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Estudo in Vitro da influência da pré-hibridização da dentina radicular na
retenção de pinos de fibra
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Resumo
Objetivo – Verificar a influência da pré-hibridização da dentina na força de retenção de pinos intra-radiculares na técnica direta-indireta.
Métodos – 20 raízes de dentes bovinos com comprimento de 12 mm foram tratadas endodonticamente e divididas aleatoriamente em
2 grupos (n=10): grupo 1 (sem a pré-hibridização da dentina) e grupo 2 (com a pré-hibridização da dentina). A força de retenção foi de-
terminada através do teste de tração usando Universal Testing Machine (Instron). Todos os dados foram analisados usando one-way ana-
lysis of variance (ANOVA) com a significância de p<0.05 e complementadas com teste de Tukey. Resultado – Não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos. Conclusão – Com base nos resultados obtidos, a pré-hibridização da dentina não apresentou
melhoras a retenção dos pinos. 

Descritores: Pinos de fibra; Força de retenção; Técnica direta-indireta; Customização

Abstract
Objective – The aim of this study is to verify the influence of dentin pre-hybridization on fiber post retention force in direct-indirect
technique. Methods – 20 bovine single roots with a length of 12 mm were endodontically treated and randomly divided into 2 groups
(n=10): group 1 (dentin was not pre-hybridized), group 2 (dentin was pre-hybridized). The retention force was determined by Universal
Testing Machine (Instron). All data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) with significance of p <0.05 and com-
plemented with Tukey test. Result – There was no statistically significant difference between groups. Conclusion – Based on the results,
we conclude pre-hybridization of dentin did not improve the retention of fiber post. 

Descriptors: Fiber post; Retention force; Direct-indirect technique; Customization

Introdução
Em dentes tratados endodonticamente, um retentor in-

tra-radicular costuma ser utilizado para melhorar as con-
dições da restauração do elemento dental. Esse retentor
pode ser de metal fundido ou pré-fabricado. O metal,
por ser um material rígido, é capaz de resistir às forças
sem que ocorra distorção e transferir todo o estresse para
a dentina, podendo resultar na fratura da raiz. Isto ocorre
devido à diferença considerável no módulo de elastici-
dade entre as duas estruturas1-4. Além disso, a forma cô-
nica do núcleo metálico fundido e o desgaste da dentina
ocorrido durante o preparo do conduto radicular são fa-
tores que podem ocasionar aumento da fragilidade da
raiz, ampliando as possibilidades da fratura5-6.

A introdução do pino pré-fabricado de fibra é uma
opção para os dentes tratados endodonticamente. Esses
pinos são compostos por fibras unidirecionais de car-
bono ou de vidro embebidas em matriz de resina, com
duas vantagens em relação ao metal: o modulo de elas-
ticidade, próximo ao da dentina, enquanto que o do
metal é por volta de 20 vezes maior; e a estética. Além
disso, devem ser considerados alguns aspectos, entre
eles, técnica operatória simples; eliminação da fase la-
boratorial, devido a não necessidade de moldagem.

Sendo assim, a utilização de pinos pré-fabricados pode
ser considerada uma alternativa para ser utilizado como
retenção intra-radicular.

Mas um problema que vem ocorrendo nessas restau-
rações é a falha na cimentação entre pino/resina e/ou
resina/dentina. Por isso são necessários mais estudos
para esta opção de tratamento2,7.

Existe a possibilidade de utilização de três técnicas
na restauração de pinos: método direto, indireto e di-
reto-indireto. Qual destas 3 técnicas resulta numa me-
lhor retenção do pino, ainda não está bem esclarecida.

Alguns autores revelam que o selamento e a retenção
de restaurações indiretas são melhorados com a apli-
cação de adesivo dentinário imediatamente após o pre-
paro8-9. Da mesma forma a dentina intra-radicular pode
ser pré-hibridizada imediatamente após o preparo para
pino e anteriormente à modelagem do pino ou ser hi-
bridizada após a modelagem do pino, anteriormente a
sua cimentação.

Proposição
Este estudo se propõe a verificar a influência da pré-

hibridização da dentina na força de retenção de pinos
intra-radiculares na técnica direta indireta.



Material e métodos
Obtenção das amostras

Foram selecionadas em incisivos hígidos de bovinos
da raça Holstein, 20 raízes com diâmetro de canal me-
nor que 1.0mm e comprimento de raiz de 12mm. Para
tanto, estes dentes foram seccionado perpendicular-
mente à junção amelo-cementária com disco de car-
burundum, sob refrigeração de água. As raízes foram
limpas com curetas periodontais e armazenadas em
água a uma temperatura de 4ºC (ISO TR 11405). 

4.2 Preparo dos dentes
Os canais foram tratados endodonticamente pelo mé-

todo convencional, da lima Nº 15 até a lima Nº 40
(Mani Co., Japan) a 1mm do ápice. A parte cervical das
raízes foi fixada no centro da base de um tubo de PVC
(15mm x 32mm) com cera utilidade (Cera Rosa 7, Poli-
dental Indústria e Comercio Ltda, Brasil). A resina acrílica
autopolimerizável (Jet Clássico, São Paulo, Brasil) foi
manipulada e vertida no interior do tubo até cobrir a
raiz. Após a polimerização, a resina foi retirada ma-
nualmente. O preparo do conduto foi feito com a broca
largo 5 (1.50mm, Mani Co., Japan) desobturando 7mm
de guta percha e deixando 4 mm no ápice do canal; em
seguida foi irrigado com seringa contendo uma água
destilada e seco com cones de papel (Dentsply, Brasil). 

Os pinos de fibra de vidro Reforpost® (Angelus, Brasil)
de 1.30mm de diâmetro foram usados neste experi-
mento e cimentados com cimento resinoso (3M ESPE
RelyX CRA, 3M, Brasil). A Tabela mostra os grupos con-
forme o adesivo, material de preenchimento, tratamento
da dentina radicular e o teste utilizado (Tabela 1).

Tabela 1. Os grupos foram divididos conforme o tratamento
da dentina radicular (n=10)

  Grupos                      G-1                            G-2

  Adesivo                     Futurabond                Futurabond
  Material de 
  preenchimento          

resina                         resina

  Tratamento                sem tratamento           pré-hibridização

Grupo G-1
A aplicação de um isolante hidrossolúvel (Gel lubri-

ficante KY, Johnson & Johnson, Brasil) foi feita com mi-
crobrush nas paredes do canal para isolamento. A base
e o catalisador do cimento resinoso (RelyX CRA, 3M,
Brasil) foram espatulados em porções iguais e o cimento
foi aplicado no interior do canal utilizando lentulo em
baixa rotação conforme as instruções do fabricante. O
pino foi inserido no canal como uma pinça clínica,
sendo o excesso de cimento removido com explorador,
seguido de fotopolimerização com aparelho conven-
cional por 10s (Astralis 10, Ivoclar Vivadent, Brazil,
1200 mW/cm², 400-510 nm). O pino foi removido do
interior do canal com uma pinça clínica e fotopolime-
rizado por mais 30s, perfazendo assim 40s como manda
o fabricante. O interior do canal foi lavado com seringa
contendo água e o excesso foi removido com cone de

papel deixando o canal úmido. Com um microbrush,
foi aplicado o adesivo autocondicionanete (Futurabond,
VOCO) em todo o conduto radicular e fotopolimerizado
por 20s. Uma nova porção de cimento resinoso foi no-
vamente aplicado no interior do canal usando lentulo
em baixa rotação. O pino foi inserido no interior do
canal e fotopolimerizado por 40s.

Grupo G-2
O procedimento foi o mesmo que o grupo G-1, po-

rém logo após o preparo do conduto e antes da aplica-
ção do gel hidrossolúvel, foi aplicado o adesivo auto
condicionante Futurabond na superfície radicular e po-
limerizado por 20s como manda o fabricante (pré-hi-
bridização da parede dentinária).

Preparação das amostras para o teste de tração
Os espécimes foram armazenados a 37ºC em um

ambiente a 100% de umidade, por 24 horas. As raízes
foram seccionadas com uma espessura de 2.0mm no
equipamento (Isomet, Bahuar) dividindo os espécimes
em terço cervical, médio e apical.

Teste de tração 
Foi realizado o teste de push out através da máquina

de teste universal (Mini Instron 4442, Canton, MA,
USA), com velocidade de 0.5mm/min até a ocorrência
de falha do núcleo. Foi utilizado um pino de 1,30mm
para deslocar o núcleo da raiz no sentido ápice-cervical. 

Análise estatística
Os valores obtidos no teste de tração foram submeti-

dos ao programa estatístico BioEstat 4.0 (Ayres M, Be-
lém, Brasil). Todos os dados do teste de tração foram
analisados utilizando a análise estatística paramétrica
ANOVA com nível de significância de 5% (para verificar
a diferença entre os grupos) e complementados com
teste Tukey.

Resultados
A Tabela 2 apresentam os valores de médias e desvio-

padrão para os grupos experimentais do teste de push
out. Observa-se que não houve diferença estatistica-
mente significante entre os grupos e entre os terços das
raízes (cervical, médio e apical) não houve diferença.

Tabela 2. Mostra a média (MPa) de cada região. Letras dife-
rentes (a, b) indicam diferenças estatísticas entre
os grupos baseado no ANOVA complementado
com teste de Tukey

  Cervical Médio Apical

  G-1 3,61 (±1,17)b 4,11 (±1,50)b 3,27 (±1,34)b

  G-2 2,33 (±1,02)b 2,14 (±0,89)b 2,01 (±0,73)b

Discussão
Os pinos de fibra de vidro têm sido muito utilizados

na confecção de núcleo de dentes tratados endodonti-
camente. Isto ocorre devido ao seu módulo de elastici-
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dade próximo da dentina e ao fator estético. Dois mé-
todos de confecção do núcleo são recomendados pelo
fabricante: a técnica direta e a de customização10-11.
Além disso, ainda não está claro se a pré-hibridização
do conduto pode aumentar a força de união do sistema
de pinos de fibra. Neste estudo, foi avaliado a influência
da pré-hibridização do conduto radicular na retenção
de pinos pré-fabricados.

Soares, et al. 2011, compararam através do teste de
push out a força de união dos pinos de fibra em cada
região da raiz. A região cervical foi a que apresentou
melhor desempenho, mesmo utilizando um material
com dupla ativação. Isto porque a fotoativação foi feita
mais próxima da região cervical. Assim, os materiais
da região cervical, irão se polimerizar principalmente
pelas reações desencadeadas pela luz, enquanto que
na região apical, através das reações químicas. Portanto
as propriedades destes materiais resinosos devem ser
diferentes ao longo do conduto radicular devido à me-
nor irradiância da luz nas regiões mais profundas e po-
dendo, ainda, afetar a adesão destes com a dentina do
conduto radicular12.

Em outro trabalho realizado por Campos et al., 2011,
também foi analisada a adesão dos pinos de fibra em
cada terço da raiz através do teste de push out. A região
cervical foi a que apresentou maior força de união es-
tatisticamente significante13.

Inoue et al., 2009; Mannocci et al., 2004 relatam que
no terço cervical da raiz existe uma maior quantidade
de túbulos dentinários do que na região apical e o diâ-
metro dos túbulos vai diminuindo conforme se aproxima
da região apical14-15. Isso explicaria a maior força de ade-
são da região cervical. Mas para alguns autores16-17,7, a
resistência mecânica não variou conforme região da
dentina radicular e no caso de adesivo auto condicio-
nante, a resistência adesiva não é influenciada pela pro-
fundidade de dentina nem pela densidade de número
de túbulos. Com isso, pode-se dizer que o fator mais
importante para a adesão na dentina radicular seria as
propriedades mecânicas do agente de união16,18-9.

Já no presente trabalho, os grupos não apresentaram
diferença entre os terços da raiz. Isso pode ser explicado
devido à pré polimerização do conjunto pino-resina
antes da cimentação, não dependendo assim do al-
cance da luz na região mais profunda do conduto. 

Nos adesivos autocondicionantes, a resistência adesiva
não é influenciada pela profundidade de dentina nem
pela densidade de número de túbulos, pois se consegue
uma adesão homogênea ao longo da raiz16-17,7.

Outros estudos sobre o tratamento da dentina8,20, con-
cluíram que o grupo que foi realizado a pré-hibridiza-
ção, melhorou a força de união das restaurações indi-
retas em comparação aos grupos em que houve
cimentação provisória sem a pré-hibridização. Isso
ocorreu tanto nos casos de adesivos de condiciona-
mento total e nos auto condicionantes. Ambos os auto-
res preconizaram o uso de jato de óxido de alumínio
para melhor limpeza da superfície.

Nota-se que nestes trabalhos a pré-hibridização me-

lhora a força de união das restaurações igualando-as
ao grupo controle em que logo após o preparo cavitário
é realizada a cimentação definitiva. Pode-se dizer então
que a pré-hibridização seria mais bem indicada para
os casos em que houver o uso do cimento provisório,
pois impediria o seu contato direto com a dentina.

Neste estudo, não houve diferença significativa da
pré-hibridização ou não das paredes do conduto radi-
cular. Já que para a modelagem do núcleo foi utilizado
apenas o isolante hidrossolúvel que facilmente é re-
movido com a água. A pré-hibridização melhora a ade-
são nos casos em que se utiliza algum tipo de cimento
provisório, pois impede o seu contato direto com a
dentina e facilita a sua remoção.

Conclusão
A pré-hibridização da dentina radicular não influen-

ciou na força de retenção dos pinos de fibra.
Os valores da retenção dos pinos de fibra de cada

terço da raiz (cervical, média ou apical) não apresenta-
ram diferença estatística significativa.
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