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RESUMO

Reconstruir dentes que foram submetidos a tratamento endod6ntico e que
apresentam perda significativa de estrutura dentária, não prescinde de mecanismo
adicional de retenção para a restauração.

Por muito tempo, os núcleos metálicos desempenharam este papel e até pouco
mais de duas décadas eram a única opção disponível para estas situações. A partir da
introdução de novos sistemas de ancoragem das restaurações como os pinos préfabricados metálicos, cerâmicos e fibroresinosos, o leque de alternativas aumentou,
bem como a pesquisa cientifica sobre os novos sistemas.

A proposição deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica da literatura
sobre as propriedades físicas e aplicações dos pinos de fibras.
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ABSTRACT

Re-building tooth submitted to endodontically treatment presenting with important
lost of dental structure, it is extremelly necessary additional mechanism of retention in
the restauring process.

For a long time, methalic cast post developped this role arid for more than two
decades were the only available option for these situation. With the introduction of new
restauring (ancourage) system, with pre-made methalical post, ceramic and (fiberresined), the set for new alternatives has increased, as well as the cientific research for
new systems.

The purpose this paperwork is to present a bibliographic review in the most recent
literature about physical properties and fiber post application.
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I INTRODUÇÃO

Restaurar anatomicamente

o órgão

dental

e reintegrá-lo

ao sistema

estomatognático é um grande desafio para a Odontologia (Gomes, 2000). A razão disto
está na alteração das características físicas do tecido dental provocadas pela
intervenção endod6ntica, que implica perda de estrutura dentária resultante do acesso
aos condutos radiculares e da dilatação dos mesmos pela instrumentação. Além disso,
a desidratação tecidual o torna mais friável, e por isso, o elemento dental desvitalizado
encontra-se mais frágil que o dente vital (Albuquerque et al., 1998). Entretanto, com o
progresso cientifico e conseqüente evolução dos materiais e aperfeiçoamento das
técnicas restauradoras, um grande número de opções de tratamentos odontologicos
está disponível e representa um desafio adicional; o da escolha da melhor técnica e
material perante as distintas situações que se apresentam (Manning et al., 1995).

No passado, as restaurações eram realizadas com os chamados "pivots", coroas
com pinos em pega única, e posteriormente com coroas "Richmond". 0 surgimento dos
núcleos metálicos fundidos,

e posteriormente, os pinos pré-fabricados metálicos

significaram um grande avanço na área (Shillingburg; Kesser 1987). Por muito tempo
acreditou-se que a instalação de um núcleo metálico poderia compensar o tecido
dentário perdido devolvendo sua resistência, entretanto, isto não ficou comprovado
cientificamente. Ao contrário, o procedimento de preparo do conduto para receber um
núcleo implica perda tecidual e conseqüente fragilização do remanescente radicular, e
as diferenças físicas, como o modulo de elasticidade entre o material de fabricação do
núcleo e o tecido dental expõem a raiz à tensões e a tornam vulnerável à fraturas
(Lacy,1995). Logo, a função do núcleo limita-se a retenção da restauração

e a

dissipação de forças oclusais ao longo da raiz (Dinato et al.,2000). Recentemente, a
Odontologia restauradora registrou diversas evoluções nos materials e em suas
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aplicações clinicas, como é o caso do surgimento dos pinos de fibras, como alternativa
aos pinos metálicos e a tentativa de superação de aspectos desfavoráveis relacionados
ao seu uso, como a coloração acinzentada para regiões de envolvimento estético e a
elevada rigidez do metal em relação ao tecido dentinário. Assim, a apresentação
comercial dos primeiros pinos de fibra de carbono buscou contemplar em parte as
deficiências citadas, visto que seu módulo de elasticidade é próximo ao da dentina, o
que melhora a distribuição de forças longitudinais ao longo do pino (Isidor et al.,1996).
Além disso, para a superação dos problemas estéticos, foram lançados os pinos
fibroresinosos e cerâmicos.
Este trabalho tem por objetivo a apresentação dos pinos pré-fabricados de fibras, a
comparação entre os mesmos e suas indicações na Odontologia.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

A restauração de dentes despolpados é complexa e geradora de dúvidas, e novos
materiais e técnicas fomentam esta discussão. Sabe-se que a partir do momento em
que o elemento dental sofre a desvitalização e, por conseguinte a desidratação, têm-se
a perda de características importantes que lhe conferem resistência tecidual, diminuição
da resiliência e a perda de estrutura dental, portanto, se houver destruição coronária
extensa necessita-se de um sistema pino e núcleo para executar a restauração.

Tradicionalmente são utilizados núcleos metálicos fundidos, estes, segundo
Shillingburg e Kessler (1982), enunciados em sua forma clássica deveriam ter

o

comprimento de 2/3 do conduto radicular,1/3 de seu diâmetro e permanecer a pelo
menos 4mm do ápice radicular, além de apresentar retenção As paredes do canal,
apoiar-se sobre uma superfície plana para ensejar uma melhor adaptação.

Para Hirata et al. (1984), a cor escura do pino e núcleo metálico pode aparecer
com a presença da luz e interferir esteticamente na confecção de coroas de cerâmica
pura, resultando em um dente e colo gengival escurecido.

Para Christensen (1988), a opção pelo retentor intra-radicular deverá ser
considerada se mais da metade da coroa de um dente despolpado estiver destruída e a
decisão pelo seu uso for baseada em outros parâmetros como a posição do dente na
arcada dentaria, a oclusão e função que o dente desempenha.

Os pinos metálicos pré-fabricados são produzidos em várias ligas: como o latão,
ouro, aço e titânio. A superfície pode ser lisa, rosqueada ou com ranhuras, mas em
qualquer das características apresentadas não ocorre um contato intimo corn a
superfície dentinaria e nem retenção ativa no interior do canal radicular, podendo ser
utilizado com qualquer tipo de cimento. Os problemas destas ligas estão relacionados
aos fenômenos de corrosão dos metais, galvanismo e translucide.z, que consequente09

mente podem trazer alteração cromática dos tecidos próximos ao colo dental (Riedling e
Kappert,1988).

Se o pino é muito mais rígido que os materiais que o circundam, não sofrerá
deformação sob carga e as forças serão transmitidas inicialmente para os tecidos como
uma deformação elástica e dentro dos limites mecânicos, porém, sucessivas cargas e o
valor superior ao limite elástico provocam a fratura da raiz ou em situações onde o pino
foi fixado com ampla camada de cimento, é este que cede, provocando o deslocamento
do pino. A apresentação comercial, dos primeiros pinos compostos por fibra de
carbono, envoltos por uma matriz de BIS-GMA, contemplou características físicas,
como o modulo de elasticidade proximo do tecido dentinario, diferenciando-se neste
aspecto dos pinos metálicos. A fibra de carbono apresenta modulo de elasticidade
similar à dentina e associada ao cimento adesivo resulta em urna restauração com
características similares as restaurações realizadas com compósito, pois unem-se a
dentina, formando um corpo único, com distribuição de forças longitudinais ao
comprimento do pino (Duret et al.,1990).

Quando uma reconstrução corona l com pino é submetida a tensões, o conjunto de
materiais ali presentes pode apresentar diversas reações, de acordo com suas
propriedades mecânicas. No centro da raiz esta contido o eixo neutro onde não há
forças ou estas são irrelevantes, portanto, a colocação de um pino não reforça a
estrutura dental (Assif et al., 1993).

Hornobrook e Hasting (1995) afirmaram que a restauração de um dente tratado
endodonticamente pode ser reforçada com o uso de materiais restauradores com
características adesivas.

Lacy (1995) afirmou que existem diferenças entre as propriedades físicas do
material de fundição do pino e o tecido dentinbrio, pois o modulo de elasticidade do
metal é bem maior; cerca de 10 vezes se for de titânio e até 20 vezes se for de aço.
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Uma possível fratura do remanescente radicular, resultante do estresse produzido pelo
retentor metálico, induz a utilização de materiais com características físicas similares a

dentina que poderão melhorar o prognóstico do tratamento. Materiais plásticos como as
resinas, cimento de ion6mero de vidro e o próprio amálgama, podem ser utilizados em

associação com pinos intra-radiculares compostos por fibras e cerâmicas.

Freedmann (1996)

afirmou que

o objetivo primordial de um

núcleo é

a

reconstrução da estrutura dental perdida de maneira previsível, proporcionando suporte
e retenção para restauração. São de interesse clinico, o prognóstico em longo prazo, a
capacidade do pino de suportar

o

estresse, a facilidade de

colocação

e

a

compatibilidade do material de confecção do pino com outros materiais restauradores

Kakehashi (1998) citou algumas características desfavoráveis dos pinos metálicos,
que são principalmente de ordem estética, como a alteração cromática que pode
ocorrer, produzindo um aspecto acinzentado na região cervical do dente restaurado.

Acreditava-se que o uso de pinos poderia reforçar a estrutura dental; atualmente
sabe-se que ocorre o contrario, ou seja, a remoção de estrutura dental durante a

preparação do conduto para receber o pino, leva ao enfraquecimento do remanescente
radicular (Dean,1998).

Segundo Asmussen et al. (1999), as características e o desempenho clinico de um
pino e núcleo, deveriam proporcionar retenção da coroa dentaria e estabilidade da

cimentação, não transmitir tensões e, por conseguinte, não tornar o remanescente
radicular vulnerável

a fratura e ainda ser facilmente removível, para eventuais

intervenções endod6nticas futuras.

Sirimai et al. (1999) afirmaram que quanto mais baixo é o modulo de elasticidade
dos pinos, maior é a probabilidade que a restauração se desloque sem a perda da raiz,

e o contrario pode acontecer, se o módulo de elasticidade é elevado. Interferem nesta
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equação: o diâmetro do pino, a quantidade de dentina remanescente, a força de
adesão, a resistência e a rigidez do material que constitui o núcleo, a presença de um
colar de abraçamento na infra-estrutura da prótese e a direção principal das forças que
recaem sobre o dente.

Em um grande número de procedimentos restauradores, os núcleos metálicos
fundidos são efetivos, entretanto, eles apresentam algumas desvantagens quando
comparados a outros materiais e técnicas, entre elas, pode-se citar o maior número de
consultas, o envolvimento de técnicas laboratoriais e uma maior remoção de estrutura
dental sadia. Por muitos anos, o uso de retentores metálicos fundidos era unanimidade
entre os pesquisadores e clínicos. A idéia de inserir no conduto radicular um material
compatível com o material restaurador, mesmo com características físicas diversas da
estrutura dental, parecia reabilitar o elemento dental comprometido (Gomes et al.,
2000).

Com o intuito de superar algumas di fi culdades técnicas durante a confecção dos

pinos fundidos, os pinos metálicos pré-fabricados apresentam vantagens no seu
emprego como facilidade técnica, menor custo, menor tempo clinico e menor desgaste
da estrutura dentinaria radicular (Dinato et al., 2000).

Mais recentemente surgiram no mercado os pinos fabricados com fibra de vidro e
resina. Para Gomes et al. (2000), eles são estéticos e apresentam características de
resiliência e resistência, aliados a facilidade de remoção dos mesmos do interior do
conduto, se uma nova intervenção se tornar necessária. Ainda as fibras cerâmicas,

kevlar, polietileno e associações de fibras fazem parte das opções que atualmente
encontram-se disponíveis para uso odontológico.

Para Baratieri et al. (2001), as características ideais de um pino intracanal, são:
apresentar biocompatibilidade, preservar a dentina radicular, não produzir tensões na
raiz, apresentar adesão ao material restaurador e de preenchimento, ser de fácil uso e
12

de custo/beneficio favorável, ser resistente a corrosão e estético.

Conforme Sorensen (2001), pinos delgados flexionam sob cargas inferiores, logo,
são menos resistentes à carga aplicada. Por este prisma é preferível um pino com
modulo de elasticidade e resistência elevados, que permita sua utilização com
diâmetros menores, logo preservando mais estrutura dental. Um pino rígido é
necessário para sustentar um núcleo, entretanto, se as forças oiclusais excederem o
provocando a separação dos materiais. Já um pino com módulo de elasticidade muito
baixo pode provocar o deslocamento limite elástico do pino, a carga sera transmitida
para interface núcleo/dentina, freqüente do núcleo e da coroa, se este processo for
gradual e passar desapercebido pode provocar recidiva de caries e o colapso total da
restauração.

Teófilo;

Ravanelli;

Queiroz

(2005),

realizaram

uma

revisão

bibliográfica a cerca dos retentores intra-radiculares, focando uma

avaliação critica dos fatores que influenciam
tratamentos realizados com

o

o

prognostico

dos

uso deste sistema de ancoragem

estabelecer parâmetros clínicos capazes de auxiliar o

e

profissional no

momento da decisão por um ou outro sistema. 0 dente desvitalizado é
mais frágil porque mudam suas características físicas, além disso, as
causas que levaram à endodontia como a presença de restaurações
extensas ou caries, contribuem para o aumento da fragilidade. Ainda o
acesso a câmara pulpar e o rompimento do teto reduzem a resistência
estrutural do dente e dependendo da extensão da perda de tecido dental,
poderão ser demandados os retentores intra-radiculares para ancoragem
da restauração

e

restabelecimento da função. Os núcleos metálicos

fundidos e os inúmeros sistemas de pinos pré-fabricados metálicos

e de

fibras constituem um vasto leque de opções disponíveis. Embora exista
uma grande variedade de sistemas de retenção, estudos comprovam que
poucas diferenças.
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são encontradas na distribuição de cargas e nos tipos de fraturas, quando
são escolhidas as coroas totais sobre remanescente dentinário coronal
minimo de 2mm, conferindo o efeito férula, logo, não existem evidências
de superioridade de um sistema sobre outro. A preservação de dentina
remanescente é determinante para a longevidade de dentes tratados com
retentores intra-radiculares, também é claro que o retentor s6 deve ser
utilizado quando houver necessidade de retenção do núcleo ou
restauração. O diâmetro, o comprimento e o formato do pino influenciam
na retenção e na resistência dos dentes desvitalizados á fratura. A rigidez
do material pode aumentar a susceptibilidade do dente á fratura da raiz, a
localização do dente na arcada deve ser levada em consideração no
planejamento de restaurações ancoradas por retentores e os cimentos e
material de preenchimento devem ser resistentes ás cargas.

2.1. PINOS DE FIBRAS DE USO ODONTOLOGICO

Os pinos de fibras são constituídos, em grande parte, por uma matriz resinosa
ep6xica ou por seus derivados, onde os vários tipos de fibras são imersos. A resina
epóxica apresenta a peculiaridade de se ligar, através de radicais livres comuns, á
resina BIS-GMA, constituinte predominante dos sistemas de cinnentação adesiva
(Malquarti et al., 1990).

Vallittu et al. (1996) realizaram ampla revisão de literatura, onde mostra a
tendência da utilização de fibras sintéticas para reforço de bases protéticas, prótese fixa
provisória e definitiva. Diversas fibras foram empregadas em Odontologia com a
finalidade de melhorar as propriedades mecânicas das resinas utilizadas em trabalhos
protéticos.

Felippe et al. (2001) realizaram uma revisão de literatura sobre o emprego clinico
14

das fibras de reforço para uso odontológico. Segundo os autores, o uso de fibras na
Odontologia tem como objetivo reforçar areas extensas reconstruidas com compósitos,
cerômeros ou outros materiais com características químicas semelhantes as das
resinas, resultando dai em um aumento significativo da resistência estrutural
comparável à ação de sustentação do concreto feita pelo ferro na construção civil. Os
mesmos relataram que o uso deste material em Odontologia foi protelado devido as
dificuldades clinicas e laboratoriais para o emprego do produto, sendo que é de longa
data o uso de fibras na indústria naval e aeronáutica. Os autores citaram as fibras mais
utilizadas em Odontologia, como as fibras vidro, polietileno, kevlar, fibras de cerâmica,
fibra de carbono e associações de fibras, estes produtos apresentam vantagens e
desvantagens, não havendo um material ideal. As fibras de vidro e polietileno são de
características clinicas semelhantes, com traslucidez adequada, apresentando
resultado estético superior as demais fibras. Já o carbono tem como principal
característica a elevada resistência, porém é desfavorável para emprego em regiões de
influência estética, pois produz um aspecto acinzentado em torno da região submetida
a aplicação. 0 kevlar é o mais resistente de todas as fibras de uso odontológico,
entretanto tem como desvantagens o custo elevado e a estética, uma vez que sua cor
esbranquiçada implica dificuldades para obtenção de boa estética. Sobre as indicações
citaram: núcleos de preenchimento direto, esplintagem em periodontia, prótese adesiva
direta e indireta, amplas restaurações de resina composta entre outros.

2.1.1. FIBRAS DE POLIETILENO

Sirimai et al. (1999) em estudo in vitro, compararam a resistência a fratura de
raizes tratadas com núcleos metálicos convencionais e núcleos de compósito
modificados por fibras de polietileno. Os resultados demonstraram que todas as falhas
com núcleos metálicos fundidos produziram fraturas dos dentes, enquanto os pinos
com fibras proporcionaram valores mais baixos de resistência, mas provocaram menos
fraturas verticais da raiz.
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Pereira et al. (1999) realizaram um caso clinico utilizando fibra de polietileno
(Ribbond, Kerr) em dentes anteriores superiores. Trata-se de urna fibra trançada que
após receber um tratamento eletroquimico, torna-se um material com alto peso
molecular e módulo de elasticidade, apresentado comercialmente em vários tamanhos,
em forma de fitas com largura que varia de 1 a 9mm e está indicado para ser utilizado
como retentor de prótese fixa adesiva direta, esplintagem periodontal e associado
resina composta. Pode ser uma opção para construção de núcleos, por apresentar
ótima translucidez, podendo permanecer invisível dentro da reconstrução de material
compósito, proporcionando resultado estético favorável, baixo custo e ser uma técnica
reversível e de rápida execução. Esta fibra é uma alternativa interessante e viável na
reconstrução de coroas, desde que seja observada a indicação adequada do material,
da técnica e da manutenção do caso sobre controle.

2.1.2. PINOS CERÂMICOS PRÉ-FABRICADOS

A grande procura por tratamentos cada vez mais estéticos, tem levado à utilização
de materiais fabricados com essas características. O lançamento de pinos fabricados
em cerâmica em 1993, representou uma alternativa para situações em que a estética é
preponderante, frente a outros sistemas de pinos (Myenberg et al.,1995).

Flemning et al. (1996) confirmaram o uso vantajoso de técnicas adesivas para
cimentação de pinos suscetíveis a este sistema, como é o caso dos cerâmicos.
Embora o uso de pinos cimentados com a técnica adesiva apresente alta resistência á
fratura e aumento da resistência à tração, aferiu-se que a possibilidade de fracasso
seria menos destrutiva ao remanescente radicular quando comparado ao sistema
convencional de pinos.

Diestschi; Romeli; Goretti (1996) relataram novas alternativas frente à tendência
atual em proceder reabilitações em regiões anteriores feitas totalmente em cerâmica e a
necessidade de superar o problema do escurecimento gengival, resultado do uso de
16

pinos metálicos e o efeito físico da traslucidez. Preconizam para isso, o uso de pinos
pré-fabricados de zircônia, Biopost (Incermed S.A., Suiça)

e TZP (Maillefer, S.A.,

Suíça). Entretanto, observam um aspecto que ainda esta em avaliação: a alta rigidez da
cerâmica e o seu diminuto risco de fratura, mas que concomitantemente pode aumentar
o risco em relação ao remanescente radicular, exatamente pela diferença de rigidez
desta.

Kern; Simon; Strub (1997) relataram que a resistência flexural dos pinos cerâmicos
implica di fi culdades de manuseio do mesmo, como a possível necessidade de remoção
do pino do interior do conduto, que por não flexionar dificilmente romperia a interface e
também, devido a resistência do material, o corte do pino é dificultado. Por outro lado,
os pinos cerâmicos apresentam ótima adesão aos materiais resinosos, devido a
silanização da superfície dos pinos, pratica recomendada pelo fabricante.

Zalkind; Hochman (1998) preconizaram como alternativa para a redução do
sombreamento gengival provocado pelo metal, o uso de pinos cerâmicos pré-fabricados
se houver remanescente dental suficiente. Apontam a biocompatibilidade dos mesmos,
as propriedades mecânicas favoráveis, além de indicarem seu uso com resina
composta na construção do núcleo. Outra alternativa apontada pelos autores é o uso de
pinos metálicos recobertos com resina opaca ou se o metal de fundição for compatível
com a cerâmica, a porção coronal pode ser revestida com

o opaco cerâmico,

mascarando desta forma a sombra do metal.

Kern; Simon; Strub (1998) afirmaram que os pinos cerâmicos contornaram os
problemas de ordem biológica e estética, entretanto, não superaram os problemas
estruturais das reconstruções coronais devido a elevada rigidez do material.

Koutayas e Kern (1999) apontaram o diferencial estético cada vez mais exigido na
Odontologia moderna. A grande utilização de pinos metálicos e de fibras de carbono é
desfavorável em relação a este item, mesmo estando disponíveis alguns artifícios para
17

o mascaramento da porção coronal do sistema pino/núcleo que amenizam o problema,
porém o fenômeno físico da translucidez acaba produzindo um escurecimento gengival
na área correspondente ao dente tratado.

Asmussem; Peutzfeld; Heitmann (1999) afirmaram que os sistemas de pinos corn
características estéticas surgiram em virtude das limitações e dificuldades existentes
sobre o tema, que representa uma grande expectativa das pessoas em relação aos
tratamentos odontológicos. Assim sendo, foram lançados em 1993 os pinos cerâmicos,
fabricados com óxido de zirc6nio (94% da composição), que confere resistência flexural
similar aos pinos metálicos e superior aos pinos de fibra de carbono, com a vantagem,
sobre ambos, de suprir as exigências estéticas.

Conforme Apicella; Rengo; Ausiello (2001), a elevada rigidez dos pinos cerâmicos
provoca grande concentração de tensões, que de maneira não uniforme incide sobre o
remanescente dental e o torna vulnerável As fraturas radiculares.

Segundo Baratieri (2001), em relação a elasticidade dos materiais no tratamento
de dentes desvitalizados e o intuito de fortalecê-lo, cabe o seguinte questionamento: se
um pino mais rígido influencia a resistência A fratura do dente ou se influi no processo
de união do pino á superfície dentinária. Este questionamento ainda não foi esclarecido,
o que pode ser afirmado é que os pinos cerâmicos, por apresentarem elevado módulo
de elasticidade, são menos suscetiveis As falhas adesivas quando em função, e por
serem mais rígidos ensejam maior preservação de tecido dental, por conseguinte menor
risco de fratura radicular, por que o diâmetro do pino pode ser menor. 0 autor aponta
como vantagens deste sistema: característica estética, biocompatibilidade, resistência
mecânica, radiopacidade e a possibilidade de união com materiais resinosos

e

cerâmicas fundidas e injetadas, pot-6m, as desvantagens são o manuseio e o seu custo,
que é elevado.

Wey ;Júnior (2002) compararam a resistência A fratura entre pinos pré-fabricados
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cerâmicos (Cerapost, Brasseler, Alemanha), pinos em aço (Luminex, Dentatus) e
núcleos metálicos fundidos (Ni Cr). Os pinos foram cimentados com cimento resinoso e
o núcleo do pino fundido serviu de padrão, para o preenchimento em compósito, dos
núcleos dos pinos pré-fabricados. Posteriormente foram confeccionadas as coroas
protéticas e em seguida os espécimes foram submetidos à carga de compressão em
uma máquina Universal de ensaios (DL 500-EMIC), em uma inclinação similar à relação
oclusal (45° em relação à base). Os resultados demonstraram que os pinos metálicos
fundidos apresentaram maior resistência à fratura por compressão que os pinos em ago
(Luminex) e Cerapost (Cerâmicos), e não houve diferença significativa no desempenho
dos dois sistemas pré-fabricados de pinos.

2.1.3. PINOS DE FIBRA DE CARBONO

Embora já utilizados na indústria naval e Aeronáutica, as fibras de Carbono
surgiram como opção para uso odontológico em 1983, na França, quando Lovell propôs
a utilização de fibras de carbono imersas em uma matriz de resina. A idéia central dos
pesquisadores franceses foi a de produzir um material com características físicas
semelhantes ao tecido dental a ser restaurado. Assim surgiu na Franga em 1988, o pino
de fibra de carbono, composipost (RTD) proposto por DURET, a quem se deve

o

desenvolvimento deste sistema. Em 1990 a RTD lançou comercialmente

o

Composipost, que foi fabricado em fibras de carbono, que constituem 64% do peso do
pino, e estão dispostas paralelamente e estiradas, envolvidas por uma matriz de resina
epoxica que totaliza 34% do peso do produto (Dickey et al. 1984).

Os primeiros pinos de fibra de carbono foram propostos corn uma forma definida,
que se caracteriza por apresentar uma seção cilíndrica dupla, com a parte apical de
diâmetro reduzido. Este dispositivo tem a função de estabilizar o pino no conduto. 0
canal radicular é preparado com uma broca calibrada de acordo com o diâmetro do pino
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(Duret et al., 1990).

Duret et al. (1996) avaliaram o efeito do módulo de elasticidade dos diferentes
pinos de fibra de carbono na transmissão de forças

ás estruturas adjacentes e

concluíram que ela é mais elevada nos pinos com alto módulo de elasticidade. Os
autores mencionaram ainda, a importância da conservação da dentina, bem como a
união do sistema pino, material restaurador e dente, formando uma restauração de
corpo único de sólida e longa duração. Apontaram os pinos de fibra de carbono como
material que preenche estas características.

Segundo o fabricante (RTD, França,1996), a força de tensão do Composipost é de
1600 Mpa, enquanto que seu módulo de elasticidade é de 21Mpa, bastante próximo ao
da dentina, que é uma das características almejadas, visando a distribuição uniforme de
forças ao longo da raiz, e o pino tem a força de adesão aumentada entre a dentina e o
material de preenchimento do núcleo, devido a compatibilidade do adesivo resinoso
com a matriz resinosa dos pinos.

Conforme Fredmann (1996), os pinos de fibra de carbono constituem um método
conservador de restaurar dentes endodônticamente tratados

e o uso de técnicas

adesivas resulta em uma restauração em bloco, ou seja, de corpo único, sem interfaces
entre diferentes materiais, unindo dente ao pino e este ao material de construção do
núcleo e a coroa protética. 0 resultado disto é uma maior resistência á fadiga, sendo
que o teste de cizalhamento demonstrou uma resistência de 170Mpa,

e o de

compressão resultou em resistência de 440Mpa. Já a resistência à tração foi
mensurada em 1600Mpa.

Em outro trabalho, Fredmann (1996) observou que um pino de fibra de carbono
provoca menos estresse que qualquer pino metálico, e isso é atribuido ao módulo de
elasticidade do pino de fibra de carbono que é próximo ao da dentina e que leva o pino
a acompanhar a flexão do dente em função, provocando menor tensão quando compa20

parado a outros sistemas: cerca de 1/3 da tensão produzida por urn fabricado em ago e

2/3 dos fabricados em titânio.

Em análise comparativa das características físicas entre pinos de fibra de carbono

e de metal, conclui-se que os primeiros possuem propriedades que os levam a
condição de substitutos dos pinos metálicos em determinadas situações clinicas: são
bastante rígidos, o que permite o uso de diâmetros menores e, por conseguinte, menor
desgaste de dentina radicular, são resistentes a fadiga, à corrosão e são facilmente
removidos por desgaste, portanto reversíveis (Purton e Payne 1996).

Dietschi et al. (1996) submeteram a testes de fadiga em um simulador de
movimentos

fisiológicos,

dois sistemas de pinos pré-fabricados de fibras;

o

Composipost, fibra de carbono (RID, França) e um pino cerâmico, zircônia (Biopost,
Incermed S.A., Suíça). Os mesmos foram cimentados com o sistema adesivo e cimento
resinoso Variolink II (lvoclar Vivadent, Liechtenstein). Os testes demonstraram que o
pino de fibra de carbono, demonstrou resultado satisfatório de retenção micromecânica
na interface pino/cimento, porém, inferior ao resultado obtido no pino cerâmico. Em

relação a interface cimento/dentina houve desaptação do pino cerâmico e resultado
favorável para o pino de fibra de carbono, o que os autores atribuíram aos diferentes
módulos de elasticidade dos materiais estudados; rigidez da cerâmica e flexibilidade do
pino de fibra de carbono.

Em um estudo clinico, lsidor et al. (1996) restauraram dentes bovinos com pinos
de fibra de carbono, núcleos de preenchimento de compósito e coroas fundidas e
compararam com

o desempenho de pinos

metálicos

pré-fabricados

(Parapost,

Coltene/Whaledent, EUA) e núcleos metálicos fundidos, utilizados em condições
similares em estudo prévio. Constataram que o desempenho dos dentes restaurados
com pinos de fibras de carbono é superior em resistência ã carga intermitente, a melhor
performance dos pinos de fibra de carbono pode ser explicada em parte pela

semelhança do módulo de elasticidade entre os pinos de fibra de carbono e o tecido
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dental o que diminui o estresse sobre o dente submetido à carga e explicaria um menor
número de fracassos causados por fraturas radiculares. Com resultado inverso, os
pinos metálicos, exatamente por apresentarem um módulo de elasticidade cerca de
vinte vezes superior ao da dentina, tem, segundo os autores, relação com fraturas de
raiz.

Para Purton e Payne (1996), a rigidez de todos os componentes da restauração é
imprescindível para evitar a flexão da restauração sob cargas funcionais, o que poderia

levar ao comprometimento da fixação do pino, deixando todo sistema vulnerável ao
fracasso.

Sidoli et al. (1997) analisaram in vitro, as peculiaridades do fracasso com o uso do
sistema de pinos de fibra de carbono (Composipost, RTD, França) e os compararam
com pinos metálicos pré-fabricados (Para-Post). Os espécimes, divididos em três
grupos e mais um de controle foram submetidos aos testes, em uma máquina
Housfield, sob carga compressiva obliqua de 130° com uma velocidade de 5cm/min. A
análise demonstrou resistência inferior dos pinos de fibra de carbono em relação aos
pinos metálicos.

Em trabalho apresentado por Martinez-lnsua et al. (1998), em que compararam a
resistência á fratura de dentes restaurados com pinos de fibra de carbono e com pinos
metálicos fundidos, os resultados demonstraram que os pinos de fibra de carbono são
mais vulneráveis a fraturas, apresentando o dobro de ocorrências em relação aos
núcleos metálicos. Entretanto, em relação à fraturas radiculares, verificou-se que em
apenas 5% dos casos estavam relacionadas ao uso de pinos de fibra de carbono ao
passo que quando o material de eleição era o metal este tipo de ocorrência foi
verificado em 97% dos casos. Apontam que a flexibilidade dos pinos de fibra de
carbono leva ao maior número de falhas na restauração, porém, o risco de fraturas
radiculares é reduzido.
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Frederiksson et al. (1998), em estudo in vivo, analisaram o desempenho clinico
dos pinos de fibra de carbono utilizados para tratamento restaurador de dentes
desvitalizados de um grupo de 236 pacientes, onde foram tratados 130 dentes
superiores e 106 inferiores. Os pacientes foram examinados entre 2 e 3 anos após a
instalação dos pinos e constatou-se um índice de efetividade do tratamento de 98%. As
falhas encontradas foram devido ao deslocamento da coroa ou do pino (5) ou por
fratura da raiz (2), sendo que nenhum caso foi por fratura do pino.

Mannoci et al. (1999), realizaram um estudo in vitro, comparando a resistência
aplicação de cargas intermitentes em dentes restaurados com pinos de fibra de carbono
cobertos com quartzo (Aestheti-Post, Bisco, EUA), pinos de Quartzo (Aestheti-plus,
Bisco, EUA)

e

pinos cerâmicos de Zircônia (Cosmopost, lvoclar Vivadent,

Liechtenstein), os resultados demonstraram que os dentes restaurados com pinos de
fibra de carbono/quartzo e quartzo reduziram a um mínimo os riscos de fratura de raiz,e
que quando as falhas ocorreram, foram em locais apontados como favoráveis, em uma
situação clinica que facilitaria o reparo. Explicam, que os pinos de fibra de carbono
cobertos com fibras de quartzo (Aestheti-Post, Bisco, EUA) unidos pela mesma matriz
de resina ep6xica dos pinos de fibra de carbono, surgiram para superar a desvantagem
estética provoca pelo enegrecimento da região tratada, e que a opção pode ser muito
valiosa no tratamento de regiões anteriores quando se utiliza cerâmica pura para
restauração ou ainda quando a reconstrução é realizada com resina composta sem
cobertura de coroa.

A composição e a morfologia dos pinos reforçados por fibra são padronizados e
estão em constante evolução. Desde o principio, até os lançamentos mais recentes
apresentam características físicas peculiares, como o modulo de elasticidade proximo
ao da dentina. Este parâmetro determina um comportamento similar dos pinos de fibras
de carbono e da dentina, reduzindo desta maneira, a transmissão de tensões sobre o
remanescente radicular e reduzindo o risco de fraturas (Asmussen; Peutzfeldt;
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Heitmann, 1999).

0 comportamento mecânico dos pinos de fibra de carbono é definido como
anis6tropo, porque apresentam comportamento físico variável, de acordo com a direção
em que a carga é aplicada; com carga perpendicular o modulo de elasticidade é de
8Gpa. Para uma carga que incide em uma inclinação de 30 0 , o modulo de elasticidade é
de 34 Gpa e com uma incidência ao longo eixo do dente, o modulo de elasticidade é de
90GPa. Estas situações são similares às desenvolvidas na fisiologia mastigatória. Em
situações extremas para um dente tratado endodonticamente, submetido à cargas
obliquas, os valores do modulo de elasticidade de dentes tratados com pinos de fibras
são próximos aos dos dentes higidos. De fato, a dentina tem modulo de elasticidade de
18Gpa sob carga de 30° e de 8 GPa sob carga de (90°), perpendicular em relação ao
longo eixo do dente (Mason,1997; Rengo,1999).

Asmussen et. al.(1999) realizaram um estudo in vitro sobre a rigidez, o limite
elástico e a resistência de 4 tipos de pinos intracanais: 2 feitos de zircõnia (Biopost
Incermed S.A., Suíça) e (Cerapost, Brasseler, Alemanha) com diâmetro de 1.6mm, 1
pino feito de titânio (PCR,Brasseler, Alemanha) com diâmetro de 1.6mm-2.0mm, que
teve uma extremidade especialmente tratada para a adesão ao compósito a ser usado
como material de núcleo, e o ultimo tipo de pino foi de fibras de carbono ( Composipost,
RTD, França) com diâmetros 1.4mm e 1.8 mm. Foram confeccionados canais artificiais
dentro de um bloco de bronze com diâmetros correspondentes aqueles dos pinos, e
que foram cimentados com Panavia 21 ( Kuraray Co, Japão), foram armazenados por
24h, e após, o conjunto foi colocado em uma máquina de testes universal de lnstron. A
rigidez do pino, o limite elástico e a resistência foram observados pela curva de forçadeflexão. Embora diversos fatores estejam envolvidos, algumas destas falhas são
relacionadas às propriedades mecânicas do pino, como o seu modulo de elasticidade.
A respeito da fratura da raiz, há o consenso que um pino demasiado curto ou
demasiado longo aumenta o risco de fratura do dente. Aumentar a espessura do pino o
fará mais forte, mas haverá menos remanescente da estrutura do dente e o efeito
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combinado pode resultar em uma redução da força do conjunto. O objetivo é reduzir o
stresse na dentina da raiz a um mínimo. Os resultados da análise estatística mostraram
que não havia nenhuma diferença entre as propriedades mecânicas dos pinos de
zircônia: Biopost e Cerapost. 0 pino de POR era o menos duro e tinha um limite elástico
mais baixo do que Biopost e Cerapost, mas era da mesma resistência. 0 Composipost
teve valores para as três propriedades mecânicas mais baixas do que os três pinos. 0
valor do limite elástico era idêntico à resistência para Biopost e melhor para Cerapost.
Isto indica que estes pinos são frágeis e não têm nenhuma ductililidade. Ao contrário, o
pino de titânio (POR) e o Composipost tiveram os limites elásticos mais baixos do que o
valor da resistência, indicando um determinado comportamento plástico.

De Santis et al. (2000) realizaram um trabalho in vitro, onde estudaram a adesão
do pino de fibra de carbono ao cimento resinoso na restauração de dentes
despolpados. Vinte fatias coronais do terço médio foram preparadas com diâmetro de
2,4mm. Foram cimentados os pinos Composipost (RTD,França ),com diâmetro de
2,0mm. Os espécimes foram submetidos aos testes mecânicos, de tração de acordo
com os critérios do teste de Von Misses. A análise de elemento finito (FEM) auxiliou na
avaliação da distribuição do estresse na camada do cimento. Os autores concluiram
que a análise de elemento finito (FEM) corrige informações sobre a real força de
adesão entre o pino de fibra de carbono e o agente cimentante. As condições da
avaliação são similares ás condições clinicas e apontaram que a adesão da relação
citada é devido à diferença entre a rigidez relativa do cimento e o pino, que é mais
elevado, do que entre o cimento e a superfície dentinária, as observações feitas antes e
após os testes sugerem que ocorrem fraturas na relação entre o cimento e a supe rfície
do pino e também entre as fibras de carbono e sua matriz epóxica. Os autores afirmam
que os pinos de fibra de carbono são extensamente utilizados no tratamento destes
dentes, e avaliaram especificamente a estabilidade mecânica da relação destes pinos
com o agente cimentante utilizado.

Os pinos de fibra de carbono podem ser de formato cilíndrico, paralelos passivos
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com extremidade cônica, o que visa reduzir a transmissão de tensões para a raiz, ou na
forma de cones sobrepostos que tem como finalidade, promover retenção mecânica
adicional (Dinato et al.,2000).

A forma cilíndrica com conicidade apical é muito difundida, e retoma a forma mais
utilizada nos pinos metálicos rosqueáveis. A evolução dos sistemas de pinos os deixou
cada vez mais finos, no que tange à conicidade, e semelhantes aos instrumentos
endod6nticos e canais radiculares. Esta é a forma mais conservadora em relação ás
estruturas radiculares, e a preparação do canal radicular com brocas especificas e
calibradas de acordo com o diâmetro dos pinos, proporciona uma adaptação precisa
com a parede dentinária, reduzindo a quantidade de cimento

e proporcionando urna

camada uniforme do mesmo (Malferrari; Scotti, 2001).

Mannoci et al. (2001) realizaram um estudo laboratorial com microscopia, in vitro,
utilizando pinos pré-fabricados de fibra de carbono

e núcleos construidos corn

compósito, se valendo de diferentes técnicas, e materiais adesivos e cimentos de
selamento provisório com características distintas quanto a sua composição. 0 objetivo
do estudo foi o de buscar em laboratório, através de um estudo microscópico, dados de
desempenho clinico, no que tange a infiltração marginal em coroas protéticas sobre
pinos/núcleos de fibra de carbono e compósito em dentes endodõnticamente tratados,
quando submetidos ás condições do ambiente oral. Os autores utilizaram uma amostra
de 72 dentes pré-molares humanos e os dividiram em 6 grupos de acordo com o
tamanho dos mesmos. Uma vez obturados, 3 grupos foram selados provisoriamente
com cimento contendo eugenol e os demais sem eugenol, e preparados com
instrumentos fornecidos pelos fabricantes dos pinos, de maneira similar. Após, pinos
com diferentes técnicas adesivas foram cimentados, sendo que o primeiro grupo selado
com material contendo eugenol foi cimentado com fosfato de zinco, outros dois grupos
que receberam eugenol foram cimentados com Panávia 21. Os três grupos restantes
que sofreram selamento provisório sem eugenol, receberam os pinos com o cimento
adesivo Panbvia 21 (Kuraray Co, Japão) e Panávia Fluoro (Kuraray Co, Japão),
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respectivamente. Foram utilizados sistemas adesivos de três etapas. Os espécimes
foram submetidos a imersão em tintura

e

a microinfiltração da interface

dente/cimento/coroa foi avaliada microscopicamente. Os autores concluíram que
aquelas cimentações que lançaram mão de sistema adesivo de três etapas mostraram
sensível redução

da infiltração marginal quando comparados ao produto

autocondicionante, ainda que não houvesse diferença de desempenho nos espécimes
que foram submetidos a selamento contendo ou não eugenol; e finalmente que o
cimento adesivo Panávia fluoro fotopolimerizável mostrou menor infiltração que seu
precursor, o Panávia 21.

Baratieri et al.(2001) afirmaram que a flexibilidade dos pinos pré-fabricados de
carbono, ainda são tema de discussão e de pesquisas cientificas, uma vez que ainda
não se definiu claramente a melhor forma de restaurar dentes tratados
endodonticamente e com grande destruição radicular. As principais vantagens dos
pinos de fibra de carbono sobre os metálicos são as características mecânicas similares
às da dentina, a biocompatibilidade, a resistência à corrosão e à fadiga e ainda a
possibilidade de reversão do tratamento através da facilitada remoção do interior do
conduto.

Yannan et al.(2004) realizaram um estudo in vitro, objetivando avaliar a distribuição
do estresse em um incisivo central superior restaurado com pino/núcleo. Os dentes
analisados receberam tratamento com pinos e núcleos de diferentes tamanhos (1,5mm
e 2,0mm) e material: flexi-post (aço inoxidável, EDS,), cera-post (zirc6nia, Brasseler,
Alemanha) e connposipost (fibra de carbono, RTD, França). Os espécimes foram
comparados sob carga de 200N aplicados na face palatina

e incisal.

A análise

demonstrou que do ponto de vista da força aplicada, que o material do núcleo tem uma
importância maior que o diâmetro do mesmo. Os autores determinaram que as
características materiais do pino eram o parâmetro mais importante na avaliação da
produção de estresse sobre o dente tratado. Segundo o que foi constatado, quanto
mais elevado o módulo de elasticidade dos pinos, mais baixo o estresse resultante. 0
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diâmetro dos pinos, por outro lado, não alterou os fatores desencadeadores de
estresse. Outros fatores importantes para um estudo detalhado são: o efeito do Angulo
da carga e a região, visto que a medida em que se aumentou o ângulo de aplicação da
carga, houve um aumento de produção de estresse, já em relação a região, o maior
efeito ocorreu no local da aplicação.

2.1.4. PINOS DE FIBRA DE VIDRO

0 produto fabricado pela Jeneric/Pentron (Fibrekor Post, EUA) é obtido a partir de
fibras longitudinais de vidro, envolvidas com uma matriz de resina composta. Esta
combinação proporciona uma ótima união entre o pino, o agente cimentante e as
paredes de dentina. Os pinos são encontrados na forma cônica (Dentatus/Wilcos,) e
paralela (Jeneric/Pentron, EUA) e são produzidos em três diâmetros. 0 tratamento é
reversível, uma vez que o pino é facilmente removido do interior do conduto com
instrumento rotatório e também são facilmente adaptados em qualquer canal.(Material
publicitário)

Hornobroock et al. (1995) realizaram um estudo in vitro, para avaliar a resistência
flexural dos pinos de fibra de vidro e de fibra de carbono, os testes foram realizados em
uma maquina universal de Instron e demonstraram os seguintes resultados: 1,500MPa
para a fibra de vidro, enquanto o de fibra de carbono apresentou resistência de 1,900
MPa frente a teste semelhante, já no teste de resistência à tensão o resultado obtido foi
de 2,5-4,5 Gpa para o de fibra de vidro e 2,0-6,0 Gpa para o de fibra de carbono.

Em estudo in vitro, foram submetidos à carga de compressão em uma máquina
universal de ensaios, em uma inclinação similar à relação oclusal, pinos de fibra de
vidro (Fibrekor, J. P., EUA) e pinos metálicos fundidos. Nos espécimes restaurados com
pinos de fibra de vidro em que ocorreram falhas, estas se apresentaram no pino ou no
núcleo, ou nos dois, sem implicações para o remanescente radicular, enquanto que nos
espécimes restaurados com núcleos metálicos fundidos a falhas ocorreram na raiz, com
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a fratura da mesma, levando a perda do dente. A preservação do elemento dental se
configura numa das principais vantagens do sistema de pinos fibras de vidro frente aos
pinos metálicos (Purton e Payne, 1996).

Os pinos de fibra de vidro com resina Fibrekor Post (Jeneric/Pentron, EUA),
Luscent Anchors (Dentatus, Suécia) e Light-Post/ Aesthetic Plus (Bisco,EUA) são
opções para tratamento de dentes que demandam reforço com pino/núcleo,

e

proporcionam a conciliação da resistência com as características estéticas tão
presentes e exigidas atualmente nos tratamentos odontológicos (Gomes et al.,2000)

Algumas vantagens são observadas neste sistema, como a boa translucidez, pois
a transmissão da luz pode chegar até o ápice do pino, permitindo o uso de cimentos
fotopolimerizáveis ou de dupla polimerização (Dinato et a1,2000)

Brito; Braz; Conceição (2000) realizaram um caso clinico com o uso de pino de
fibras pré-fabricado em dente anterior, desvitalizado e com perda de mais da metade da
coroa dental. Foram reconstruidos os dois incisivos centrais superiores com pinos de
fibras de vidro (Fibrekor, J/P, EUA) cimentados com o sistema adesivo (Prime e Bond
NT dual, Dentisply, Alemanha) e cimento resinoso dual (Lute-It, J/P, EUA). A porção
coronária dos dentes foram reconstruídas com resina composta micro -híbrida (Kulzer,
Alemanha) e preparadas para receber coroas cerâmicas (Empress2, Ivoclar).
resultado estético foi considerado satisfatório e foi eliminada a coloração cinza do colo
gengival que é característico nos trabalhos realizados com núcleo metálico. 0 material
introduzido no conduto radicular é mecanicamente compatível com a estrutura dentaria,
reduzindo desta forma a produção de tensões.

Baratieri (2001) aponta como características positivas dos pinos de fibra de vidro,
a capacidade de refração e transmissão das cores internas através da estrutura dental,
da cerâmica ou resina sem haver necessidade de uso de opacificadores ou
modificadores, além de ser passível de adesão ás resinas de uso direto em consultório,
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sem demandar tratamento de superficie, embora necessitem de maior tempo de
acompanhamento clinico e maiores informações laboratoriais.
Garcia et al.(2003) realizaram um estudo de caso clinico, corn o objetivo de propor
uma alternativa para reconstrução de dentes amplamente destruidos. Reabilitaram um
10 pré-molar inferior desvitalizado e com grande perda de estrutura dental, utilizando
pino de fibra de vidro do sistema Luscent Anchors (Dentatus, Suécia), associado a
reconstrução da parte coronal com compósito P-60(3M) e restauração indireta com
cerômero do sistema Targis-Vectris. Os materiais estéticos indiretos têm sido utilizados
com freqüência, tanto as cerâmicas quanto os compósitos

e a melhora das

propriedades mecânicas e estéticas das restaurações livres de metais, gerou a
necessidade do desenvolvimento de pinos intracanais capazes de combinar com as
propriedades estéticas destas restaurações. Os pinos de fibra de vidro preenchem
essas características porque possuem módulo de elasticidade e translucidez similar
dentina, outra vantagem em relação aos pinos metálicos é a ausência de corrosão, logo
não provocam alteração de cor da gengiva. A realização do caso apresentado supriu as
expectativas em relação a estética e função, entretanto, há necessidade de maior
tempo de acompanhamento além de novas pesquisas.
Bottino et al. (2006) apresentaram uma técnica de restauração de dentes que
sofreram endodontia, utilizando pinos de fibra de vidro associados com materiais
adesivos (resina composta e cimento resinoso), o estudo de caso clinico empregou
pinos de quartzo em dentes anteriores (incisivos centrais e laterais) com remanescente
dentinário coronal que receberam após a construção dos núcleos em resina composta,
coroas cerâmicas livres de metal. Os pinos intracanais devem proporcionar retenção e
estabilidade da restauração, alem de distribuir de maneira uniforme as tensões ao longo
eixo da raiz. Independentemente do material de eleição, um núcleo deverá possuir
propriedades físicas e mecânicas semelhantes à estrutura a ser substituída, ensejar a
máxima preservação de estrutura dental coronária e radicular durante a preparação e
ser capaz de unir-se ao cimento resinoso, formando uma camada híbrida quimicamente
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integrada à dentina e ao material do núcleo. Os pinos de fibras apresentam
características mecânicas

similares: alto valor de resistência à tração

e

ao

cisalhamento, módulo de elasticidade semelhante ao da dentina e resistência à flexão
maior que os núcleos metálicos fundidos. Em relação as características estéticas os
pinos de fibra de vidro têm sido preferidos em detrimento dos pinos de fibra de carbono
e segundo a literatura, a reconstrução direta com pinos de fibras e sistemas adesivos
pode ser considerada uma técnica alternativa aos núcleos metálicos fundidos,
contribuindo para redução do risco de fratura radicular, especialmente em raizes
fragilizadas. A presença de dentina radicular é imprescindível para o bom prognóstico.
No caso clinico apresentado os pinos de fibra de vidro atenderam as necessidades de
resistência estrutural e propiciaram um ótimo resultado estético.
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3. DISCUSSÃO
A intervenção restauradora sobre dentes tratados endodõriticamente e com ampla
destruição coronal implica o uso de pino e núcleo como forma, tão somente, de
retenção da restauração e dissipação de forças ao longo da raiz (Dinato et al. ,2000).
Ainda que errôneamente por muito tempo houvesse a concepção de que o uso de um
sistema pino/núcleo era capaz de reforçar a raiz, hoje se sabe que o que acontece na
realidade é o enfraquecimento da mesma, em razão da desidratação tecidual e perda
de estrutura dentária (Albuquerque et al.,1998; Dean,1998).

Para vários pesquisadores (Duret; Duret; Reynaud,1990; Lacy,1995; Isidor et
al.,1996; Asmussen; Peutzfeldt; Heitmann,1999), as diferenças físicas, como o módulo
de elasticidade entre os materiais de construção do núcleo e o tecido dental, são
responsáveis pela geração de estresse, e expõem a raiz a tensões podendo levar ao
fracasso do tratamento ou a fratura do remanescente radicular. Por isso advogam a
utilização de material restaurador, no conduto radicular, com módulo de elasticidade
próximo ao da dentina.

Com o intuito de superar a discrepância de rigidez dos pinos em relação ao tecido
dentinario, foi proposto inicialmente na França em 1983, por Lowel e idealizado por
Duret, em 1988, o primeiro pino de fibra de carbono/resina epóxica (Composipost,
RTD), que foi produzido comercialmente em 1990. Assim, esta tecnologia que já era
utilizada tempo na indústria naval e aeronáutica, surgiu como uma alternativa, as
desvantagens relacionadas ao elevado módulo de elasticidade dos pinos e núcleos
metálicos (Dickey et all 984).

Autores como Frednnann,1996; Purton e Payne,1996; Martinez-Insua et al.,1998,
compararam as características físicas dos pinos de fibra de carbono com os pinos
metálicos e são unanimes em afirmar o melhor desempenho dos pinos de fibra de
carbono. Apontam como vantagens em relação aos pinos metálicos características
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como: o módulo de elasticidade próximo ao do tecido dental provoca menor estresse
sobre a raiz, o uso de técnicas adesivas produz restaurações sem interfaces, resultando
em maior resistência a fadiga, não sofrem corrosão, são facilmente removidos do
interior do conduto por desgaste e quando fracassam, dificilmente isso se dá por fratura
da raiz, o que não é incomum com o uso dos pinos metálicos.

Ao contrario, autores como Purton e Payne, 1996; Sorensen, 2001, afirmaram que
um pino rígido (com módulo de elasticidade elevado), é imprescindível para sustentar
sua base de maneira estável e permitir um diâmetro menor, preservando estrutura
dentaria. Já um pino com módulo de elasticidade muito baixo poderia levar ao
deslocamento freqüente do pino, comprometendo o sistema núcleo/coroa.

Os tradicionais núcleos metálicos fundidos são majoritariamente utilizados e em
sua forma clássica deveriam ter o comprimento correspondente a 2/3 do conduto
radicular e 1/3 de seu diâmetro, além de preservar pelo menos 4mm do tratamento
endodeintico, ter retenção friccional e paredes planas para adaptar-se as paredes do
canal (Schillingburg e Kessler, 1982).

Entretanto, diversos autores têm manifestado preocupação e apontado como
desvantagens a coloração escura e a corrosão que o metal pode sofrer, e que pelo
fenômeno físico da traslucidez, pode produzir alteração cromática no colo gengival,
formando um colar acinzentado e limitando a utilização de trabalhos com características
estéticas corno é o caso das cerâmicas livres de metal (Hirata,1984; Riedling e
Kappert,1988; Diestchi;

Romeli; Goretti,1996; Kakehashi,1998; Zalkind; Hochman,

1998; Koutayas e Kern,1999).

Alguns autores como Myenberg,1995; Diestchi; Romeli; Goretti,1996; Zalkind;
Hochman,1998; Koutayas e Kern,1999; Asmussem; Peutzfeld; I-leitmann 1999, Vêem
no surgimento, dos pinos cerâmicos em 1993, uma alternativa frente aos novos
conceitos em tratamentos odontológicos e apontam o diferencial estético característico
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destes pinos e a capacidade de superação do problema de escurecimento do colo
gengival que é comum com o uso dos pinos metálicos. Também afirmam que este
material vai ao encontro da expectativa das pessoas que estão, cada vez mais, ávidas
por tratamentos que proporcionem dentes com aspecto natural.

Embora Kern; Simon; Strub, 1998; Apicella; Rengo; Ausiello,2001, corroborem as
qualidades estéticas dos pinos cerâmicos, apontam a elevada rigidez do material, como
característica desfavorável do mesmo, pois poderia, a exemplo dos pinos metálicos ,
expor o remanescente radicular á fratura, uma vez que não flexiona quando submetido
ás cargas funcionais, gerando tensões sobre a raiz. Também a dureza da cerâmica
pode dificultar a possível necessidade de remoção do pino do interior do conduto, que
por não flexionar, dificilmente romperia a interface, dificultando também o corte do pino
devido a sua resistência. Wey; Júnior (2002) verificaram que na comparação entre os
sistemas pré-fabricados; metálicos e cerâmicos, os resultados são semelhantes, ou
seja, a rigidez dos dois sistemas é equivalente, o que poderia expor os dentes tratados
com pinos cerâmicos ás mesmas desvantagens percebidas nos pinos metálicos,
restando apenas a superioridade estética.

0 surgimento dos pinos de fibra de vidro e resina, conforme afirmam autores como
Purton e Payne,1996; Gomes et al.,2000, Bottino(2006) representam uma opção aos
pinos metálicos, no que tange a resistência e as características estéticas tão presentes
e exigidas atualmente nos tratamentos odontológicos. Estes pinos permitem o uso de
técnicas adesivas, são estéticos e tem módulo de elasticidade menor que os pinos
metálicos o que se configura em uma das principais vantagens do seu uso, uma vez
que as falhas quando presentes com pinos de fibras de vidro se restringem ao pino ou
ao núcleo ou ambos, ao passo que com os pinos metálicos, não raras vezes, leva a
perda do elemento dental por fratura da raiz.

Outros autores também apontam as características favoráveis dos pinos de fibra
de vidro, como a qualidade estética, a possibilidade de cimentação adesiva e a
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compatibilidade mecânica dos retentores intra-radiculares com o tecido dentinário, que
reduz o tensionamento do remanescente radicular (Brito; Braz; Conceição, 2000),

Sobre as características dos pinos cerâmicos e de fibras, que permitem o emprego
da técnica adesiva na cimentação e construção do núcleo, autores como Fredriksson,
1998; Freedman,1996, afirmaram que os sistemas adesivos, estabelecem uma forte
adesão entre o pino e as paredes do canal o que aumenta a retenção e resulta em uma
restauração com característica de restauração em bloco ou de corpo único com a raiz
unida ao pino/núcleo

e este a coroa protética, isso significa um incremento na

resistência da raiz, visto que o pino aderido a mesma age como reforço da estrutura
dentária e não como efeito de cunha como ocorre no sistema tradicional, logo, não
predispõem a fratura. Kern; Simon; Strupb 1997 corroboram as propriedades adesivas
dos pinos cerâmicos que permitem uma forte adesão aos materiais resinosos devido a
silanização da superfície dos pinos por parte do fabricante.

Entretanto, Dietschi et al.(1996), afirmam que pinos de fibras de carbono

e

cerâmico (zirc6nia), cimentados com o sistema adesivo, apresentaram falhas como a
desadaptação dos pinos cerâmicos, possivelmente devido a sua rigidez, e em relação
ao pino de fibra de carbono, embora tenha mostrado resultado satisfatório de retenção
micromecânica na interface pino/cimento, porém inferior ao resultado obtido com os
pinos cerâmicos.

Embora haja concordância em relação ao uso dos sistemas adesivos e os
possíveis resultados positivos que os mesmos apresentam no tratamento de dentes
tratados endod6nticamente, como o fortalecimento das estruturas dentárias, autores
como Hornbrook e Hasting,1995; Baratieri, 2001, afirmaram que ainda são necessários
estudos e dados científicos comprovando o feito .
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4. CONCLUSÃO

Sobre a decisão por um dos sistemas disponíveis, pode se afirmar que vantagens
e desvantagens estão presentes em todos, bem como indicações e contra-indicações.
Em síntese, os tradicionais pinos metálicos fundidos apresentam desvantagens em
algumas situações clinicas, mas ainda estão majoritariamente indicados. Já os sistemas
de pinos de fibras apresentam propriedades físicas importantes para o prognóstico
favorável em seu emprego, como a compatibilidade à técnica adesiva, aumento da
resistência da raiz, módulo de elasticidade próximo ao do dente, estética favorável, não
sofre corrosão e é facilmente removido do conduto por corte. As indicações se
restringem preferencialmente a tratamentos unitários e outra limitação aparece em
situações onde não existe remanescente dentinário coronal, visto que a efetividade do
sistema depende da técnica adesiva, que ao que se sabe é pobre na dentina radicular.
Todavia, estudos longitudinais poderão trazer maiores esclarecimentos a cerca dos
sistemas de pinos de fibras.
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