamente
é, diferente da restauração de um dente vital. Por outro lado, dentes anteriores e

dentes posteriores, por apresentarem distintas funções, devem ser avaliados

separadamente.
Algumas bases se fazem necessárias para a colocação de pinos nos dentes
anteriores, quando estes não possuírem o necessário volume de estrutura dental

para prover adequada proteção contra fraturas, após tratamento endodõntico".
Os dentes anteriores que tenham sido pouco destruidos por cárie e com
abertura de acesso ao canal mais conservadora, muitas vezes, podem dispensar o
uso de um pino intra-radicular e receber restauração com material plástico.
Estas circunstâncias contudo são raras. Na maioria das vezes, quando um dente
requer endodontia, pouco se tem de estrutura aproveitável". Os mais mutilados
por cáries ou fraturas devem receber pinos intra-radiculares 53 .
Os dentes anteriores recebem, predominantemente, forças laterais ou de
cisalhamento, agindo tanto sobre a coroa quanto sobre a raiz", devido à sua
função e posição na arcada, o que indica, com freqüência, o uso de pinos intraradiculares 6.
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Se, por razões estéticas e/ou funcionais, o dente deva ser recoberto com
coroa total, ou atue corno retentor de prótese parcial fixa ou removível, o
emprego do pino está indicado".
As forças que agem sobre os dentes posteriores são, predominantemente,
verticais", fazendo com que, na maioria dos casos, não haja necessidade de
reforçar demasiadamente a estrutura corona1 6. Considerando-se, portanto, as
pesquisas atuais, parece prudente sugerir que dentes posteriores tratados
endodonticamente sejam restaurados com recobrimento das cúspides".
Assim, dente posterior endodonticamente tratado, com três paredes axiais
remanescentes, pode ser preenchido com material restaurador plástico, sem a
utilização de pinos, desde que a restauração definitiva apresente cobertura
oclusal completa'.
Em molares com grande destruição coronal, a utilização de pinos nos
canais radiculares pode estabilizar as raizes desprotegidas e prevenir fraturas
através da bifurcação".
Os molares superiores têm na raiz palatina a maior possibilidade de
ancoragem, seguido da raiz distovestibular e depois a mesiovestibular. Nos
molares inferiores a raiz distal apresenta-se mais reta e longa, com maior
facilidade de acesso, permitindo a instalação de pinos intra-radiculares mais
longos em comparação com os dois canais da raiz mesial que são mais estreitos
e curvos, usados para auxiliar na retenção e, principalmente, na estabilidade,
após o preenchimento com o material restaurador".
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Os

pré-molares

superiores

quase

sempre são birradiculares,

principalmente, os primeiros, apresentando concavidade mesial acentuada (I vo
(1993), apud Saito, 1999) prescindindo, portanto, de extremo cuidado durante a
desobturação e preparo radicular. Os pré-molares inferiores geralmente são
unirradiculares, retos e longos, de fácil manipu1ação 53 .
Gomes et al. (2000) consideram que
0 preparo correto de um conduto para receber um retentor infraradicular é tarefa dificil, onde uma perfura cão ou o enfraquecimento da
resistência radicular pode levar à perda do dente. Assim, um pino
somente deve ser indicado quando outras formas de resistência e
retenção não forem suficientes para suportar a restauração final com
cobertura cuspidea. Estas formas de retenção incluem a utilização da
câmara pulpar, amálgama pine restaurações adesivasn.
Nesse sentido, seria mais adequado, se o preparo para o pino radicular
fosse feito durante o tratamento endodtintico, porque o endodontista que faz a
obturação do canal está mais familiarizado com as características morfológicas e
topográficas do mesmo".

Corn base nesses conhecimentos, alguns requisitos fundamentais devem
ser considerados na confecção de retentores intra-radiculares: comprimento do
preparo intra-radicular, quantidade do material obturador remanescente,
comprimento do preparo em relação A. altura da crista óssea, diâmetro e forma do
preparo 15 .

0 retentor intra-radicular deve possuir diâmetro conveniente para resistir
aos esforços, e o remanescente radicular deve possuir estrutura suficiente para
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clue não ocorra fratura. De maneira geral, a porção cervical deve permanecer

corn um terço do diâmetro radiográfico da raiz. Contudo, no terço apical deve-se
manter no mínimo 1,0 mm de estrutura dentindria ao redor do retentor8- 20' .
O diâmetro do pino tem um efeito tanto na retenção da restauração e sua

resistência, quanto na resistência à distorção do pino. Quanto menor o diâmetro
do pino maior a possibilidade dele ser deslocado, com ou sem acompanhamento
de distorção ou fratura". Trabert e Cooney, em 1984, (apud Saito, 1999)
explicam que quanto maior o diâmetro do pino maior será a retenção, porém,
seu diâmetro não deve ultrapassar 1/3 da largura da raiz.
Contudo, a concepção, quase generalizada, de que quanto maior for o
diâmetro do pino, maior sell a sua retenção e resistência, é considerada

atualmente como errada e prejudicial, pois quanto maior a quantidade de dentina
intra-radicular removida, mais fragilizada torna-se a estrutura remanescente, e
menor sera a resistência à fratura do dente quando restaurado. Além disso, o uso
de pino com grande diâmetro tem demonstrado ter pouca significância na sua

retenção. Desta forma, ideal seria que o pino tivesse o menor diâmetro possível
(desde que resistisse As forças horizontais aplicadas sobre ele), conservando ao
máximo a estrutura dental. Deve-se, portanto, limitar o preparo do canal quase
tão-somente à remoção da guta-percha e do cimento obturador, provocando
apenas uma leve asperização da superfície interna radicular. Uma rega válida e
muito importante é que se deve deixar no mínimo 1,5 mm de dentina
lateralmente ao pino em todos os níveis de sua extensão6.

10
0 comprimento do preparo é o fator mais importante na retenção e

resistência. É consenso geral entre os autores, que o preparo seja de dois terços
ou três quartos do comprimento radicular, mas, nesta impossibilidade, sugere-se
o mesmo comprimento da coroa protética"J.

Quanto maior o comprimento do preparo e, conseqüentemente, do pino,
maior a capacidade de retenção, em decorrência da maior area de contato entre o
pino e a parede do conduto. Também maior será a resistência, pois distribui as

tensões sobre uma área maior, reduzindo a possibilidade de fratura vertical da

raiz 8

' 7 .

Segundo explicam Baratieri et al. (2001),
0 pino intra-radicular deve ser o mais longo possível, ocupando dois
terços do comprimento da raiz suportada por estrutura óssea alveolar, o
que num canal radicular de configuração e proporção normais equivale a
cerca de 7 mm. Essa regra básica é fundamental para a prevenção de
fraturas radiculares6.
Em casos de reabsorção acentuada da crista óssea, discernivel ao exame

radiográfico, o comprimento do preparo estará relacionado A. altura da crista
óssea remanescente. Assim, o preparo radicular deve ser no mínimo a metade do
comprimento da raiz inserida no osso para que as tensões transmitidas pelo

retentor intra-radicular encontrem suporte ósseo para amortecê-las 21. 23 .
Observa-se, portanto, que o comprimento inadequado dos pinos é a causa
principal das falhas nas restaurações dos dentes tratados endodonticamente.
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Quando a raiz apresenta curva exagerada ou concavidades, deve-se

reduzir o comprimento do pino ou selecionar um mais curto e de menor
di am etro53
Outra dimensão relacionada aos pinos que deve ser considerada é a
extensão do material de obturação do canal deixado no terço apical. 0 mínimo

de comprimento do material remanescente de obturação deve se situar em torno
de 3 a 5 mm, sendo 4 mm a distância considerada idea157.
A permanência de, no minim), 3 a 5 mm de material obturador na
extremidade apical é hoje uma prática segura para a manutenção efetiva do

selamento apicar ". Dentes onde o espaço apical é infringido são mais
suscetíveis a fraturas e também a falhas endockinticas, urna vez que a pequena
quantidade de material obturador remanescente pode causar perda do

selamento6.
Quanto à forma do preparo, observa-se que, anatomicamente, o conduto

radicular está centralizado e tem a forma aproximada do contorno externo da
raiz. Assim, raiz e conduto são convergentes para o ápice. De maneira geral, a
forma do preparo deverá ser levemente cônica, acompanhando a anatomia do
canal radicular e contorno externo da raiz' 5 . Assim, em canais o‘Oides e elípticos
recomenda-se o uso de pinos personalizados6.

Baratieri et al. (2001) consideram que,
Em relação ao desenho ou formato do pino, deve-se observar que os
pinos cilíndricos são mais retentivos que os cônicos, ou seja, quanto
maior a con icidade no sentido apical, menor retenção deve-se esperar.
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Quando do preparo e/ou seleção do pino, tem-se que optar pela
conservação da estrutura den tinária radicularàs expensas da perda da
retenção, ou ao contrário, optar por um pino mais retentivo às expensas
de um preparo menos conservador. Os excelentes sistemas de fixação,
atualmente disponíveis, favorecem a primeira opção (pinos cônicos), ou
seja, a preservação máxima da estrutura dental, exceto em casos de
raizes muito curtas, nos quais os pinos cilíndricos são sempre mais
indicados6.
A superficie do pino, que se refere à sua topografia superficial ou
textura, é um fator de grande importância em relação à sua retenção no interior
do canal radicular. Pinos lisos são sempre menos retentivos que aqueles com
retenções superficiais, as quais podem ser micro ou macroscópicas. No caso das
retenções microscópicas, estas podem ser obtidas por meio do jateamento com
partículas de óxido de alumínio com 50 gm ou mesmo por meio de asperização

superficial com pontas diamantadas. Já as retenções macroscópicas são inerentes
aos pinos pré-fabricados serrilhados ou similares. Nem sempre retenções
mecânicas são necessárias, uma vez que a ligação com o agente fixador pode ser
química, como ocorre nos pinos cerâmicos pré-silanizados ou naqueles resinosos

com fibras de vidro incorporadas'.
Conhecendo-se estes princípios básicos indicados para a restauração de
um dente tratado endodonticamente, que necessite do uso de um retentor intraradicular, parte-se para a escolha do tipo de pino a ser usado.
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2.1 Tipos ou Sistemas de Pinos

Muitos são os tipos e marcas comerciais de pinos, que se encontram
atualmente, disponíveis no mercado. Pode-se dividi-los em dois grandes grupos:
personalizados (fundidos) e pré-fabricados.

2.1.1 Pinos Personalizados

Os pinos fundidos são, sem dúvida, os mais tradicionalmente utilizados no
processo de restauração de dentes tratados endodonticamente com ampla
destruição coronal. Apresentam como vantagens: melhor adaptação, rigidez
aumentada (com ligas de alto módulo de elasticidade) e menor espessura de
cimento; e, como desvantagens: tratamento mais prolongado, mais oneroso e
anti-estético (metálicos) 6.
Os pinos intra-canais de metal fundido, apesar de suas desvantagens, são
bem indicados em casos de canais excessivamente cônicos ou elípticos, pinos e
núcleos múltiplos e em casos de realinhamento de dentes, ou seja, quando a
porção coronal do pino necessitar ser angulada 6.
Recentemente, foram introduzidos os núcleos personalizados cerâmicos
que por se constituírem em uma nova geração de materiais, ainda não possuem
estudos clínicos longitudinais que comprovem ou não a sua efetividade 6. A sua
forma de utilização sera discutida oportunamente.
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2.1.2 Pinos Pré-fabricados

Os pinos pré-fabricados, podem ser divididos em metálicos e nãometálicos. Os primeiros, podem ser ativos, passivos cônicos ou passivos

paralelos (cilíndricos), enquanto os não-metálicos só se encontram disponíveis
no modo passivo e podem ainda ser subdivididos em flexíveis e rigidos6.
Pinos 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. Pinos passivos não apresentam engate na dentina, mantendo-se em
posição através da cimentação ou colagem, sendo indicados para a maioria das
situações69 .

Uma das vantagens dos pinos cônicos passivos é que eles podem ser
individualizados para se adaptarem ao canal, ao invés de o canal ser alargado
para acomodá-los, removendo, assim, menor quantidade de estrutura radicular
para a sua inserção. A sua maior desvantagem é que apresentam menor
capacidade de retenção, o que pode ser contornado através do uso de um pino de
maior comprimento ou pelo emprego de um sistema adesivo de cimentação.
Uma segunda desvantagem desses pinos é o possível efeito cunha, o qual
resultaria em aumento de estresse interno e possível fratura radiculari 5 . No
entanto, esse efeito parece não ser válido quando um pino cônico passivo pré-
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fabricado é usado em conjunto com um adequado sistema de preenchimento,
principalmente, adesivo e recoberto por coroa ou proteção de cúspide".
Estes pinos estão indicados para dentes com canal estreito e raizes frágeis,
corno as dos pré-molares

superiores. Entretanto, podem ser utilizados

rotineiramente em dentes com configuração anatômica radicular normal e
comprimento suficiente para promover boa retenção' 5.
Usualmente, o pino passivo paralelo apresenta maior retenção que o
cônico passivo. Há, contudo, um preço biológico a ser pago por esta retenção,
ou seja, a configuração do canal, naturalmente cônica, deve ser alargada para
acomodar o pino paralelo. Por esta razão, o emprego do pino de secção paralela
é recomendado quando o aumento da retenção for necessário, assim como,

quando a configuração anatômica dental ou radicular não for comprometida pela
preparação do canal".
São, também, passíveis de recomendação, os pinos passivos paralelos coin
extremidade cônica. A vantagem na utilização desse tipo de pino é o menor
desgaste dental, que resulta num maior remanescente da estrutura radicular, o
que é conveniente, pois não compromete a resistência dos dentes. Mesmo que o
preparo apical seja cônico, sua retenção não é comprometida pelo desenho do

pine.
Os sistemas de pinos pré-fabricados tornaram-se muito populares entre os
profissionais, principalmente, pela facilidade de uso e pelo baixo custo. Além da
facilidade, rapidez e menor custo, apresenta como vantagens, a desnecessidade
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de moldagem e etapa laboratorial, o preparo é também mais conservador e
encontra-se disponível sob várias formas, tamanhos e materiais (metais,
cerâmicas, fibras)6 .

Quanto aos pinos pré-fabricados não-metálicos, estes podem ser
reforçados por fibras, sendo que os mais usados e conhecidos são os pinos
fabricados com resina e reforçados com fibra de carbono, ou pinos cerâmicos,
que serão expostos segundo suas características fisico- químico -mecânicas e
indicações e, de conformidade, com o protocolo clinico para sua utilização.

2.2 Pinos Pré-fabricados Reforçados com fibras

Atualmente, encontram-se disponíveis no mercado odontológico tits tipos
de pinos reforçados por fibras. Devido as boas propriedades mecânicas do pino
de fibra de carbono, outros tipos de fibras podem ser empregados na fabricação
de pinos intra-radiculares, como a fibra de vidro com resina e a fibra de
cerâmica com resina.

2.2.1 Pino de Fibra de Carbono

0 emprego inicial da fibra de carbono na odontologia ocorreu na França

em 1983. Em 1984, relatou-se a necessidade de utilizar materiais com
características

físico-mecânicas semelhantes às das estruturas a serem
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restauradas. Finalmente, em 1985, surge na França, o precursor dos pinos de

fibra de carbono, o

O primeiro pino de fibra de carbono comercializado foi o sistema
"Composipost", introduzido em 1990 por DURET et al.. Esse sistema tem sido
utilizado por dentistas da Europa e Canadá há, aproximadamente, nove anos e
foi introduzido nos Estados Unidos, em 1996, como o sistema "C-Post"".

O "Composipost" é feito de fibras de carbono, estiradas, paralelas,
solidamente unidas dentro de uma matriz de resina epoxica. As fibras são de
aproximadamente 8 gm e correspondem a 64% do peso do pino, enquanto a
matriz epóxica de BIS-GMA representa 36% do peso "'".

Os pinos de fibra de carbono são paralelos passivos, com extremidade
cônica, visando diminuir a transmissão de esforços à raiz e o desgaste da porção

apical do preparo. Têm urna forma cilíndrica, e afilam em duas areas cônicas de
diâmetros diferentes para dar estabilidade. A altura da area cônica é de 1 mm.

Esses pinos estão disponíveis com a haste superior nos diâmetros de 1.4, 1.8 e
2.1 mm e haste inferior com diâmetro de 1.0, 1.2 e 1.4 mm. Todos os pinos têm
o comprimento total de 22 mm
Esses pinos são desenhados para serem usados com uma técnica adesiva.
Procedimentos clínicos com pinos de fibras de carbono consomem menos tempo
e são menos onerosos que os procedimentos convencionais para pinos metálicos
fundidos. Além disso, são relativamente fáceis de remover do canal o que é

18
importante quando houver necessidade de retratamento endodõntico do dente

restaurado corn um pine.
A vantagem desta técnica adesiva é que o pino e núcleo agem como uma
unidade solidamente unida ao dente. Assim, o pino é urn reforço e, portanto, não

predispõe à fratura. 0 compósito, aderindo a urna ampla área do dente, promove
a retenção adicional 32.
Segundo o fabricante, a superfície dos pinos de fibras é trabalhada para

fornecer uma superficie rugosa de 5 a 15 pm, ideal para micro-retenção com
adesivos de 4" e 5a gerações. A adesão do pino ao dente e ao compósito de

construção do núcleo é aumentada pela compatibilidade do adesivo resinoso
com a resina da matriz do pino'.

Freedman, em 1996, relatou que o pino de fibra de carbono mostrou-se
resiliente, altamente retentivo, demonstrando ser um método conservador para
restaurar dentes tratados endodonticamente. A técnica conta com a criação de
um monobloco, um sistema com adesão ininterrupta entre o dente, o cimento, o
pino, o núcleo construido e a coroa. Esta avançada tecnologia adesiva assegura
maior resistência à fadiga e à fratura, maior retenção e melhor padrão estético. A
relativa insolubilidade das resinas encontrada em todas as interfaces serve para
reduzir a microinfiltração bacteriana2°.

0 autor relata ainda que a singular adesão à matriz epóxica do pino de
fibra de carbono resulta em excelentes propriedades mecânicas. A resistência ao

cizalhamento é de 170 MPa e a resistência A. compressão é de aproximadamente
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440 MPa. A função principal do procedimento de pino e núcleo é facilitar o

suporte e retenção da coroa e, sob este aspecto, o pino de fibra de carbono é
mais forte. A resistência a tração de pinos cimentados foi medida em 1,600
MPa2°.
0 uso de agentes adesivos dentindrios e cimentos resinosos estabelecem

uma forte adesão as paredes da dentina do canal radicular e ao próprio pino,
aumentando a sua retenção". Já com o uso do cimento de fosfato de zinco, não
ocorre adesão do cimento à raiz ou a qualquer um dos outros materiais
restauradores com os quais ele é usado".
Em um estudo in vivo", demonstrou-se que a ausência de formação de
uma camada híbrida resultou em um desempenho ruim do selamento de
restaurações de resina composta em classe V. Em outro teste de coloração de
infiltração, in vitro", feito com pinos de fibra de carbono e núcleo em resina
composta sob microscopia confocal, o selamento obtido com Panavia 21

mostrou ser significativamente pior que o obtido com All Bond 2.
Pode-se concluir, portanto, que um procedimento adesivo, capaz de
produzir uma camada híbrida, é essencial para assegurar um bom selamento das
restaurações com pinos de fibras de carbono. A presença de urn bom selamento

na interface resina-dentina dos núcleos em resina composta usados para a
construção de coroa em dentes, tratados endodonticamente, é um passo
fundamental para a prevenção da penetração bacteriana, cáries recorrentes,
descimentação, e fratura de raiz".
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Nesse sentido, escrevem Mannocci et al. (1999):
Os sistemas de pino e núcleo incluem componentes de diferentes formas
de rigidez. Desde que o componente mais rígido (pino) é capaz de resistir
a forcas sem distorcer, a tensão é transferida para o substrato menos
rígido (dentina) e causa a sua fratura. A diferença entre os módulos de
elasticidade da dentina e do material do pino é uma fonte de tensões para
a estrutura radicular".

De acordo com o fabricante, a força de tensão do "Composipost" é de
1600 MPa. Comparativamente, os valores para outros sistemas de pinos e
núcleos pré-fabricados podem variar de 654 a 114 Mpa48. O módulo médio de

elasticidade é de 21 GPa, de acordo com o fabricante. Foi sugerido que o pino
deveria ter um módulo de elasticidade similar ao da dentina para uma
distribuição de forças mais uniforme ao longo do comprimento do pino4. 3°.
Purton e Payne, em 1996, ao compararem as propriedades fisicas dos

pinos de fibras de carbono (Composipost) e de metal (Parapost), concluíram
que os pinos de fibra de carbono possuem potencial para substituir os pinos
metálicos em várias situações clinicas. Sao adequadamente rígidos, resistentes
fadiga e à corrosão, sendo conseqüentemente 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, favorecendo a
conservação de dentina intra-radiculars 7.

Esses autores também relatam que a resina composta, como material de
núcleo, possui maior retenção aos pinos metálicos (Parapost) que aos pinos de

fibra de carbono (Composipost), e essa desvantagem poderia ser contornada se

21

configurações como serrilhas fossem adicionadas aos pinos de fibra de carbono.
Uma desvantagem clinica seria, contudo, a pouca radiopacidade dos pinos de
fibra de carbono".
0

pino de fibra

de carbono apresenta como vantagens a

biocompatibilidade, a resistência A. corrosão e à fadiga, e, características
mecânicas semelhantes às da dentina, sendo facilmente removível do canal
radicular6.
Isidor et al., 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 foram comparados aos de um estudo prévio
realizado pelos mesmos autores, em condições similares, com pinos préfabricados metálicos (Parapost) e núcleos metálicos fundidos. Ao final,
constataram que os dentes restaurados com pinos de fibra de carbono
apresentaram significativamente maior resistência a carga intermitente que
dentes restaurados com pinos pré-fabricados metálicos paralelos (Parapost) ou
pinos fundidos cônicos27.

Segundo Isidor et al. (1996), a maior resistência a carga observada em
dentes com pinos de fibra de carbono comparados com pinos pré-fabricados
metálicos ou núcleos fundidos, pode ser explicada parcialmente pela diferença
nos módulos de elasticidade desses materiais".
Tem sido relatado que os pinos de fibra de carbono apresentam um
módulo de elasticidade (21 GPa) próximo ao da dentina (18 GPa), o que causa
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menos estresse ao dente, resultando em menor número de fraturas radiculares".u.
Por comparação, o módulo de elasticidade do pino de aço inoxidável 6,
aproximadamente, vinte vezes maior que o da dentina, sendo o pino de titânio
dez vezes maior. Pinos com alto módulo de elasticidade não se flexionam

quando o dente está sob a ação de uma carga e, conseqüentemente, podem
causar fratura radicular".
A semelhança entre os módulos de elasticidade do pino de fibra de
carbono e da dentina elimina os estresses que são freqüentemente formados nas
interfaces desses diferentes materiais. A unido resinosa dos pinos de fibra de
carbono à dentina previne a concentração de tensões em Areas isoladas do
remanescente radicular, pois, as forças são distribuídas mais ou menos
uniformemente ao longo de toda a interface unida. Esses fatores diminuem e
descentralizam as tensões na estrutura dentinária remanescente e por fim
melhoram a taxa de sucesso clinico".
Conforme o fabricante, o baixo módulo de elasticidade dos pinos de fibras

significa que quando o dente flexiona, os pinos de fibras flexionam também,
sem deformação permanente. Pinos de zircônia e metal exibem inflexibilidade,
que pode causar fraturas de raiz43.
Segundo Baratieri et al. (2001), a flexibilidade dos pinos pré-fabricados
de carbono gera diferentes controvérsias, permanecendo como objeto de intensa
investigação, uma vez que as pesquisas ainda não apontaram convincentemente
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o caminho ideal a ser tornado pelo profissional para reconstruir o dente tratado

endodonticamente, com extensa destruição 6.
Purton e Payne (1996), em estudo recente, constatou 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 catastroficas 47.

Em outro estudo, descrito por Martinez-Insua et al. (1998), comparou-se
a resistência a. fratura do pino de dentes restaurados com núcleos metálicos
fundidos e com pinos de fibra de carbono, constatando-se que os últimos
apresentavam apenas metade da resistência a fratura, em relação aos primeiros'.
Esse mesmo estudo, avaliou ainda um outro aspecto: a ocorrência de fratura dos
dentes restaurados com o auxilio de pinos de fibra de carbono, onde a
incidência de fratura na parede radicular aconteceu em 5% dos casos, ao
contrário dos dentes com núcleos metálicos fundidos em que esse tipo de falha
ocorreu em 91% dos casos.
Desta forma, pode-se concluir que o módulo de elasticidade do pino
similar ao tecido dentinario diminui a resistência da restauração, que se fratura
mais facilmente; no entanto, a possibilidade de fratura radicular

é

significativamente diminuída, consistindo em uma grande vantagem°.
Segundo Martinez-Insua et al. (1998), os pinos e núcleos usados para a
restauração de dentes despolpados deveriam ser fortes; todavia, o pino deveria
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falhar antes da estrutura dental remanescente em resposta aos estresses
iii

ecclniCO V 4 2.

Dean et al., em 1998, realizaram um estudo in vitro, corn dentes humanos

extraídos, para comparar a influência dos procedimentos restauradores de
endodontia na resistência à fratura de dentes, confrontando a incidência de

fratura radicular em dentes com coroa clinica removida que foram restaurados
com três tipos diferentes de pinos com núcleos em resina composta. Neste
estudo foi aplicada uma força em um ângulo de 45° a 0,5 mm/min. até a
ocorrência da fratura. A carga era aplicada diretamente na interface núcleopino".

Esses autores relataram que as forças necessárias 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 significante
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, de igual forma, observadas diferenças significantes na

resistência à 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 afirmam que nos grupos restaurados com
pinos de aço inoxidável tanto cônicos, como paralelos, demonstraram uma taxa
de incidência de fratura radicular de 50%, enquanto que os grupos restaurados

UPSC
iblioteca
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corn pinos de fibra de carbono e núcleo de compósito, não foram encontradas

fraturas radic ulares" .
Estes resultados, provavelmente, relacionem-se com

o módulo 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 estresse na estrutura dental, resultando em menor taxa
de fratura radicular".
Segundo o fabricante 43, os sistemas de pinos de fibras são fortes o
suficiente para permitir preparos conservadores e flexíveis o suficiente para
minimizar estresse à estrutura dental e prevenir fraturas. 0 pino de fibra de
carbono prove alta resistência, baixo módulo, e insuperável resistência à fadiga
(estresse).
Esses pinos apresentam, ainda, vantagens nos procedimentos clínicos,
onde consomem menos tempo e são menos caros que procedimentos
convencionais para pinos metálicos fundidos", assim como resistência à fadiga e
à corrosão, biocompatibilidade, resiliência e preservação da dentina radicular
melhorando a integridade do remanescente 22 .
Urna das desvantagens é a sua coloração acinzentada, o que o torna pouco

estético, principalmente, em situações onde se realizam restaurações estéticas
livres de metal. E uma grande desvantagem clinica é a ausência da
radiopacidade 47, embora o fabricante alegue a sua radioaparência.
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Um estudo in vitro65 avaliou a influência da cor de dois pinos nãometálicos opacos disponíveis comercialmente (fibra de carbono e zircônia) e um

pino estético experimental, como também, a cor e espessura de cimentos
resinosos na estética final de restaurações de cerâmica pura.
Discos de amostras de vários valores de espessura foram feitos de: vidro
cerâmico (IPS Empress), material de pino de uma cerâmica experimental,
material de pino de zircônia, material de pino de fibra de carbono, resina
composta (Z 100) como referencia e cimento resinoso (Variolink II). Um
procedimento laboratorial, com três possíveis combinações dos discos, foi
usado. A seqüência de superposição dos discos era: substrato, cimento e
cerâmica. Este procedimento foi executado por quatro substratos, três cores de
cimento de dois valores de espessura, e três alturas de discos cerâmicos. Para
cada combinação, a alteração de cor foi medida com um espectrofottimetro. As
leituras foram executadas para três condições: habilidade da cerâmica mascarar
o aspecto do suporte em relação â. sua espessura (1.0,

1.5. ou 2.0 mm); efeito da

alteração da cor do cimento (marron, amarelo ou branco) na cor
cerâmica; e

final da

influência da espessura do filme de cimento (0.1 ou 0.2 mm) na cor

final da cerâmica.

Os resultados foram os seguintes: quando a espessura da cerâmica era de

1.0 mm, todas as outras variáveis foram visivelmente notadas. Para espessura de
cerâmica de 1.5 mm, as diferenças de cor diminuíram e a maioria das diferenças
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apenas eram notadas com instrumentos laboratoriais. Para espessura de cerâmica
de 2.0 mm, não havia detectáveis, diferenças clinicas relevantes65.
Concluiu-se, portanto, que o resultado estético final de uma restauração de
cerâmica pura IPS Empress não foi afetado pela presença de vários substratos
(inclusive o material de pino de fibra de carbono) com diferentes cores quando a
espessura da cerâmica era de mais de 2.0 mm. Quando a espessura da cerâmica
diminui para 1.5 mm, é aconselhável levar em consideração os aspectos do
substrato. Se a espessura da cerâmica for menor que 1.0 mm, o uso de uma

coroa de cerâmica pura está contra-indicado porque a adequação de cor do
suporte é requerida para assegurar um resultado estético aceitáve165.

0 uso de materiais da cor do dente para a construção do pino pode ser útil
quando coroas de cerâmica pura são empregadas ou quando a reconstrução de
dentes anteriores tratados endodonticamente é feita com resinas compostas sem
cobertura de coroa".
Para superar a desvantagem da cor escura dos pinos de fibra de carbono,
especialmente, em dentes anteriores, que pode transparecer quando coroas de
cerâmica pura são empregadas, foram recentemente introduzidos no mercado
pinos de fibras brancas (Aestheti-Plus, RTD) (pinos de fibras de quartzo, de
acordo com o fabricante) e pinos de fibras de carbono cobertos corn fibras de
quartzo (Aestheti-Post, RTD). A matriz de resina epóxica é a mesma para ambos
os pinos, os de fibras de carbono e o de novas fibras".
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Segundo

o fabricante, o

Aestheti-Post

foi desenhado para ter

propriedades da mais alta visibilidade, combinando fibras minerais da cor do
dente com as fibras de carbono para alcançar uma aparência mais estética sem
nenhum prejuízo das propriedades fisicas.
Mannocci et al., em 1999, após um estudo comparativo, entre a resistência
a cargas intermitentes de dentes restaurados com pinos de fibra de quartzo
(Aestheti-Plus), pinos de fibra de carbono cobertos com quartzo (Aestheti-Post)

e pinos de cerâmica de zircônia, constatar= que os pinos com fibra de quartzo
e os pinos de fibra de carbono-quartzo, foram capazes de reduzir a um mínimo
os riscos de fratura de raiz de dentes restaurados com núcleos de compósito e
coroas Empress".
Esses autores relatam, também, que assim como os pinos "Composipost",
os locais das fraturas foram considerados favoráveis porque, em uma situação
clinica, eles poderiam ter simplificado o re-preparo do dente".
O "Composipost" é um novo sistema na restauração com pinos e núcleos
de dentes tratados endodonticamente. Para melhores resultado as instruções do
fabricante devem ser seguidas cuidadosamente".

2.2.2 Pino de Fibra de Vidro

Assim como a fibra de carbono, a fibra de vidro também pode ser usada
como fonte de fibras em pinos endockinticos25.
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Os pinos de fibra de vidro com resina (Fibrekor Post — Jeneric/Pentron,

Luscent Anchors — Dentatus e Light-Post/Aestheti Plus/UM Aestheti Plus —
Bisco) foram, recentemente, introduzidos no mercado e parecem ser uma nova
tendência, pois, possibilitam conciliar estética, resiliência e resistência além da
facilidade de remoção intra-radicular 22 .
0 pino intracanal de fibra de vidro (Fibrekor Post — Jeneric/Pentron) é
fabricado a partir de fibras longitudinais de vidro combinadas com uma matriz
resistente de resina composta, o que permite uma perfeita unido entre a estrutura
do dente, o agente cimentante e a resina composta que integra o pine
Sao encontrados na forma cônica (Luscent Anchors — Dentatus/Wilcos) e
paralela (Fibrekor — Jeneric/Pentron) e estão disponíveis em três diâmetros
distintos. Segundo o fabricante, são pinos estéticos com a mesma resistência de
pinos de titânio, podendo ser removidos com instrumentos rotatórios
convencionais e, são de fácil acomodação, ao dar formato e tamanho ao pino,
para qualquer canal 15,46

Os pinos fibroresinosos foram estudados e avaliados quanto 6. resistência
flexural e os resultados mostram valores de 1,500 MPa para os de fibra de vidro
e 1,900 MPa para os de carbono 52 . A resistência à tensão dos pinos de fibra de

vidro foi de 2.5-4.5 GPa, e dos de carbono 2.0-6.0 Gpa25.
As falhas verificadas nos testes com pinos de fibras se apresentam no pino
ou no núcleo ("munhão"), ou em ambos, mantendo a raiz intacta; esta é a
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principal vantagem desses pinos 52, 35

' 1° •

Em comparação, quando pinos metálicos

são usados as falhas acontecem quase sempre na raiz, de maneira irreversivel 4").
Há vantagens aparentes em se utilizar esse sistema de pino: por ser
composto de fibras de vidro envoltas por material resinoso, o pino provê
refração e transmissão das cores internas através da estrutura dental, porcelana
ou resina sem a necessidade do uso de opacos ou modificadores e, além disso,
adere-se quimicamente às resinas para uso odontológico, não necessitando de
qualquer tratamento de sua superficie 6. A boa translucidez e transmissão da luz
até o ápice radicular facilita o uso de cimentos fotopolimerizáveis, podendo ser
usados com agente cimentante de dupla cum's. Outra vantagem é o fato de poder
ser removido do canal com instrumentos rotatórios convencionais, caso haja
necessidade de retratamento endodõntice.
Esses novos materiais têm sido considerados promissores, na função de
núcleos, devido ao fato de apresentarem resistências semelhantes à estrutura
radicular4. Entretanto, por serem novos, necessitam de maiores informações
laboratoriais, bem como de mais resultados clínicos longitudinais6.

2.2.3 Pino de Fibra de Cerâmica com Resina

Recentemente, foi introduzido no mercado um novo pino pré-fabricado,
composto de um polímero otimizado por cerâmica que, de acordo corn o

fabricante, apresenta menor potencial de dano que os pinos metálicos. Essa nova
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categoria de materiais reduz ainda mais a necessidade do emprego de metais em
odontologia's.
Ainda, segundo o fabricante este pino tem uma resistência flexural de
1000 MPa e módulo de elasticidade similar à estrutura dental (FRC Targis
System — Ivoclar). Sua forma é paralelo-cônica, com retenção em espiral, e está
disponível em dois tamanhosis.

Um estudo, realizado por Rosentritt et al. (2000), comparou a resistência
fratura de pinos de cerâmica e pinos reforçados corn fibra (FRC Targis System),
entre outros, submetidos a ciclos térmicos e carga mecânica. 0 sistema cerâmico

com nude° em resina composta mostrou urn valor de resistência à fratura de
338N e o sistema FRC o valor de 228N. Observa-se, contudo, que uma técnica
de fabricação padronizada dos pinos e núcleos FRC deveria prover melhores
resultados de resistência à. fratura desse novo materials'.
0 pouco tempo de estudos clínicos e laboratoriais deste sistema constituise em clara desvantagem's. Este novo sistema não está disponível no mercado
odontológico brasileiro.

2.2.4 Protocolo para o uso de pinos de fibra

0 protocolo para o uso de pinos de fibra, compreende algumas atividades,
quais sejam:
• avaliação da radiografia do caso clinico e seleção do pino a ser usado;
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• isolamento do campo operatório, com prioridade para o uso do dique
de borracha;
• com um instrumento metálico aquecido ou corn uma broca de Peeso,
deve ser removida a guta-percha do canal, de modo a manter 4 a 5 mm
para o selamento apical;
• preparação

do canal com a broca especifica do sistema de pino

selecionado. Deve-se evitar desgastes desnecessários;
• realização do teste do pino no canal;
•

eliminação do excedente do pino na altura correta, através do corte

com uma ponta diamantada;
• com um gel de ácido fosfórico, condicionar as paredes do canal,
câmara e estrutura dental remanescente, lavar e remover o excesso de
água com papel absorvente ou algodão;
• aplicação nas paredes condicionadas de um sistema adesivo de
polimerização química ou de dupla polimerização;
• aplicação do sistema adesivo no pino;

• com uma broca Lentulo, levar o cimento resinoso ao canal. Evitar
preencher a câmara pulpar com o cimento resinoso;
• inserção cuidadosa do pino no canal para permitir o refluxo do excesso
de cimento resinoso;
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• adição de uma resina composta micro -híbrida na câmara pulpar e no
remanescente dental.

2.3 Pinos Pré-fabricados de cerâmica

Por razões estéticas ou biológicas, as restaurações isentas 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 em pacientes com linha alta do
sorri so".

De igual forma, pinos metálicos também podem produzir uma coloração
acinzentada através de coroas de cerâmica pura24. Uma solução para melhorar a
aparência estética é o uso de pinos cerâmicos 28, como por exemplo, o dióxido de
zirc8nia que é uma cerâmica quimicamente estável com propriedades fisicas e
óticas que fazem dela uma escolha ideal para a construção de restaurações
estéticas.
Até recentemente, pinos feitos com materiais cerâmicos não eram
utilizados devido às insuficientes propriedades mecânicas e a um complicado
protocolo clinico envolvido'. Em 1993, Lathy et al. desenvolveram materiais de

pino e núcleo feitos de zircônia com policristais tetragonais (Zr0 2-TZP) que
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tinham uma alta resistência flexural (1,400 MPa) e uma ótima aparência
estética36 .
Segundo Meyenberg et al. (1995), embasados nos estudos de LOTHY et
al. (1993), no 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".
As cerâmicas de óxido de zircônia exibem uma transformação de fases a
diferentes temperaturas. A. temperatura ambiente o óxido de zircônia tem uma
simetria monoclinica; quando aquecido de 1000° C a 1100° C assume uma fase
tetragonal. Aquecendo-se acima de 2000° C muda a matriz para uma fase
cúbica. Essas transformações causam estresse que é detrimental às propriedades
fisicas da zircônia. As transformações de fases podem ser inibidas pela adição
de agentes estabilizadores tais como CaO, MgO ou Y203 . 0 magnésio que
estabiliza a zircônia tem boa biocompatibilidade, mas sua microporosidade leva
ao desgaste excessivo. A adição de óxido de itrio (5.1%) à zircônia resulta em
uma cerâmica parcialmente estabilizada (YPSD) com a formação de 100% de
pequenos grabs tetragonais metaestáveis. Os grãos têm uma inicroestrutura de
0.5 gm de diâmetro médio, possibilitando o término de aspereza de superfície
tão fina quanto 0.008 gm. Uma supeificie mais lisa leva a urna redução da taxa
de desgaste2 .
A 1PSZ também tem uma alta resistência à fratura (Kic = 9-10 MN/m3/2)
devido à sua propriedade de absorção de energia 2 . Essa é a medida da habilidade
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de um material resistir à propagação de rachaduras 59. A alta concentração da fase
tetragonal na superficie contribui para uma alta resistência mecânica 2 .
A zircônia estabilizada é radiopaca e claramente visível nas radiografias.
A cor do material a faz compatível com o uso em areas criticas da boca. Uma
propriedade valiosa da YPSZ é sua habilidade de transmitir luz. Esta
propriedade faz dela uma candidata ideal para o uso em restaurações estéticas 2 .
Os pinos de cerâmica, comercialmente, são apresentados na forma
cilíndrico-cônica, em diferentes diâmetros. Os pinos "CosmoPost" (Ivoclar) são
encontrados nos diâmetros 1,4

e

1,7 mm, enquanto os

"Cerapost"

(Komet/Brasseler) são comercializados nos tamanhos ISO 050, 090 e 110,
correspondendo aos diâmetros 0,5; 0,9 e 1,1 mm na extremidade apical's.
Uma possível desvantagem do sistema "CosmoPost" é o largo diâmetro
dos pinos, pois é a quantidade de estrutura dental remanescente que confere

resistência ao dente. Os pinos não reforçam os dentes. Portanto, grandes
quantidades de estrutura dental não deveriam ser removidas quando do preparo
para o espaço do pino, visando facilitar a colocação de um pino de diâmetro
largo. O pino de 1.4 mm de diâmetro é razoável em muitas situações clinicas;

contudo, o pino de 1.7 mm de diâmetro somente deve ser usado em situações
onde a estrutura dental radicular tenha sido perdida 58 .
Anéis pré-fabricados de zircônia (0-rings) podem ser empregados como
material de preenchimento, colados sobre os pinos cerdmicos28. Entretanto, a
resina composta é o material mais usado com esta finalidades.
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Em 1997, a Ivoclar introduziu um novo método para a confecção de
núcleo indireto, injetando sobre o pino de zircônia um material cerâmico

(Pastilha IPS Empress Cosmo), através do processo da cera perdida". Esta nova
cerâmica não deve ser confundida com a usual IPS Empress Glass-Ceramic,

pois, apresenta composição química diferente".
Schweiger et al. (1998) demonstraram que uma alta resistência de unido
entre o pino de zircônia e a cerâmica prensável pode ser alcançada. Os testes de
tracionamento também mostraram uma alta resistência e segura unido entre as
duas cerâmicas. Um coeficiente levemente mais baixo de expansão térmica do
vidro cerâmico ao de cerâmica zircônia foi desenvolvido para alcançar uma
união livre de estresse e livre de rachaduras entre os dois materiaisss.
Assim, pode ser questionado se o módulo de elasticidade (rigidez) do
pino, ou seja, se um pino menos ou mais flexível, influenciaria na resistência
fratura do dente e/ou no processo de unido do pino à raiz. Sobre este aspecto,
ainda, há muitas controvérsias 6. No entanto, pelos resultados de pesquisas
recentes, constatou-se que os pinos cerâmicos, por apresentarem alto módulo de
elasticidade, são menos suscetíveis a falhas adesivas durante a função
mastigatórian; além disso, por serem mais rígidos permitem o uso de pinos de
menor diâmetro, preservando a estrutura dental e reduzindo o risco de fratura
radicular61 .
A resistência e rigidez dos pinos cerâmicos podem ser igualmente uma
limitação no que tange ao manuseio (dificuldade de cortar o pino) e à remoção
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(por não sofrerem deformação têm menor chance de fragmentar a interface
adesiva). Alias, a adesão de pinos cerâmicos à estrutura dentindria e à resina
composta do núcleo é muito boa, em vista da excelente compatibilidade química
entre estes e os materiais resinosos, que ocorre devido ao processo industrial de
silanização do pino 6

.

Mannocci et al., em 1999, em pesquisa realizada, onde foram comparados
pinos de fibra de quartzo com pinos de fibra de carbono recobertos de fibras de
quartzo e pinos de dióxido de zircônia sob cargas intermitentes, relataram uma

taxa de fratura radicular e dos pinos, muito maior para os pinos de dióxido de
zirc6nia que para os pinos com fibras38 .
Os resultados obtidos nesse estudo 38, poderiam ser explicados pelos
achados de Dietschi et al. (1997), que mostraram ser pequena a adaptação de
pinos de dióxido de zircônia as paredes do canal radicular após carga cíclica,
porquanto restou evidenciado uma boa adaptação dos pinos de fibra de

carbono' 4.
A diferença do módulo de elasticidade do dióxido de zircônia e da dentina
explicam a alta taxa de fratura observada no grupo dos dentes restaurados com
este tipo de pino, no estudo desenvolvido 38.
Nas reconstruções com pinos de zircônia, a quantidade de remanescente
coronário é mais importante do que quando se emprega outro tipo de pino. No
mínimo, 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 se deve
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empregar, portanto, esse tipo de pino quando o remanescente coronário for
mínimo ou inexistente, caso contrário, poderá ocorrer fratura tanto do pino
quanto da raiz44.
0 pino de zircônia oferece excelentes vantagens estéticas em selecionadas
e especificas situações. Para obter-se um melhor resultado estético, esses pinos

deverão ser empregados em combinação com coroas totalmente cerâmicas. Para
o paciente, o beneficio não é apenas a excelência estética, mas também a
biocompatibilidade e ausência de metal. Baseado nas propriedades mecânicas do
material, um bom resultado clinico pode ser esperadois. Entretanto, devido ao
curto espaço de tempo na observação clinica, esse procedimento deve ser
considerado como experimental". Dados clínicos de longo prazo são necessários
para validar o potencial de restaurações com pinos e núcleos cerâmicos antes
que eles possam ser recomendados para uso dental generalizadom.

2.3.1 Protocolo para o uso de pino pré-fabricado cerâmico

0 protocolo para o uso de pino pré-fabricado cerâmico envolve dois tipos

de técnicas, a direta e a indireta, com suas respectivas atividades.

2.3.1.1

Técnica direta

A técnica direta empregada para o uso de pino pré-fabricado cerâmico,
envolve as seguintes atividades:
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• seleção do pino de diâmetro e comprimento adequados baseado na
radiografia;
• preparação do canal radicular para o pino baseado nos princípios
biomecânicos, através de uma série de brocas cilíndricas especificas
fornecidas pelo fabricante;
• preparação do canal radicular de acordo com o sistema adesivo dual
selecionado;
• aplicação do sistema adesivo dual de acordo com as instruções do
fabricante;
• é contra-indicada a execução de retenções no pino cerâmico, seja com
jato de óxido de alumínio, pontas diamantadas ou outro instrumento. 0
pino deve permanecer com sua superficie inalterada, conforme foi
fabricado, cuidando-se para evitar a contaminação6.
• inserção do cimento resinoso dual no conduto com auxilio de broca
Lentulo;
• inserção do pino, mantendo-o em posição e fotopolimerização do
cimento por 40 a 60 segundos;
• união da resina composta ao pino dando a ela a conformação desejada.
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2.3.1.2

Técnica indireta

A técnica indireta envolve um total de doze atividades, previamente
estabelecidas, quais sejam:
•

Seleção do pino de diâmetro e comprimento adequados baseado em

radiografia;
• preparo do canal com uma fresa estandartizada fornecida pelo
fabricante, baseado em princípios biomecânicos;
•

inserção do pino no canal e transferência deste para o modelo por meio

de uma moldagem que pode ou não envolver o canal;
• no laboratório protético, a porção coronal é encerada e por meio da
técnica da cera perdida, a cerâmica é injetada sob pressão e obtém-se o
núcleo individualizado;
• realização de teste de adaptação e retenção do pino ao canal ,.

• preparo do canal radicular de acordo com o sistema adesivo dual
selecionado;
•

aplicação do sistema adesivo dual no dente de acordo com as
instruções do fabricante;

•

aplicação de um gel de ácido fosfórico 10%, durante 60 segundos,

sobre o pino, lavagem e secagem;
•

aplicação de um agente silano sobre o pino;
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• inserção no canal do cimento resinoso dual com broca Lentulo;
• inserção do pino no canal, remoção dos excessos de cimento e
fotopolimerização por cerca de 60 segundos;
• radiografia periapical após a cimentação e recorte do excedente

coronal do pino (que até aqui servia como cabo).
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3 DISCUSSÃO

Um pino e núcleo são frequentemente requeridos para reter uma coroa
total em dentes tratados endodonticamente66. Alguns fatores devem ser
considerados, quando da seleção de um sistema de pino e núcleo, tais como:

retenção, distribuição de estresse, resistência 6. fratura da raiz e do pine. Vários
estudos in vitro mostraram que a preservação da estrutura dental é uma das mais
importantes variáveis para uma restauração com sucesso de dentes tratados

endodonticamente 60. 34.
Os sistemas de pinos pré-fabricados tornaram-se muito populares entre os
profissionais, em especifico, por sua facilidade de uso e pelo seu baixo custo,
apresentando, ainda, as vantagens de dispensar a moldagem e etapa laboratorial,
alem do preparo ser mais conservador e estar disponível sob várias formas,
tamanhos e materiais (metais, cerâmicas, fibras) 6.

Em 1984, constatou-se ser necessária a utilização de materiais com
características fisico- mecânicas semelhantes as das estruturas destinadas

restauração". Em 1990, o primeiro pino de fibra de carbono foi comercializado".
Procedimentos clínicos com pinos de fibra de carbono consomem menos
tempo e são menos onerosos que os procedimentos convencionais para pinos
metálicos fundidos. Além do que, são relativamente fáceis de remoção quando

da necessidade de retratamento endod8ntico".
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Há uma errônea concepção acerca da colocação de pinos, em dentes
tratados endodonticamente, visando reforçar a estrutura remanescente. Na
verdade, os pinos são, freqüentemente, responsabilizados pelo enfraquecimento
do dente. Contudo, sabe-se hoje, que pinos de fibra de carbono aderidos podem
aumentar a integridade estrutural da dentina radicular remanescente 20 .
Segundo Freedman (1996), a técnica adesiva de utilização do pino de
fibra de carbono conta com a criação de um monobloco, um sistema com adesão
ininterrupta entre o dente, o cimento, o pino, o núcleo construido e a coroa. Esta
tecnologia adesiva assegura maior resistência à fadiga e A. fratura, maior retenção
e melhores condições estéticas. A relativa insolubilidade das resinas encontrada

em todas as interfaces serve também para reduzir a microinfiltração bacteriana 20 .
A vantagem da técnica adesiva é que o pino e núcleo agem como uma
unidade solidamente unida ao dente ao invés de figurar como uma cunha
acessória. Assim, o pino é um reforço e, portanto, não predispõe à fratura32 .

Hornbrook

e

Hasting (1995)

sustentam que

o

dente tratado

endodonticamente pode ser reconstruido e "reforçado" com os novos agentes
adesivos dentinários, cimentos resinosos e materiais restauradores. Afirmam
esses autores, que "a resina adesiva fortalece o sistema raiz/coroa através da
união de todos os aspectos da forma interna do dente "24 Contudo, não há
.

nenhuma pesquisa que demonstre que os dentes tratados endodonticamente
possam ser "reforçados" pelo uso de materiais adesivos. Dados clínicos de
médio e longo prazo documentando a longevidade dos materiais adesivos para
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esta aplicação são ainda inexistentes, conforme concluem Sorensen e Mito
(1998).

Os agentes adesivos dentindrios e cimentos resinosos estabelecem uma
forte adesão as paredes da dentina do canal radicular e ao próprio pino,
aumentando a sua retenção33 . Entretanto, com o uso do cimento de fosfato de
zinco, não ocorre adesão desse cimento à raiz ou a qualquer um dos outros
materiais restauradores com os quais ele é usado".
Pode-se concluir, portanto, que o procedimento adesivo, capaz de
produzir uma camada híbrida, é essencial para assegurar um bom selamento das
restaurações com pinos de fibras de carbono. A presença de um bom selamento
na interface resina-dentina, dos núcleos em resina composta usados para a

construção de coroa em dentes tratados endodonticamente, é um passo

fundamental para a prevenção da penetração bacteriana, caries recorrentes,
descimentação, e fratura de raiz40 .
Os sistemas de pino e núcleo incluem componentes de diferentes rigidez.

Assim, quando o componente mais rígido (pino) for capaz de resistir as forças
sem distorcer, a tensão é transferida para o substrato menos rígido (dentina) e
pode causar a sua fratura. A diferença entre os módulos de elasticidade da

dentina e do material do pino é uma fonte de tensões para a estrutura radiculars".
Sugere-se, portanto, que o pino tenha um módulo de elasticidade similar
ao da dentina, para uma distribuição de forças mais uniforme ao longo do

comprimento do pino4' 30 .
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Relatam, estudiosos do assunto, que os pinos de fibra de carbono
apresentam um módulo de elasticidade (21 Gpa) próximo ao da dentina (18
GPa), o que causa menos estresse ao dente, resultando em menor número de
fraturas radiculares". 12 . Comparativamente, o módulo de elasticidade do pino de
aço inoxidável 6, aproximadamente, vinte vezes maior que o da dentina, sendo o
pino de titânio dez vezes maior. Pinos com alto módulo de elasticidade não se
flexionam quando o dente está sob a ação de uma carga e, por isso, acredita-se
que possam causar fratura radicular".
Em estudo47 comparativo entre as propriedades fisicas dos pinos de fibra
de carbono (Composipost) e de metal (Parapost), Purton e Payne (1996)
concluíram que os pinos de fibra de carbono possuem potencial para substituir

os pinos metálicos em várias situações clinicas. São adequadamente rígidos,
resistentes à fadiga e a. corrosão, e são reversíveis. Afirmaram também que 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,

propiciando a conservação de dentina intra-radicular.
A semelhança entre os módulos de elasticidade do pino de fibra de
carbono e da dentina elimina as tensões que são, freqüentemente, formadas nas

interfaces desses diferentes materiais. A união resinosa dos pinos de fibra de
carbono A. dentina previne a concentração de tensões em areas isoladas do
remanescente radicular; as forças são, portanto, distribuídas de forma uniforme
ao longo de toda a interface unida. Esses fatores diminuem e descentralizam as
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tensões na estrutura dentindria remanescente e, por fim, melhoram a taxa de
sucesso clinico".
0 comportamento mecânico dos pinos de fibra de quartzo e de fibras de
carbono-quartzo é similar ao dos pinos de fibra de carbono 41 .
Segundo informações do fabricante, este baixo módulo de elasticidade dos
pinos de fibra, condiciona maior flexibilidade, assim, quando o dente flexiona,
esses pinos também flexionam, e não predispõem à deformação permanente.
Pinos de zircônia e metal exibem inflexibilidade que pode causar fraturas de
raie.
Segundo Baratieri et al. (2001), a flexibilidade constatada nos pinos préfabricados de carbono gera, ainda, muita controvérsia, sendo, portanto, objeto de
intensa investigação, uma vez que as pesquisas ainda não responderam, de
forma convincente, qual o caminho ideal a ser tomado pelo profissional para
reconstruir o dente tratado endodonticamente, com extensa destruição 6 .
Purton e Payne (1996), em estudo desenvolvido, constataram
rigidez de todos os

componentes na restauração de dentes

que a
tratados

endodonticamente parece ser fundamental para evitar flexão sob cargas
funcionais, ou seja, qualquer flexibilidade comprometeria a fixação do pino,
tornando todo o sistema suscetível a muitas falhas".
Em outra pesquisa, Martinez-Insua et al. (1998) compararam a resistência
à fratura entre dentes restaurados com núcleos metálicos fundidos e com pinos
de fibra de carbono, constatando que os últimos apresentavam apenas metade da
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resistência à fratura dos primeiros. No entanto, é necessário observar um
aspecto importante deste estudo que avaliou o tipo de fratura ocorrido: nos
dentes restaurados com o auxilio de pinos de fibra de carbono s6 houve fratura
da parede radicular em 5% dos casos, ao contrário dos dentes corn núcleos
metálicos fundidos em que esse tipo de falha ocorreu em 91% dos casos 42 .
Desta forma, conclui-se que o módulo de elasticidade do pino, similar ao
tecido dentindrio, diminui a resistência da restauração, que se fratura mais
facilmente; no entanto, a possibilidade de fratura radicular é significantemente
menor, o que, de acordo com muitos autores, pode ser uma grande vantagem.
Martinez-Insua et al. (1998) afirmam, que pinos e núcleos usados para a
restauração de dentes despolpados deveriam ser fortes; todavia, o pino deveria
falhar antes da estrutura dental remanescente em resposta a estresses
mecânicoS42 .
Além da ausência de radiopacidade, uma outra desvantagem do pino de
fibra de carbono é a sua coloração acinzentada, o que o torna pouco estético,
principalmente, em situações onde se realizam restaurações estéticas livres de
metal 47 .

Ignorando-se o debate sobre a desejabilidade de se ter flexão similar do
pino endodõntico e da estrutura dentindria e, simplesmente, considerando-se os
problemas estéticos inerentes aos pinos de fibra de carbono, deve-se questionar
seriamente sobre o uso de um pino com uma cor essencialmente escura. Não se
deveria optar, portanto, por um pino de cor clara a fim de aumentar o valor da
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estrutura dental e, parcialmente, melhorar o problema de descoloração
radicular?58

A vantagem estética dos pinos brancos deveria ser evidente quando coroas
puras de cerâmica são empregadas38. No entanto, Vichi et al. (2000), em estudo
recente de espectrofotometria, mostraram que quando a espessura da cerâmica é
de mais de 2 mm, adequada para resistir as forças mastigatórias, os pinos de
fibra de carbono não são detectaveis65.
0 uso de materiais da cor do dente para a construção do pino pode ser útil
quando coroas de cerâmica pura são empregadas ou quando a reconstrução de

dentes anteriores tratados endodonticamente é feita com resinas compostas sem
cobertura de coroa, segundo constatam Mannocci et al., 199938.
Para superar a desvantagem da cor escura dos pinos de fibra de carbono,
especialmente, em dentes anteriores, foram, recentemente,

introduzidos no

mercado pinos de fibras brancas (Aestheti-Plus, RTD) (pinos de fibra de
quartzo, de acordo com o fabricante) e pinos de fibra de carbono cobertos com
fibras de quartzo (Aestheti-Post, RTD)38 .

Segundo o fabricante 43, o Aestheti-Post foi desenhado para ter
propriedades da mais alta visibilidade, combinando fibras minerais da cor do
dente com as fibras de carbono para alcançar uma aparência mais estética, sem
nenhum prejuízo das propriedades fisicas.
Mannocci et al., em 1999, após estudo, onde compararam a resistência a

cargas intermitentes de dentes restaurados com pinos de fibra de quartzo
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(Aestheti-Plus), pinos de fibra de carbono cobertos com quartzo (Aestheti-Post)
e pinos de cerâmica de zircônia, constataram que os pinos de fibra de quartzo e

os pinos de fibra de carbono-quartzo, foram capazes de reduzir a um mínimo, os
riscos de fratura de raiz de dentes restaurados com núcleos de compósito e

coroas "Empress"38.
Os autores antes citados relataram, ainda, que assim como os pinos
"Composipost" (de fibra de carbono), os locais das fraturas foram considerados
favoráveis porque, em uma situação clinica, eles poderiam ter simplificado o repreparo do dente38.
Os pinos de fibra de vidro com resina (Fibrekor Post — Jeneric/Pentron,
Luscent Anchors — Dentatus e Light-Post/Aestheti Plus/UM Aestheti Plus —
Bisco), recentemente introduzidos no mercado, parecem ser uma nova
tendência, pois possibilitam conciliar estética, resiliência e resistência além da
facilidade de remoção intra-radicular 22 .
Uma outra opção para melhorar a aparência estética das restaurações com
coroas puras de porcelana é o uso de pinos cerfimicos28. O dióxido de zircônia é
uma cerâmica quimicamente estável com propriedades fisicas e óticas que fazem
dela unia escolha ideal para a construção de restaurações estéticas 2 .

"CosmoPost" é um pino pré-fabricado de cerâmica estética de óxido de
zircônia desenhado para ser usado pelas técnicas direta ou indireta de pino e
núcleo. Algumas das vantagens do "CosmoPost" incluem ser livre de metal,
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biocompativel, resistente à fratura, radiopaco, resistente à corrosão, e livre de
porosidadels.
Quando utilizado pelas técnicas direta ou indireta, o "CosmoPost" permite
uma restauração livre de metal, forte, e de aparência natural que integra a beleza
das cores encontradas na estrutura do dente natural e nos tecidos moles a seu
redor 18 . Os resultados estéticos com pinos cerâmicos são superiores por causa da
excelente transmissão de luz para e através dos pinos".
Uma potencial desvantagem do sistema "CosmoPost" (pino cerâmico) é o
razoavelmente largo diâmetro dos pinos. Grandes quantidades de estrutura
dental não deveriam ser removidas para o preparo do espaço do pino para
facilitar a colocação de um pino de diâmetro largo. 0 pino de 1.7 mm de
diâmetro deveria ser usado apenas em situações onde a estrutura dental radicular

já tiver sido perdida.
Pode ser questionado se um pino menos ou mais flexível influenciaria na
resistência á. fratura do dente e/ou no processo de unido do pino à raiz. Sobre
este aspecto, ainda há controvérsias e pesquisas'. Sabe-se que pinos cerâmicos,
que por apresentarem alto modulo de elasticidade, são menos suscetíveis a
falhas adesivas durante a função mastigatória"; além disso, por serem mais
rígidos permitem o uso de pinos de menor diâmetro, preservando a estrutura
dental e reduzindo o risco de fratura radicular".

De todas as técnicas de restaurações estéticas disponíveis para dentes
tratados endodonticamente, o pino e núcleo cerâmico é o único material que
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prove um alto módulo de elasticidade que não permitirá flexão do complexo
restaurador, fadiga do cimento, e potencial de caries recorrentes e desintegração
do complexo restaurador inteiro. 0 material cerâmico da coroa, que tern urna
alta dureza e requer urn cimento coin uma dureza relativamente alta, estará
propenso a fratura se o pino e núcleo de suporte flexionarem durante função.
Os fatores resistência e rigidez dos pinos cerâmicos podem ser uma

limitação no que tange ao manuseio (dificuldade de cortar o pino) e à remoção
(por não sofrerem deformação têm menor chance de fragmentar a interface
adesiva). Alias, a adesão de pinos cerâmicos à estrutura dentindria e à resina
composta do núcleo é muito boa, em vista da excelente compatibilidade química
entre estes e os materiais resinosos, que ocorre devido ao processo industrial de

silanização do pino6.
Mannocci et al. (1999), em estudo comparativo, entre pinos de fibra de
quartzo, pinos de fibra de carbono cobertos com fibra de quartzo e pinos de

dióxido de zircônia sob cargas intermitentes, relataram uma taxa de fratura
radicular e dos pinos, muito maior para os pinos de dióxido de zircônia que para
os pinos com fibre.
A diferença do modulo de elasticidade do dióxido de zircônia e da dentina
explicam a alta taxa de fratura observada no grupo dos dentes restaurados com
este tipo de pino, no estudo realizado".

0 pino de zircônia oferece excelentes vantagens estéticas em selecionadas
e especificas situações. Entretanto, devido ao relativamente curto tempo de
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observação clinica, esse procedimento deve ser considerado clinicamente

experimental".
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4 CONCLUSÃO

De acordo com a maioria dos autores pesquisados, a restauração de dentes

tratados endodonticamente requer, com freqüência, o uso de um sistema de pino
e núcleo com a função prioritária de retenção e suporte do núcleo; favorecendo,

assim, a fixação da futura coroa cimentada.
Os pinos fibroresinosos (pinos de fibras brancas) apresentam algumas
propriedades fisico- químico -mecânicas, mais favoráveis que os núcleos e pinos
metálicos, tais como: biocompatibilidade, facilidade de remoção do canal,
fortalecimento e reforço da estrutura dental remanescente, e, melhor padrão
estético.
Pinos cerâmicos apresentam boa transmissão de luz e propiciam ótimos
resultados estéticos. Contudo, algumas de suas propriedades fisico-mecânicas
ainda deixam a desejar, quando comparados com os pinos fibroresinosos.
Visando, portanto, o melhor prognóstico possível do dente a ser
restaurado, a seleção do sistema de pino, pelo profissional, deve ser feita com
critério e cuidado para que se opte pelo melhor material e técnica a serem usados
nas diversas situações clinicas.
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