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Resumo
Objetivo – Avaliar a resistência adesiva de um cimento autoadesivo com uso de pinos de fibra de vidro translúcidos ou não e avaliar possíveis
diferenças nas diferentes regiões do canal radicular. Métodos – Quarenta incisivos centrais superiores humanos fornecidos pelo banco de
dentes da Universidade Federal Fluminense-RJ foram instrumentados com a broca de maior calibre do sistema do pino utilizado. As amostras
foram divididas em dois grupos de n=20 denominados de G1 e G2. Foram seccionadas e levadas ao ensaio de cisalhamento por extrusão.
O teste t-Student foi utilizado para comparar a interação entre os grupos e entre as regiões do canal radicular. Resultados – A média da re-
sistência adesiva para descolar o pino intracanal foi de 11,42 Mpa no G1 e 11,04 Mpa no G2. Não houve diferença significativa entre as
amostras de pinos de fibra de vidro translúcido e opaco (p> 0.05) e nem entre as diferentes regiões do canal radicular para grupo G1 e G2
(p> 0.05). Conclusão – Pode-se concluir que não há influência quanto à translucidez do pino de fibra de vidro cimentado na qualidade de
adesão intracanal quando utilizado um cimento autoadesivo. 

Descritores: Cimentos dentários; Pinos dentários; Resistência ao cisalhamento

Abstract
Objective – To evaluate the bond strength of a self-adhesive cement with use of pins fiberglass translucent or not and to assess possible dif-
ferences in different regions of the root canal. Methods – Forty human maxillary central incisors tooth bank provided by the Universidade
Federal Fluminense-RJ were instrumented with larger-diameter drill pin system used. The samples were divided into two groups of n=20
called G1 and G2. Were selected and taken to a shear extrusion. The Student t test was used to compare the interaction between groups and
between regions of the root canal. Results – The average bond strength to take off the pin intracanal was 11.42 MPa in G1 and 11.04 MPa
in G2. There was no significant difference between samples of reinforced fiberglass translucent and opaque (p> 0.05) or between different
regions of the root canal for G1 and G2 (p> 0.05). Conclusion – We can conclude that there is no influence on the translucency of the glass
fiber pin cemented in the quality of intracanal adhesion when used a self-adhesive cement. 

Descriptors: Dental cements, Dental pins; Shear strength
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Introdução
A retenção do pino é complexa, ela pode ser obtida

pela combinação do intertravamento micromecânico, li-
gação química e o atrito do pino nas paredes do canal1.
A adesão química ocorre quando há interações atômicas,
ou seja, é obtida pela reação de monômeros presentes
no sistema adesivo que tenham afinidade pela hidroxia-
patita2. A adesão mecânica ocorre sem atração molecular,
ou seja, é obtida pelas microporosidades criadas na su-
perfície de um substrato pelo uso de um ácido fosfórico
como foi descrita anteriormente por Buonocore em 1955,
permitindo a infiltração dos monômeros resinosos me-
lhorando a retenção da resina3. Se a técnica de cimenta-
ção for bem sucedida, ela cria um elo entre pino e a
dentina radicular4-6. Esse elo pode ser promovido pelo
adesivo que é usado para criar um vinculo entre dente e
material restaurador7. 

A dentina radicular se caracteriza pelo aumento do
numero de túbulos dentinários conforme aumenta pro-
fundidade8. Ela contribui em maior parte para retenção
micromecânica a partir da matriz de colágeno na dentina
intertubular, mas há também uma interação química entre
alguns sistemas adesivos2,9. Entretanto a dentina radicular
do terço apical do canal radicular apresenta menor quan-
tidade de túbulos dentinários e consequentemente menor

formação de tags resinosos no processo adesivo9-10. O
alto teor de fluido presente na dentina também cria res-
trições aos materiais de adesão8,11. O colabamento das
fibrilas de colágenos se ressecadas após aplicação do
condicionamento ácido também impedem a penetração
da resina na matriz colágena dentinária8. 

Diversos fatores são relatados como influência no pro-
cesso de adesão à dentina. São eles: (1) a smear layer re-
duz o molhamento devido à obliteração dos túbulos den-
tinários10; (2) contaminação do campo operatório por
saliva e/ou sangue10; (3) excesso de água atua como bar-
reira física impedindo a penetração do material adesivo,
acarreta diluição ou ainda formação de micelas separando
monômeros hidrofóbicos e hidrofílicos dificultando a po-
limerização10 (4) evaporação do solvente e remoção dos
excessos de adesivos com cones de papel não são efica-
zes9, a presença de solvente reduz as propriedades me-
cânicas do polímero formado o que pode resultar em mi-
croinfiltração10; (5) polimerização inadequada da interface
adesivo/dentina ou cimento resinoso na presença das
aminas terciárias dos cimentos resinosos que não reagem
na presença de monômeros ácidos residuais não polime-
rizados de alguns sistemas adesivos9-10; (6) permeabilidade
do adesivo autocondicionante aplicado com resinas qui-
micamente ativadas ou duais devido serem altamente hi-



drofílicos atuando como membranas permeáveis gerando
bolhas de água promovendo a degradação da interface
adesiva9; (7) a geometria desfavorável do canal radicular
e elevado fator C na cimentação de pinos endodônticos12,
podendo levar ao descolamento do cimento da dentina
radicular criando lacunas na área interfacial13-14; (8) difi-
culdade de chegada de luz no terço apical9; (9) reduzido
grau de conversão dos cimentos resinosos quando poli-
merizados quimicamente15-16. (10) formação de bolhas de
ar incorporadas na manipulação levando a incorporação
de oxigênio e polimerização inadequada9-10.

As propriedades adesivas do cimento devem ser levadas
em consideração tanto quanto a do pino, pois um ci-
mento adesivo rígido ou flexível demais, ou pouco ade-
sivo à dentina e ao pino, podem levar falhas de resistência
à fadiga17.

Por este motivo novos materiais têm sido lançados no
mercado na tentativa de simplificar o procedimento de
cimentação adesiva. Os cimentos resinosos autoadesivos
foram idealizados com o objetivo de minimizar algumas
deficiências dos cimentos convencionais principalmente
na sua aplicação que é extremamente simples e realizada
em uma única etapa18. Dispensa o condicionamento ácido
de superfície dentário4,18-20. Não há formação de camada
hibrida21. Promove adesão química entre o cimento e a
hidroxiapatita do dente19 e adesão micro mecânica no
tecido dentário18. Apresentam boa estética, estabilidade
dimensional, propriedades mecânicas adequadas18. 

Os pinos de fibra têm sido amplamente recomendados
porque resistem melhor à fadiga dado que estes pinos
apresentam modulo de elasticidade similar ao da dentina.
Além disso, o cimento ideal deve funcionar como amor-
tecedor das forças e redistribuir o estresse sobre a raiz,
pois a área mais rígida, composta pelo pino, transfere
forças para a área menos rígida, composta pelo cimento
e a dentina17.

No entanto a fotopolimerização no topo do espaço do
pino é insuficiente para otimizar a polimerização do ade-
sivo e cimentos resinosos no canal radicular22. Um pino
de fibra de vidro transmissor de luz tem sido utilizado
para melhorar a polimerização nas regiões mais profun-
das do espaço do pino14,23-25.

A capacidade de conduzir luz dos pinos está relacio-
nada com a translucidez e a disposição longitudinal
das fibras de vidro utilizadas, as quais funcionam como
cabos de fibra ótica. Esta alta translucidez confere ao
produto fotopolimerizar cimentos de cura foto-ativada
através de trans-iluminação. A fotopolimerização per-
mite maior grau de conversão do cimento resinoso auto-
adesivo do que a polimerização química15-16. O maior
grau de conversão do cimento resinoso dual melhora
sua propriedade mecânica tal como módulo de elasti-
cidade e dureza14. É possível atingir uma profundidade
de polimerização da resina composta dentro do canal
radicular com uso de um pino translúcido superior a
11 mm com 40 segundos de tempo de exposição à luz23

ou de até 14 mm com o tempo de exposição à luz de
90 segundos24. 

Esses pinos parecem ser os ideais no uso de restauração
de dentes tratados endodonticamente.

O objetivo do presente estudo foi avaliar possíveis di-
ferenças significativas na influência da translucidez dos
pinos de fibra de vidro translúcidos ou não na resistência
adesiva do cimento autoadesivo e em diferentes regiões
do canal radicular. 

Métodos
Uma amostragem de 40 dentes incisivos centrais su-

periores extraídos por razões não conhecidas, foi sele-
cionada, sem levar em consideração sexo, raça, idade
dos pacientes ou a época da extração, do banco de
dentes da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal Fluminense e com aprovação do Comitê de Ética
da Universidade Veiga de Almeida sob nº 271/11. Todos
os dentes selecionados possuíam raízes retas com 20 ±
1 mm de comprimento. As raízes dos dentes foram pa-
dronizadas a 15 ±1 mm pela secção das coroas, na altura
da junção cemento-esmalte (JCE), com disco diamantado
flexível dupla face (nº 7020, 0,22mm, KG Sorensen, Me-
dical Burs Indústria e Comércio de Pontas e Brocas Ci-
rúrgicas Ltda, Cotia-SP, Brasil).

Os 15 mm de extensão radicular foram inicialmente
instrumentados por um operador com a sequência cres-
cente das brocas Gates Glidden até a broca nº 4 (Maillefer
Instruments Holding SA. – CH 1338, Baillaigues, Suíça,
diâmetro da ponta ativa da broca de 0,40 mm; 0,60 mm;
0,80 mm; 1,00 mm; respectivamente para brocas nº 1,
2, 3 e 4). Em seguida, foram usadas as brocas nº 1, 2 e 3

Figura 1. Imagem dos pinos de fibra de vidro utilizados no estudo, à
esquerda o pino de fibra de vidro opaco, e a direita o pino
de fibra de vidro translúcido
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do sistema Exacto (Angelus Indústria de Produtos Odon-
tológicos, Joinville, SC-Brasil) na profundidade de 13 mm
(comprimento da ponta ativa da broca do sistema de pi-
nos). A solução irrigadora utilizada foi 1 ml de soro fisio-
lógico 0,9% a cada troca de broca. Deste modo, as amos-
tras foram padronizadas tendo a conicidade final da
broca Exacto de diâmetro nº 3 (diâmetro cervical de 2,00
mm e 1,1mm na região apical), e armazenadas em soro
fisiológico 0,9% por 24 horas para hidratação antes da
cimentação dos pinos.

Previamente à cimentação todos os pinos foram de-
sengordurados em álcool etílico hidratado (Rioquímica
Indústria Farmacêutica Ltda, Jardim Anice, São José do
Rio Preto – SP, Brasil) por 1 minuto. Foram criados dois
grupos experimentais, G1 (n=20) pinos de fibra de vidro
translúcidos nº 3 e G2 (n=20) pinos de fibra de vidro
opacos nº 3 (Angelus Indústria de Produtos Odontológi-
cos S/A, Londrina-PR, Brasil (Quadro 1) (Figura 1).

Os condutos foram secos com jatos de ar e com pontas
de papel absorvente nº 25 (Endopoints Indústria e Co-
mércio Ltda, Paraíba do Sul-RJ, Brasil). O cimento auto-
adesivo Relyx U100 (Kit 56840, lote 383247, 3M ESPE,
Sumaré-SP, Brasil) (Quadro 1) foi misturado previamente
com o corante Rodamina sendo este incorporado durante
a espatulação manual do cimento e foi inserido no con-
duto com auxílio de uma sonda milimetrada sendo pin-
celado nas paredes do canal. Além disso, adicionou-se
cimento também no pino a ser cimentado inserindo-o
dentro do conduto girando em sentido horário e exer-
cendo pressão digital moderada por 5 segundos no longo
eixo. O excesso de cimento na porção cervical foi remo-
vido com uma colher de dentina. A fotopolimerização
do cimento realizou-se utilizando um aparelho de LED
soft-start (Turbo LED 600 II, Light Emiting Diodes em
meio ativo do emissor InGaN, Potência de 450mW/cm²
nos primeiros 10 segundos e 600mW/cm² nos 40 segun-
dos restantes, diâmetro da cabeça de 13,50 mm, D-X In-
dústria Comércio e Exportação Ltda, – Ribeirão Preto-SP,
Brasil) pelo tempo de 50 segundos. Todos os dentes foram
armazenados em 100% de umidade a 37ºC, durante 48
horas, para permitir a presa total do cimento.

As raízes foram embutidas individualmente com cera
pegajosa (Cerafix – Indústria e Comércio de Artigos Odon-
tológicos Ltda Me, São Paulo - SP, Brasil) em uma base
de MDF 4 x 4 cm (16cm²) com o objetivo de permitir um
corte com boa precisão. Um disco diamantado dupla

face – XL 12205, “High concentration”, 102 X 0,3 X 12,7
mm (Extec Corp., Enfield, CT, USA/Ref: 12205), acoplado
a uma cortadora de precisão Labcut 1010 (Labcut 1010
Low Speed Diamond Saw-Extec-USA) foi utilizado no
corte a uma rotação de 250 RPM, sob refrigeração, com
uma mistura de fluido lubrificante (Excit DW Universal
Cutting Fluid Q - 95l) e água destilada. O primeiro ponto
de corte foi estabelecido a 1,00 mm da região mais co-
ronal, para a padronização das fatias. Os cortes subse-
quentes foram de 2,00 mm de espessura seguindo a di-
reção apical. A espessura das fatias foi checada com
auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0.01
mm (Digimes Instrumentos de Precisão Ltda, Modelo Có-
digo 100.174B, Capacidade 150mm/6”, Resolução
0,01mm/.0,005” – Mooca/SP). O primeiro corte foi des-
cartado por ser a fatia inicial para estabelecer a padroni-
zação dos cortes subsequentes de 2,00 mm. O 7º corte
foi descartado por ser o último corte e não conter o pino
para realização do ensaio de cisalhamento por extrusão.
Assim, somente a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª fatias chamadas de
S1, S2, S3, S4 e S5, respectivamente, foram utilizadas no
ensaio de cisalhamento por extrusão (Figura 2). Todas as
fatias foram marcadas na face cervical para guiar o posi-
cionamento correto das amostras no ensaio de cisalha-
mento por extrusão. As amostras 1 e 20 do grupo G2 fo-
ram perdidas durante o corte, então as amostras
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Figura 2. Imagem esquemática de uma amostra preparada com pino
cimentado, cada fatia apresentado 2,0mm de espessura, e
0,25mm de perda de massa durante o corte

Materiais Composição Fabricante

Relyx U100 Pasta base: Fibra de vidro, éste-
res ácido fosfórico meacrilato,
dimetacrilato de trietilenoglicol,
sílica tratada com silano e per-
sulfato de sódio.

Pasta catalisadora: Fibra de vi-
dro, dimetacrilato substituto,
sílica tratada com silano, pto-
luenosulfonato de sódio e hi-
dróxido de cálcio

3M ESPE/AG Distribuído
por 3M do Brasil Ltda
Sumaré-SP, Brasil 
Lote 383247
Validade: maio 2011

Exacto
translúcido

Pino de fibra de vidro opaco: Fibra de vidro 80%, resina epóxi
20% Angelus, Indústria de 

Produtos Odontológicos
S/A, Londrina-PR, 

Brasil
Exacto
opaco

Pino de fibra de vidro translúcido: Fibra de vidro 80%, resina
epóxi 20%

Quadro 1. Materiais utilizados para confecção dos grupos experimentais



res pectivas do grupo G1 foram descartadas, reduzindo o
n para 18 amostras por grupo experimental. Esse processo
metodológico resultou no aproveitamento de 5 fatias por
amostra, totalizando 90 fatias por grupo experimental.
Todas as amostras foram analisadas e fotografadas em
uma lupa estereoscópica (Discovery V8 – Carl Zeiss –
Alemanha) com uma objetiva Plan S 1x, com zoom de
3,2x, acoplada a uma câmera digital (AxioCam ICc1 –
Carl Zeiss – Alemanha) (Figura 3).

Figura 3. Imagem de uma das fatias das amostras dos grupos G1 (à es-
querda) e G2 (à direita)

Ensaio de cisalhamento por extrusão (Push-out)
O ensaio de cisalhamento por extrusão (push-out) foi

realizado num período menor que 30 dias após o corte,
tempo suficiente para observação das amostras em lupa.
O ensaio de cisalhamento por extrusão foi realizado
em uma máquina de ensaio universal Kratos (Kratos
Equipamentos, modelo K500S, Serie MO 80603, Cotia-
SP) com uma célula de carga de 100 kgf, ponta do ci-
lindro de extrusão com diâmetro de ≈1,00 mm e velo-
cidade de descida deste cilindro constante a 0,5
mm/min. Cada amostra foi posicionada em uma placa
de aço. Um dispositivo prendia a peça a placa de aço e
a deixava com o pino centralizado a um orifício na
placa com 3,00 mm de diâmetro, criando uma área de
escape, a qual era necessária para permitir o avanço do
cilindro e escape do pino para esta área (Figuras 4 e 5).
A carga aplicada foi sempre no sentido ápico – cervical,
com o objetivo de evitar qualquer interferência da co-
nicidade do espaço radicular durante o ensaio, até o
deslocamento de o pino acontecer. A força necessária
para extrusão mensurada pela Kratos gerou um gráfico
mostrando a relação carga versus tempo durante cada
ensaio em tempo-real pelo software específico da má-
quina universal de ensaio. Foram descartadas as 6as

fatias S5, de cada grupo, devido a falhas na aplicação
do ensaio de cisalhamento por extrusão (push-out), já
que a ponta do cilindro de extrusão esbarrou na dentina
durante o teste, reduzindo o numero de fatias por grupo
para 72. As fatias S1 da amostra 15 do grupo G2 e a S4
da amostra 19 do grupo G1 não apresentaram resistên-
cia ao ensaio de cisalhamento por extrusão (push-out),
mas não foram descartadas da analise estatística. As fa-
tias foram mensuradas no diâmetro maior do pino, diâ-
metro menor do pino e altura do pino com auxílio de
um paquímetro digital com precisão de 0.01 mm (Digi-
mes Instrumentos de Precisão, Modelo Código
100.174B, Capacidade 150mm/6”, Resolução 0,01mm/
.0,005” – Mooca-SP).

Apresentação dos dados e análise estatística
Para a obtenção do valor da resistência adesiva a

partir dos dados obtidos no estudo, utilizou-se a se-
guinte fórmula:

Resistência adesiva =
Força necessária para extrusão (F)

   Área da interface pino/dentina (SL)

A força necessária para extrusão do pino (F) foi obtida
no ensaio de extrusão.

A área da interface pino/dentina (SL) foi obtida utili-
zando a fórmula da superfície lateral do tronco cone, já
que os pinos utilizados eram cônicos.

SL= π(R+r) √h2 + (R-r)2

R = raio do diâmetro maior
r = raio do diâmetro menor
h= altura do pino
Com os valores da resistência adesiva em Mpa reali-

zou-se a análise estatística comparando estes valores in-
tergrupos e intragrupos.

Figura 4. Esquema do Ensaio Mecânico de cisalhamento por extrusão
(push out). Espécime com a porção apical voltada para cima.
A: Ponta com velocidade 0,5 mm/min-1. B: pino de fibra de
vidro cimentado no conduto radicular. C: dentina radicular.
D: orifício de 3,00 mm de diâmetro para escape do pino. E:
cilindro de estrusão de = 1,00 mm

Figura 5. Amostra na máquina de Ensaio Mecânico de cisalhamento
por extrusão (Push out)
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Translúcido
G1

Translúcido
G1

Opaco
G2

Opaco
G2

Amostra/fatia Resistência
adesiva

Média da 
resistência adesiva 

fatias 1 a 4
Amostra/fatia Resistência

adesiva

Média da 
resistência adesiva

fatias 1 a 4

2.1

2.2

2.3

2.4

6,49

9,23

10,58

10,51 9,20

2.1

2.2

2.3

2.4

7,59

6,01

6,04

11,73 7,93

3.1

3.2

3.3

3.4

10,43

9,88

13,36

15,57 12,31

3.1

3.2

3.3

3.4

9,19

9,05

7,06

7,22 8,13

4.1

4.2

4.3

4.4

5,75

4,94

8,43

10,47 7,40

4.1

4.2

4.3

4.4

8,39

6,78

5,95

3,23 6,09

5.1

5.2

5.3

5.4

9,17

10,21

11,02

14,02 11,10

5.1

5.2

5.3

5.4

5,89

7,21

8,93

3,00 6,26

6.1

6.2

6.3

6.4

9,62

15,03

14,08

12,52 12,81

6.1

6.2

6.3

6.4

9,02

7,99

15,87

20,20 13,27

7.1

7.2

7.3

7.4

11,30

11,96

13,06

12,11 12,11

7.1

7.2

7.3

7.4

10,99

14,45

8,26

17,51 12,80

8.1

8.2

8.3

8.4

10,55

18,99

8.1

8.2

8.3

8.4

29,13

17,18

23,87 12,69

20,48 15,14

21,05 11,76

9.1

9.2

9.3

9.4

10,61

11,24

9.1

9.2

9.3

9.4

17,01

16,73

9,16 12,93

10,25 23,28

14,94 13,69

10.1

10.2

10.3

10.4

11,56

7,48

10.1

10.2

10.3

10.4

12,00

14,71

5,65 15,70

3,62 14,93

9,10 16,20

Quadro 2. Resistência adesiva em Mpa por região do canal radicular, média por amostra e por grupo e desvio padrão por grupo. As amostras
correspondem a cada dente enumerado, de 2 a 19, houve perda da amostra 1 e 20, e as fatias 1 a 4 (que correspondem às regiões do
canal radicular denominadas de 51 a 54 respectivamente)

(Continua)
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Translúcido
G1

Translúcido
G1 Média de

resistência adesiva
fatias 1 a 4

Opaco
G2

Opaco
G2 Média de

resistência adesiva
fatias 1 a 4Amostra Resistência

adesiva Amostra Resistência
adesiva

11.1 3,24 11.1 4,02

11.2 4,49 11.2 13,18

11.3 2,47 11.3 20,26

11.4 8,11 4,58 11.4 13,98 12,86

12.1 19,98 12.1 3,87

12.2 6,09 12.2 6,04

12.3 15,08 12.3 7,20

12.4 21,61 15,69 12.4 8,62 6,43

13.1 13,39 13.1 14,89

13.2 5,85 13.2 13,52

13.3 4,71 13.3 12,80

13.4 4,32 7,06 13.4 8,31 12,38

14.1 10,94 14.1 17,69

14.2 9,90 14.2 17,13

14.3 15,87 14.3 12,49

14.4 15,33 13,01 14.4 15,45 15,69

15.1 9,27 15.1 0,02

15.2 10,80 15.2 10,52

15.3 9,28 15.3 25,20

15.4 7,82 9,29 15.4 14,81 12,64

16.1 24,62 16.1 2,10

16.2 15,14 16.2 13,33

16.3 25,47 16.3 16,86

16.4 28,89 23,53 16.4 10,90 10,80

17.1 13,09 17.1 6,54

17.2 15,23 17.2 12,50

17.3 21,05 17.3 19,67

17.4 24,08 18,36 17.4 12,53 12,81

18.1 4,38 18.1 3,14

18.2 2,71 18.2 3,72

18.3 3,84 18.3 4,34

18.4 6,47 4,35 18.4 2,71 3,48

19.1 7,98 19.1 16,11

19.2 11,83 19.2 4,94

19.3 8,67 19.3 6,95

19.4 0,00 7,12 19.4 6,21 8,55

Média da resistência adesiva 11,42 Média da resistência adesiva 11,04

Desvio padrão 5,15 Desvio padrão 4,02

(Continuação)



J Health Sci Inst. 2013;31(1):27-35 Efeito da translucidez dos pinos na cimentação autoadesiva33

Amostra
G1

Amostra
G2

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

2 6,49 9,23 10,58 10,51 2 7,59 6,01 6,40 11,73

3 10,43 9,88 13,36 15,57 3 9,19 9,05 7,06 7,22

4 5,75 4,94 8,43 10,47 4 8,39 6,78 5,95 3,23

5 9,17 10,21 11,02 14,02 5 5,89 7,21 8,93 3,00

6 9,62 15,03 14,08 12,52 6 9,02 7,99 15,87 20,20

7 11,30 11,96 13,06 12,11 7 10,99 14,45 8,26 17,51

8 10,55 23,87 20,48 21,05 8 29,13 12,69 15,14 11,76

9 10,61 9,16 10,25 14,94 9 17,01 12,93 23,28 13,69

10 11,56 5,65 3,62 9,10 10 12,00 15,70 14,93 16,20

11 3,24 4,49 2,47 8,11 11 4,02 13,18 20,26 13,98

12 19,98 6,09 15,08 21,61 12 3,87 6,04 7,20 8,62

13 13,39 5,85 4,71 4,32 13 14,89 13,52 12,80 8,31

14 10,94 9,90 15,87 15,33 14 17,69 17,13 12,49 15,45

15 9,27 10,80 9,28 7,82 15 0,02 10,52 25,20 14,81

16 24,62 15,14 25,47 28,89 16 2,10 13,33 16,86 10,90

17 13,09 15,23 21,05 24,08 17 6,54 12,50 19,67 12,53

18 4,38 2,71 3,84 6,47 18 3,14 3,72 4,34 2,71

19 7,98 11,83 8,67 0,00 19 16,11 4,94 6,95 6,21

Média 10,69 10,11 11,74 13,16 Média 9,87 10,43 12,87 11,00

Desvio
padrão 5,11 5,09 6,34 7,26 Desvio

padrão 7,12 4,03 6,40 5,15

Quadro 3. Resistência adesiva em Mpa por região do canal radicular (S1 a S4), bem como a média da resistência adesiva de cada região do canal
radicular de ambos os grupos e o desvio padrão

A distribuição dos dados foi analisada previamente
empregando o teste de Kolgomorov-Smirnov. Com a
confirmação da distribuição normal dos dados foi
empregada o teste t para amostras independentes, es-
tabelecendo 5% como nível de significância. Todos
os dados foram analisados no programa SPSS versão
17.0.

O teste estatístico foi submetido às amostras de ambos
os grupos. Também foi realizada a estatística entre as
fatias do grupo G1 versus grupo G2, bem como entre as
fatias de cada grupo separadamente.

Resultados
A média e desvio padrão da resistência adesiva foram

de 11,42 (±5,15) Mpa e 11,04(±4,02) Mpa, respectiva-
mente, para os grupos G1 e G2 (Gráfico 1) (Quadro 2).
O teste t estatístico foi aplicado nas amostras demons-
trando que a resistência adesiva do cimento autoadesivo
no grupo G1 não teve diferença em relação ao grupo
G2 (p>0,05). A média e desvio padrão da resistência
adesiva para S1 e S4, respectivamente, foi de 10,69
(±5,11) Mpa e 13,16 (±7,26) Mpa no G1 (p>0,05), (Grá-
fico 2) (Quadro 3) e de 9,87 (±7,12) Mpa e 11,00 (±5,15)

Mpa para o G2 (p>0,05) (Gráfico 3) (Quadro 3). Também
não houve diferenças estatísticas entre S1 dos grupos
G1 versus G2 (p>0,05). Nenhuma diferença estatística
entre S4 do grupo G1 versus G2 (p>0,05). E nenhuma
diferença estatística entre as fatias S1 versus S2, S1 versus
S3, S1 versus S4, S2 versus S3, S2 versus S4 e S3 versus
S4, no grupo G1 e no grupo G2. O teste foi sempre o t
independente, pois as amostras são diferentes.

Gráfico 1. Média da resistência adesiva do grupo G1 (translúcido) e
do grupo G2 (opaco)



Discussão
Nos limites deste estudo in vitro não houve diferenças

significativas na resistência adesiva do cimento autoade-
sivo testado entre os pinos de fibra de vidro opaco e
translúcido. Entretanto houve uma tendência da região
mais apical do canal radicular apresentar uma resistência
adesiva maior que a região cervical no grupo de pinos
de fibra de vidro translúcidos.

A fonte de luz não pareceu influenciar na resistência
adesiva. Existem estudos cujos resultados da resistência
adesiva com uso de luz LED para fotopolimerização
são maiores14, incluindo este estudo, que alguns estudos
que utilizaram fonte de luz halógena26-30. Entretanto
existem trabalhos com luz halógena cujos resultados
de resistência adesiva são maiores que luz LED21. No
entanto um estudo com fonte de luz halógena6 apre-
sentou valor de resistência adesiva menor que o valor
obtido num estudo com fonte de luz LED14 embora
maior que o valor obtido neste estudo. Talvez esses re-
sultados sejam explicados pela diferença de potência
dos equipamentos utilizados, ou, os pinos translúcidos
diferem dentre as diferentes marcas, e ainda podem di-
ferir uns dos outros dentro de uma mesma marca, no
fator transiluminação.

No entanto, quando se comparou este estudo com ou-
tros realizados com pinos de fibra translúcidos, verifi-

cou-se uma tendência de maior resistência adesiva para
pinos de fibra translúcidos. 

Diversos fatores podem influenciar nos resultados da
resistência adesiva de pinos em canais radiculares. Vale
ressaltar que em canais radiculares o fator C pode ser
alto na cimentação de pinos endodônticos12. Esse estresse
gerado pela contração de polimerização pode levar ao
descolamento do cimento da dentina radicular criando
lacunas na área interfacial13-14. 

Na visualização por lupa também se pode verificar a
presença de bolhas de ar em algumas amostras, isso revela
que a inserção do cimento no canal radicular pode ser fa-
lha. A presença de bolhas afeta o processo de adesão re-
duzindo suas propriedades mecânicas e químicas do ma-
terial9. Entretanto o uso de uma centrix foi descartado
devido à adição do corante rodamina. Foi observado que
a rodamina acelerava a presa do cimento devido à maior
absorção de luz. Este corante não é utilizado na clinica
odontológica durante a cimentação de pinos. Os procedi-
mentos de estocagem também podem ter afetado os resul-
tados de resistência adesiva bem como o próprio teste du-
rante o alinhamento da amostra e da aplicação da carga7.

Também não foi realizada uma mensuração prévia da
transiluminação do pino de fibra de vidro translúcido pre-
viamente a sua cimentação verificando seu grau de translu-
cidez ser maior que o de um pino de fibra de vidro opaco. 

Outros estudos são necessários para analisar se a trans-
lucidez dos pinos testados afeta de fato a resistência ade-
siva do cimento utilizado no estudo. 

Conclusão
Nos limites desta pesquisa in vitro não há influência da

translucidez dos pinos de fibra de vidro translúcidos ou
não na resistência adesiva do cimento autoadesivo testado
e nem entre as diferentes regiões do canal radicular. 

Há uma tendência, apesar de não significativa, de a
região apical apresentar resistência adesiva maior que a
região cervical para grupo de pinos de fibra de vidro
translúcidos.
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