
 

 

 
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADES DO PINO DE FIBRA DE VIDRO E SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

WANESSA GALMACCI CARDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



 
 

 

WANESSA GALMACCI CARDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADES DO PINO DE FIBRA DE VIDRO E SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Odontologia da UniCesumar – Centro 

Universitário de Maringá como requisito 

parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) 

em Cirurgiã-dentista, sob a orientação da Prof.ª 

Drª Sheila Regina Bernini Polaquini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020 



 
 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO  

WANESSA GALMACCI CARDOSO 

 

 

PROPRIEDADES DO PINO DE FIBRA DE VIDRO E SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Odontologia da UniCesumar – Centro 

Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em 

Cirurgiã-dentista, sob a orientação do Prof.ª Drª. Sheila Regina Bernini Polaquini. 

 

 

Aprovado em: ____ de ____________ de_______. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Sheila Regina Bernini Polaquini – UNICESUMAR 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Luciana Manzotti de Marchi - UNICESUMAR 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Rodrigo Lorenzi Poluha - UNICESUMAR 

 

 

 

 



 
 

PROPRIEDADES DO PINO DE FIBRA DE VIDRO E SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA: 
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                           Sheila Regina Bernini Polaquini  

 

RESUMO 

 

Os pinos de fibra de vidro são utilizados em dentes tratados endodonticamente, quando o 

remanescente coronário não consegue reter o material para realizar a restauração dental. O 

objetivo deste trabalho foi verificar na literatura quando devemos realizar a indicação e os 

fatores que favorecem a obtenção de maior sucesso da restauração. Com esta pesquisa foi 

possível observar que o efeito adverso mais comum após o tratamento é a descolagem dos pinos. 

Para evitar isso, é necessária uma correta escolha de um retentor intracanal, fazendo o preparo 

do pino com ranhuras para garantir uma melhor retenção, utilizando a técnica do pino 

anatômico ou realizando um tratamento superficial do material, que pode ser químico ou 

mecânico, como a silanização ou o jateamento do pino. Outro fator importante é a escolha de 

um sistema adesivo e uma cimentação de qualidade, sendo preconizados os cimentos resinosos 

duais. Portanto, realizando a técnica de maneira ideal o índice de sucesso do tratamento será 

superior. 

 

Palavras-chave: Pinos dentários. Endodontia. Preparo do dente.  

 

 

FIBERPOSTS PROPERTIES AND ITS CLINICAL USES: LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

Fiber posts are used in endodontically treated teeth, when the coronal remnants are unable to 

retain the material used to perform dental restoration. The objective of the current paper is to 

review in the literature the proper indications for the use of fiber posts, and the factors that lead 

to a greater success of the restoration. In this research, we could observe that the most common 

adverse effect of this treatment is fiber post detachment. The detachment can be avoided by the 

correct choice of the intracanal retainer, preparation of the posts with grooves to accomplish a 

better retention, using de anatomic post technique and the performance of a material surface 

treatment. This surface treatment could be a chemical or mechanical treatment, like silanization 

or particle sandblasting.  Another important factor is the choice of an adhesive system and an 

adequate luting agent. Dual resin cements are usually recommended. The review demonstrates 

that execution of the technique in an ideal way raises the treatment’s success rate. 

 

Keywords: Dental pins. Endodontics. Tooth preparation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A restauração ideal de um dente compreende devolver a função, estética e a preservação do 

remanescente dentário. No entanto, um sistema retentor que atenda às necessidades endodônticas e 

estabeleça uma adesão adequada é um dos maiores desafios da odontologia restauradora (MIORANDO 

et al., 2018). 

A restauração do dente tratado endodonticamente pode ser um desafio para a maioria dos 

dentistas, principalmente quando há perda da estrutura dentária coronária. Quando esta perda é 

significativa pode ser exigida a colocação de um pino para garantir uma retenção adequada do núcleo 

(SAKER; ÖZCAN, 2015). Os fatores que indicam esse tipo de restauração incluem cárie dentária 

extensa, fratura, trauma, perda iatrogênica da estrutura dentária e patologia pulpar, além do próprio 

tratamento endodôntico (GIOVANI et al., 2009). 

A reabilitação restauradora em dentes posteriores tratados endodonticamente ainda é uma 

questão controversa. Embora a coroa clássica apoiada por pinos de metal radicular permaneça 

amplamente difundida na odontologia, sua invasividade tem sido amplamente criticada. Atualmente, 

estão disponíveis novos materiais e opções terapêuticas totalmente baseados em adesão. Eles permitem 

executar um trabalho mais conservador, mais rápido e mais econômico (ROCCA; KREJCI, 2013). 

O prognóstico dos dentes tratados endodonticamente não depende somente do sucesso do 

tratamento endodôntico, mas também do tipo de reconstrução. Essas considerações incluem a decisão 

de usar ou não pinos. Enquanto os pinos de metal são o padrão há muitos anos, pinos não metálicos 

foram introduzidos para atender à necessidade de material estético na região anterior. Nos últimos anos 

houve avanços significativos no desenvolvimento de pinos estéticos aderidos reforçados com fibra 

para reforçar os dentes tratados endodonticamente. A presença de um pino de metal pode causar 

sombreamento dos tecidos moles adjacentes à superfície da raiz, o que afetará adversamente a estética 

(BONCHEV A; RADEVA E; TSVETANOVA N, 2015).  

Os pinos de fibra de vidro apresentam propriedades biomecânicas semelhantes à dentina, 

levando a uma distribuição de tensão mais homogênea que os pinos metálicos e reduzindo o risco de 

fratura radicular. O uso desses pinos de fibra de vidro também pode melhorar as restaurações estéticas 

e reduzindo o tempo clínico devido principalmente à eliminação de procedimentos laboratoriais 

(BORGES et al., 2015). 

Ainda existe um receio na indicaçãfo dos pinos de fibra, embora os beneficios sejam muitos, 

porque sabe-se que o bom desempenho adesivo é dificultado no interior do conduto, podendo haver o 

deslocamento do pino. (MUNIZ, 2005). 
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A importância da preservação do tecido dentário, juntamente com a evolução dos materiais 

dentários, introduziu novos princípios na restauração de dentes, deixando as abordagens macro 

mecânicas agressivas à parte (TZIMAS et al., 2018). 

Considerando o exposto acima, o objetivo deste trabalho é revisar a utilização dos pinos de 

fibra de vidro, de acordo com suas indicações e propriedades. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.      TIPOS E PROPRIEDADES DOS PINOS  

A restauração de dentes tratados endodonticamente é um procedimento complexo, devido, 

especialmente, à pouca estrutura dental remanescente resultante do processo traumático e/ou da 

destruição dentária por cárie. As técnicas de acesso aos canais radiculares também podem fragilizar a 

estrutura dentária (MIORANDO et al., 2018). 

 A crescente demanda por pinos estéticos levou ao desenvolvimento de pinos isentos de metal, 

especificamente o uso de pinos de fibra translúcida (quartzo ou vidro), selecionando um adesivo 

apropriado e um processo de cimentação (YOUNES et al., 2015). Nos últimos anos, houve um 

progresso significativo no desenvolvimento de pinos reforçados com fibras. Estes possuem muitas 

vantagens, como alta resistência à fadiga, baixo módulo de elasticidade, que é semelhante ao da 

dentina, excelente condutividade da luz, entre outras. Existem diferentes tipos de pinos: pinos de fibra 

de carbono, pinos de vidro e fibra de quartzo pré-fabricados, pinos de fibra de vidro individuais, pinos 

de fibra de polietileno entre outros (BONCHEV A; RADEVA E; TSVETANOVA N, 2015). 

Os pinos à base de fibra atualmente disponíveis são feitos com materiais compostos. Eles são 

compostos de fibras de carbono ou sílica cercadas por uma matriz de resina polimérica, geralmente 

uma resina epóxi. Uma grande variedade de pinos está disponível e inclui formas de lados paralelos, 

cônicos, lisos e serrilhados. Os pinos de fibra de carbono são de cor preta e não se prestam a 

restaurações estéticas com unidades totalmente em cerâmica. Isso levou à introdução dos pinos de fibra 

de sílica, que são translúcidos e com mais cor de dente. Estes pinos também são chamados de fibra de 

vidro e fibra de quartzo (BATEMAN; RICKETTS; SAUNDERS, 2003). 

O processo de fabricação determina as características estruturais e propriedades mecânicas dos 

pinos de fibra de vidro. Existe uma correlação linear entre a resistência à flexão e proporção de 

fibra/matriz, assim como o módulo de flexão e a quantidade de fibras (NOVAIS et al., 2016). 

 

2.2.      INDICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PINOS 

  Conforme Miorando et al. (2018) é recomendado a utilização dos pinos de fibra de vidro em 

casos com pelo menos 50% de remanescente coronário. Em relação ao uso de pinos pré-fabricados, 

afirmam que o diâmetro do conduto e do canal deve ser compatível, pois a dentina remanescente não 

deve ser diminuída a ponto de reduzir a resistência da raiz. Devemos considerar a quantidade de 
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estrutura mineralizada e a possibilidade de abraçamento cervical de pelo menos 2mm cervical ao 

núcleo. Esse efeito de abraçamento possibilita aumentar a resistência do remanescente, preservar a 

integridade do selamento marginal e reduzir o estresse na junção cemento-núcleo (MIORANDO et al., 

2018). 

 A seleção do pino é feita a partir de um exame clínico-radiográfico,considerando o número 

de dentes envolvidos, a condição periodontal, o tecido remanescente, a oclusão,a idade e as condições 

sistêmicas e econômicas do paciente. Sendo indicado a necessidade de um rententor intra-radicular, o 

pino e instrumentos rotatórios são selecionados, antes do tratamento endodôntico. A seleção é realizada 

de acordo com a forma, diâmetro e comprimento da raiz e do canal radicular, utilizando a radiografia 

de diagnóstico e os pinos intra-radiculares. (MUNIZ, 2005). 

 O comprimento dos pinos deve ser avaliado para cada situação. Embora três quartos do 

comprimento da raiz seria ideal, isso não é possível para muitos dentes sem comprometer o selamento 

apical. Ao restaurar dentes longos, é desejável obter um comprimento o mais próximo possível de três 

quartos da raiz, enquanto muitos dentes terão pinos iguais de comprimento para a coroa clínica por 

causa de uma raiz mais curta e a necessidade de manter pelo menos 4 mm de selamento apical de guta-

percha. Não há evidências de que o uso de pinos com um diâmetro superior a um terço da raiz  

melhoram a retenção do pino (STOCKTON, 1999). 

Os pinos pré-fabricados de fibra de vidro possuem boas propriedades mecânicas e estéticas. 

Porém, podem não possuir uma adaptação adequada em canais amplos ou muito cônicos diminuindo 

sua retenção ao canal radicular. Para melhorar a adaptação do pino de fibra de vidro no canal radicular, 

pode usar a técnica de confecção de pino anatômico, através da moldagem do canal com resina 

composta. O uso de pinos de fibra em condutos alargados e enfraquecidos tem limitações, 

especialmente próximo a área da coroa, onde  a espessura do cimento tende a ser excessiva, e a 

formação de bolhas pode induzir ao deslocamento (ZOGHEIB et al., 2011). 

Indica-se a utilização do pino anatômico para reconstruir um dente tratado endodonticamente 

quando o preparo dos canais não é cônico e quando há uma grande perda de estrutura coronária 

(GRANDINI; SAPIO; SIMONETTI, 2003). 

  O preparo do pino de fibra anatômico com desenhos de ranhuras /detalhes de superfície que 

pode ser produzido a partir de granulado com base em poliamidas semicristalinas com fibras de vidro 

reforçadas. Este aumenta a resistência ao torque em dentes tratado endodonticamente, fazendo com 

que obtenha uma melhor adaptação ao ajuste do canal (WANG; CHANG; LIN, 2016).O cimento 
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resinoso é geralmente usado para aumentar sua retenção no canal radicular e melhorar o desempenho 

funcional da restauração do dente (SAKER; ÖZCAN, 2015). 

O sucesso dos pinos e da restauração do núcleo depende da adesão entre pinos, cimento 

resinoso e interface de dentina. Os procedimentos de tratamento de superfície geralmente resultam em 

melhor adesão na interface pino-cimento, removendo a matriz de resina epóxi da parte superficial e 

expondo as fibras de vidro internas (ARCHANA et al., 2019). 

 

2.3.      TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE 

  O tratamento de superfície influência na retenção de pinos de fibra de vidro e pinos não 

abrasivos que tem uma superfície relativamente lisa, limitam o intertravamento mecânico entre os 

pinos superfície e cimento de resina, e uma falha puramente adesiva na interface resina/cimento foi 

observada em pinos não desgastados (YOUNES et al., 2015). 

Muitos protocolos de tratamentos superfíciais (químicos e modificações micro-mecânicas) 

foram relatadas como melhorar as características de energia superficial dos pinos reforçados com fibras 

dentárias. As forças de ligação entre pinos e cimento de resina pode ser melhorado quimicamente pela 

silanização da superfície dos pinos (MOSHARRAF; RANJBARIAN, 2013). 

Os tratamentos superficiais são: tratamentos químicos como silano, ácidos e peróxidos; 

tratamentos físicos, como jateamento com óxido de alumínio e bicarbonato de sódio; e uma 

combinação de métodos físicos e químicos. Os tratamentos com agentes químicos e físicos aumenta a 

resistência de união da interface cimento-pino-dentina no terço cervical e o tratamento com 

bicarbonato de sódio possui melhores resultados na resistência de união (BORGES et al., 2019).  

  Muitos protocolos voltados para tratamentos de superfície removem seletivamente a camada 

superficial de resina epóxi, mas mantêm a integridade das fibras. Os materiais de penetração mais 

comumente disponíveis, são o ácido fosfórico 37% e peróxido de hidrogênio que podem facilitar a 

retenção micromecânica do cimento resinoso nos pinos, atingindo os resultados desejados. Dois 

estudos recomendaram a aplicação de ácido fosfórico 37% e peróxido de hidrogênio por 15s e 60s, 

respectivamente. A ranhura agressiva mais longa pode afetar a integridade da fibra. O uso prolongado 

de H2O2 pode comprometer a polimerização da resina devido à formação de radicais livres e camada 

rica em oxigênio, resultando em baixa resistência adesiva (MISHRA et al., 2020).   
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  O uso de ácido fosfórico a 37% para os diferentes períodos aumentou a resistência de tração e 

compressão dos pinos aderidos à dentina radicular em comparação ao grupo controle, principalmente 

quando o ácido fosfórico foi usado por 15s. No entanto, em outro estudo  a resistência de união foi 

avaliada nas seções coronal, média e apical das raízes após o tratamento do pino de fibra com ácido 

fosfórico a 37%, entretanto, indicando baixos valores de resistência de união quando comparado ao 

grupo sem tratamento (MISHRA et al., 2020). 

Dois estudos pesquisados avaliaram o pré-tratamento das superfícies dos pinos com álcool. E 

ambos os resultados mostraram desempenho inferior quando comparados com o grupo controle não 

tratado (MISHRA et al., 2020). 

O desgaste da superfície dos pinos de fibra com procedimentos micro mecânicos pode 

promover as fibras de vidro um melhor contato com agente de ligação silano. Embora o jateamento de 

partículas seja usado na superfície dos pinos de fibra para uma melhor ligação, também pode danificar 

as fibras de vidro. Também, o peróxido de hidrogênio (H2O2) pode dissolver seletivamente o epóxi da 

matriz sem danificar as fibras de vidro. O estudo de MOSHARRAF E RANJBARIAN em  2013,  

mostrou que o uso de H2O2 antes da silanização pode melhorar significativamente a resistência adesiva 

em comparação como jateamento, silanização ou sem tratamento (MOSHARRAF; RANJBARIAN, 

2013). O peróxido de hidrogênio (H2O2) pode remover efetivamente a resina epóxi e expor as fibras, 

que estão disponíveis para serem silanizadas, em concentrações de 10% e 24% de forma eficaz (DE 

SOUSA MENEZES et al., 2011). 

  A preservação da estrutura coronária remanescente dos dentes tratados endodonticamente 

aumentou a força retentiva dos pinos de resina composta reforçada com fibra de ar e com partículas 

abrasivas (SAKER; ÖZCAN, 2015). O jateamento com óxido de alumínio é utilizado com intuito de 

aumentar a rugosidade da superfície pela remoção da matriz epóxica da superfície do pino. Mesmo 

que alguns estudos demonstrem que este procedimento apenas remove a parte epóxica do pino, outros 

estudos salientam que este tratamento pode causar danos nas fibras. Os resultados controversos podem 

ser relacionados aos diferentes tempos de aplicação, ao tamanho das partículas de óxido de alumínio,  

pressão e a distância da superfície do pino (MARQUES et al., 2016). 

  Os pinos pré-fabricados estão disponíveis em comprimentos padronizados e requerem corte 

parcial da porção coronal para ajustar a condição clínica. O corte dos pinos pode ser realizado antes 

da inserção dos pinos no canal radicular, imediatamente após a cimentação ou após a formação do 

núcleo de resina. O corte de pinos cimentados pode gerar tensão por meio de vibrações na broca na    

interface de união entre o agente de cimentação e a dentina. Esse estresse pode reduzir a resistência de 
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união ou promover áreas de descolagem, comprometendo a longevidade da restauração retida por 

pinos. Esses efeitos ocorrem principalmente quando o corte dos pinos é realizado imediatamente após 

a cimentação dos pinos. Como a fixação do cimento é ativada principalmente pela iniciação química 

durante a pós-cimentação, os cimentos resinosos geralmente exibem um baixo grau de conversão 

imediatamente após a cimentação e, assim, reduzem a resistência adesiva à dentina. Por outro lado, 

quando o corte é realizado após a formação do núcleo, o cimento resinoso exibe um grau de conversão 

aumentado. Além disso, o núcleo que está ligado à dentina coronária remanescente ajuda na dissipação 

do estresse gerado pelas vibrações da broca. Portanto,o momento do corte do pino pode afetar a 

resistência de união ao canal radicular quando o cimento resinoso convencional é utilizado, o qual o 

mais indicado seria o uso do cimento resinoso dual, pois em áreas mais profundas do canal radicular 

somente reação de polimerização quimicamente ativada pode ser alcançada (BORGES et al., 2015). 

 

2.4.      CIMENTAÇÃO 

A capacidade de diferentes cimentos de reter pinos dentários está relacionada com: (1) as 

propriedades mecânicas de o cimento; (2) a eficiência de ligação do cimento às duas superfícies que 

estão sendo unidas; (3) a durabilidade do cimento; e (4) a configuração dos pinos e o canal preparado, 

que influenciam o estresse distribuição dentro da camada de cimento (CHAN; HARCOURT; 

BROCKHURST, 1993). 

  A cimentação dos pinos tem duas funções: retenção e distribuição de tensões. A distribuição 

do estresse é importante para prevenir fraturas devido ao potencial transmissão de tensão funcional da 

carga para a dentina via cimento, que se torna uma proteção contra as forças (RECHIA et al., 2016).  

  Antes da cimentação, o canal deve ser irrigado com álcool para promover a limpeza do conduto. 

Após o preparo, precisa ser feito a prova do pino no conduto para realizar a confirmação da sua 

adaptação clinicamente e através da radiografia. O preparo do pino e a região intra-radicular deve ser 

realizado para a cimentação adesiva, de acordo com as recomendações do fabricante. A utilização da 

técnica proposta é importante para que obtenha um ajuste adequado entre o pino e as paredes do canal, 

reduzindo a espessura de cimento resinoso (MUNIZ, 2005). 

Conforme Carrilho et al. (2007) a formação de camada híbrida promove que os pinos de fibra 

de vidro fiquem retidos no canal devido à resistência obtida através da união entre a dentina radicular 

e o pino, que se determina após o condicionamento ácido da dentina, o qual a finalidade é remover a 

lama dentinária produzida durante o preparo cavitário. Com isso, os túbulos dentinários e as fibras 

colágenas desmineralizadas são expostas, estimulando a formação de micro canais entre essas fibras, 
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que serão preenchidas pela penetração do primer, do adesivo e do cimento resinoso (FERREIRA et 

al., 2011). 

  Os adesivos autocondicionantes foram introduzidos com o objetivo de eliminar a etapa 

altamente sensível da técnica de condicionamento ácido, pois seus monômeros ácidos condicionam e 

infiltram simultaneamente no substrato dental, minimizando assim as discrepâncias entre as zonas 

hibridadas e condicionadas no substrato (WAGNER et al., 2014).   

 De fato, alguns fatores podem influenciar a retenção de pinos nos canais radiculares, como 

densidade e orientação dos túbulos dentinários, geometria do canal radicular e dificuldade na ativação 

da luz do material cimentado (CARVALHO et al., 2020). 

  A adesão à dentina do canal radicular pode ser reduzida por várias condições desfavoráveis, 

como os materiais empregados na preparação do canal radicular, cimentos endodônticos à base de 

eugenol, dificuldade em obter um grau ideal de umidade, insuficiente pelo adesivo e alto fator C, 

relacionado à configuração do canal radicular (BONFANTE et al., 2007). 

  Os cimentos resinosos podem ser classificados de acordo com a reação de polimerização, sendo 

divididos em quimicamente ativados, fisicamente ativados e de dupla polimerização.Os cimentos de 

dupla polimerização possuem características melhoradas em relação aos cimentos quimicamente 

ativados e fotativados, e podem ser classificados em convencionais e autoadesivos. (MARQUES et 

al., 2016). 

  A utilização de cimentos resinosos de presa química garante uma polimerização, independente 

da profundidade de inserção do pino no conduto radicular. No entanto, possui características de 

manipulação inferior por não conseguir um controle do tempo de presa. Cimentos resinosos 

fotopolimerizáveis promovem um maior controle do tempo para o assentamento do pino no interior do 

canal, porém possui uma desvantagem devido a dureza reduzida do cimento nas regiões mais distantes 

da fonte de luz. Embora, alguns fabricantes defender a possibilidade de transmissão de luz dos pinos 

de fibra de vidro, nas porções apicais podem não ser suficiente para ser realizado a polimerização 

completa do cimento resinoso. (SILVA et al., 2011).  Nos cimentos resinosos com presa dual, são 

previstas as combinações das propriedades favoráveis de ambos os sistemas, autopolimerizável e 

fotopolimerizável. Porém, ainda é questionável a capacidade de polimerização dos cimentos duais, 

principalmente nas regiões apicais (SILVA et al., 2011). 

  Os resíduos do cimento endodôntico deixados nas paredes do canal radicular podem originar 

defeitos de polimerização no cimento e isso pode afetar a resistência de união do pino à dentina 

radicular. Além disso, as bolhas que podem ser introduzidas na camada de cimento, como resultado 
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da manipulação e inserção das raízes e espessura inadequada do cimento, são fatores contribuintes que 

podem afetar a qualidade da adesão (DA SILVA et al., 2019). 

  Os fatores relacionados à baixa ligação de força na região apical pode ser a remoção ineficiente 

da camada de esfregaço devido à falta de acessibilidade instrumentos e solução de irrigação, falta de 

fluxo de material no espaço restrito, o que resulta em formação de bolhas e cura incompleta do 

material, pois a fonte de luz não atinge essa região efetivamente (MISHRA et al., 2020). 

  Cimentos adesivos são indicados para cimentação de pinos de fibra de vidro para criar unidades 

mecanicamente homogêneas, também conhecidas como monoblocos. Para este fim, o cimento adesivo 

deve tem módulo de elasticidade menor que os outros materiais então o esforço mecânico é transferido 

do rígido para o elemento flexível quando o monobloco é enviado para tensões. Além disso, o cimento 

adesivo absorve grande parte da tensão, que evita a transferência de estresse para dentina e fratura 

radicular (FARIA et al., 2013).  

 Os  cimentos resinosos duais, são considerados sistemas de escolha para cimentação de pinos 

pré-fabricados, por conta da  sua fotoativação por luz visível no terço cervical e médio, e polimerização 

por reação química no terço apical, pois podem reduzir os problemas encontrados na cimentação 

adesiva, realizando uma polimerização efetiva nas porções mais profundas do canal radicular, onde 

observam-se as falhas na retenção dos pinos (SILVA et al., 2011).  

  Os cimentos auto-adesivos surgiram como uma alternativa aos cimentos convencionais de 

dupla polimerização por conterem o teor ideal de água. Isso elimina a etapa crítica de secagem e torna 

a pós-cimentação menos demorada (PEREIRA et al., 2014). Este cimentos, também chamados de 

cimentos adesivos, possuem uma vantagem distinta dos cimentos de resina autoadesiva, que reside na 

economia de tempo na cadeira devido a etapas de aplicação reduzidas. Os cimentos tradicionais de 

resina exigem a utilização de um ácido ou primer a superfície do dente, a fim de obter o efeito adesivo. 

Já os cimentos resinosos autoadesivos condicionam diretamente a superfície do dente sem a etapa 

adicional de tratamento com ácido ou primer (HAN et al., 2007). O cimento resinoso auto-adesivo é 

baseado em uma nova tecnologia de monômero, carga e iniciação (HAN et al., 2007). 

  O pino deve ser cimentado no conduto e a reconstrução do núcleo pode ser feita em resina 

composta. A realização desta técnica permite um menor tempo clínico, possibilitando em alguns casos 

a realização do tratamento endodôntico, cimentação do retentor intrarradicular e reconstrução do dente 

em uma única sessão, trazendo um maior conforto e a apresentação de um resultado imediato ao 

paciente, diminuindo o número de sessões clínicas. Além disso, possibilita o selamento coronário, 

prevenindo a reinfecção do canal radicular (JANONES et al., 2018). 



14 
 

 
 

3. DISCUSSÃO 

            Os pinos de fibra de vidro são mais estéticos, podem ser inseridos rapidamente, 

tem menor risco de fraturas, não corroem e podem ser facilmente removidos, permitindo ao 

operador mais opções de tratamento com maior eficiência. Segundo Lamichhane, esses pinos 

superam outros materiais e sistemas e são a melhor escolha para o tratamento de dentes com 

danos graves (RECHIA et al., 2016). A restauração dos dentes tratados endodônticamente com 

canais maiores reforçados por múltiplos pinos de fibra e pinos de metal fornece resistência à 

fratura substancialmente mais alta em comparação com reforços de um pilar único mais amplo, 

tanto região anterior quanto a posterior (HARALUR et al., 2018). 

Foi demonstrado que a descolagem dos pinos é o principal motivo da falha dos pinos de fibra 

com adesivo. Vários fatores podem afetar a força de união dos pinos à dentina, incluindo o tipo de 

dentina, região da dentina, pinos diferentes, técnicas de pré-tratamento,tipo de adesivo e agentes 

cimentantes (BAŞARAN et al., 2019). 

Pinos pré-fabricados de fibra de vidro tem a possibilidade de união adesiva aos materiais 

resinosos. No entanto, podem não se adaptar adequadamente em canais não circulares, amplos ou 

muito cônicos, podendo comprometer sua retenção ao canal radicular, pois a resistência adesiva 

poderia ficar prejudicada pela excessiva espessura da camada de cimento, aumentando o risco de 

fratura pela mastigação (ZOGHEIB et al., 2011) e também facilitando o deslocamento do pino 

(CAGIDIACO et al., 2008). 

 Um fator importante para a resistência dos pinos de fibra pode ser o tipo de matriz resinosa 

e o processo de fabricação usado para promover a ligação química entre a fibra e a resina. O tipo de 

teste de resistência da ligação usado influência diretamente os resultados obtidos (BAŞARAN et al., 

2019). Apesar das possibilidades de utilização dos pinos de fibras, devemos sempre observar que um 

alto fator de configuração cavitária (fator C) do canal radicular e a contração de polimerização presente 

em todos os materiais resinosos podem levar a falhas, principalmente em dentes com pouco 

remanescente coronário e uma deficiente adaptação dos pinos em relação às paredes do canal radicular. 

Esta falta de adaptação do pino torna necessário um aumento de espessura de cimento resinoso e, 

consequentemente, determina um maior estresse na interface adesiva durante a polimerização, o que 

reduz, de forma significativa, a qualidade adesiva. Neste contexto, uma pequena camada de cimento 

se faz necessária para conferir ao remanescente dental os benefícios da adesão, sejam eles mecânicos, 

biológicos ou microbiológicos (MUNIZ, 2010). 
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O uso de pinos de fibra de vidro anatômicos em canais amplos pode ser uma alternativa aos 

núcleos metálicos fundidos, por apresentarem menor risco de  fraturas radiculares, quando comparados 

aos pinos metálicos ou pinos de fibra com pinos acessórios (ZOGHEIB et al., 2011). Além disso, para 

Grandini et al., a técnica do pino anatômico permite realizar a individualização do pino em apenas um 

atendimento, diferente dos sistemas clássicos que requerem uma etapa laboratorial (GRANDINI; 

SAPIO; SIMONETTI, 2003). 

O tipo de material de customização do pino de fibra de vidro e de confecção do núcleo de 

preenchimento influência no padrão das tensões/deformações concentradas na interface do núcleo de 

preenchimento com a coroa cerâmica. Ao utilizar cimento resinoso para confecção do núcleo de 

preenchimento, possui maior deformação no PFV, na interface do núcleo de preenchimento com a 

dentina radicular e maior concentração de tensões na interface palatina do núcleo de preenchimento 

com a coroa cerâmica. Linhas de cimentação mais espessas associadas com materiais de baixo módulo 

de elasticidade para a customização do retentor e confecção do núcleo de preenchimento podem 

promover essa complicação. Esse padrão biomecânico se assemelha com algumas das falhas 

observadas na rotina clínica: fratura ou lascamento da face palatina do coroa cerâmica e descolamento 

do núcleo de preenchimento. Restaurar a estrutura dentária perdida com materiais capazes de 

biomimetizar mecanicamente as estruturas naturais diminui o risco de fratura (REIS et al., 2020).  

A seleção de um procedimento adesivo e de cimentação adequado para a colocação de pinos 

na dentina radicular é um desafio importante.  De acordo com a odontologia adesiva, duas estratégias 

podem ser usadas para permitir que os agentes adesivos reajam com a dentina. Alguns sistemas usam 

condicionar e enxaguar com ácido fosfórico para eliminar a camada de esfregaço e desmineralizar a 

dentina subjacente. Este passo é seguido pela aplicação de um monômero hidrofílico que penetra na 

superfície da dentina condicionada (MOSHARRAF; HAERIAN, 2011). Dessa forma, para que haja 

uma penetração ideal destes monômeros nos espaços interfibrilares criados e, consequentemente, 

forme-se uma camada híbrida adequada, é necessário que utilizemos protocolos clínicos de adesão que 

proporcionem este fim (NEVES et al., 2017). 

Entre os vários tratamentos de superfície, a silanização é um dos mais utilizados e tem a 

vantagem de ser um simples procedimento que pode ser realizado pelo dentista imediatamente antes 

da cimentação dos pinos, mas seu efeito na resistência de união dos pinos de fibra de vidro é 

inconclusivo. Alguns estudos mostraram que a resistência de união entre os pinos e o cimento resinoso 

pode ser melhorada silanizando o pilar antes da cimentação, enquanto outros estudos relataram que o 

uso de silano sozinho não aumentar a força de ligação. O silano não forma uma ligação adequada com 

matriz de resina epóxi, resultando em baixa resistência de união entre retentores de fibra e cimento 



16 
 

 
 

resinoso. Assim, antes da aplicação do silano, a superfície dos pinos devem ser tratadas para expor as 

fibras de vidro (RECHIA et al., 2016). 

Após a aplicação do silano, Rechia (2016) preconiza o uso de um adicional de camada adesiva, 

pelo o fato de que material apresenta intertravamento mecânico e reação química com os pinos de fibra 

de vidro, melhorando a resistência da união. Quando o silano é usado sozinho, pode formar uma 

camada não homogênea na superfície dos pinos. Quando usado em combinação com uma camada 

adesiva, ambos materiais podem se infiltrar na superfície do pino e reforçar a ligação com o cimento 

resinoso (RECHIA et al., 2016). 

De acordo com Rocca & Krejci, em 2013, ao confiar na adesão, os pinos radiculares não são 

mais necessários nos molares desvitalizados, e no momento é difícil decidir se os pinos são necessários 

em pré-molares e dentes anteriores. Se usados, eles apenas podem ser considerados no caso de extrema 

destruição coronária, sem ter evidências cientificas claras sobre sua necessidade e indicação exata. Se 

utilizados, pinos adesivos em um conceito restaurador minimamente invasivo não representam um 

elemento retentivo macromecanicamente, eles servem muito mais como reforço de fibra de vidro de 

um revestimento radicular curto que busca aumentar a superfície adesiva dentro do canal radicular 

para aumentar a retenção adesiva. Finalmente, é importante observar que a seleção precisa de casos e 

a execução rigorosa de procedimentos adesivos são essenciais para a realização dessa estratégia 

adesiva completa (ROCCA; KREJCI, 2013). 

  Existe um consenso de que a estrutura dentária remanescente desempenha um papel importante 

na sobrevivência dos dentes tratados endodonticamente. Do ponto de vista biomimético, a preservação 

e conservação da estrutura dentária é fundamental para manter o equilíbrio entre parâmetros 

biológicos, mecânicos, adesivos, funcionais e estéticos. É benéfico preservar tecidos coronais e evitar 

procedimentos endodônticos invasivos, porque essas abordagens violam o equilíbrio biomecânico 

comprometendo o desempenho a longo prazo de dentes restaurados. A sobrevivência dos dentes 

tratados endodonticamente, depende dos remanescentes da estrutura dentária sólida que permanece 

após a endodontia, acesso e remoção de cárie são realizados, consequentemente os fatores mais 

importantes ao restaurar dentes tratados endodonticamente tornam-se a máxima preservação e 

conservação de esmalte, dentina e junção dentina-esmalte. Consequentemente, restaurações parciais 

aderidas são sempre preferidas a coroas cimentáveis de cobertura total. O objetivo atual é mudar as 

abordagens da extensão para prevenção. Precisão em odontologia obtida com a ajuda de ampliação e 

eletricidade, peças de mão, tal como otimização de adesão fornecida com formas apropriadas de 

isolamento e selagem imediata da dentina são etapas essenciais para proteger a estrutura dentária 

restante, tendo uma abordagem adesiva minimamente invasiva, embora a literatura atual ainda seja 
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contraditória sobre a influência do tipo de pinos nas fraturas radiculares, assim como os benefícios de 

evitar os pinos ou restaurar parcialmente um dente. Mais estudos clínicos devem ser realizados com 

as modernas alternativas adesivas sem pino às abordagens convencionais. (CARVALHO et al., 2018). 

  De acordo com os artigos revisados, atualmente a sequência para o protocolo para a utilização 

dos pinos de fibra de vidro para obter sucesso, recomenda-se que seja preconizado o uso de pinos 

anatômicos, pois garante uma melhor adaptação no conduto e reduz a camada de espessura do cimento. 

No tratamento superficial, deve ser utilizado de álcool para a limpeza dos pinos (MISHRA et al., 2020). 

A aplicação de um silano (RECHIA et al., 2016), a aplicação de um sistema adesivo, para melhor a 

resistência da união dos materiais (RECHIA et al., 2016) e a utilização de cimentos resinosos duais, 

para que tenha uma polimerização adequada do conduto, reduzindo o risco de falhas (RECHIA et al., 

2016), com um sistema adesivo compatível recomendado pelo fabricante, que pode ser convencional 

ou autocondicionante (MARQUES et al., 2016). 

A decisão final da escolha da técnica restauradora deve levar em consideração as variáveis 

relativas a cada paciente, como a oclusão, força mastigatória, nível de inserção e a presença de hábitos 

parafuncionais, para aumentar a longevidade de dentes tratados endodonticamente com condutos 

frágeis (GRANDINI; SAPIO; SIMONETTI, 2003). 
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4. CONCLUSÃO 

Casos de dentes tratados endodonticamente, onde houve perda de estrutura que justifique a 

utilização de um retentor intracanal, podem receber um pino de fibra de vidro, por serem mais estéticos 

e apresentarem propriedades semelhantes às da dentina, levando a uma distribuição de tensão mais 

homogênea e diminuindo o risco de fratura radicular. De acordo com o estudo, o tratamento superficial 

do material, a avaliação da necessidade de moldar ou reeembasar o pino e a escolha do material de 

cimentação, precisam ser realizados de acordo com suas propriedades, fazendo uma indicação correta 

para cada caso especificamente, sendo crucial para o sucesso um operador calibrado para execução 

correta da técnica. Considerando que a preservação e conservação da estrutura dentária é fundamental 

para manter o equilíbrio entre parâmetros biológicos, mecânicos, adesivos, funcionais e estéticos, a 

técnica minimanente invasiva, sem a utilização de pinos, também pode ser utilizada, dentro das suas 

indicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

5. REFERÊNCIAS  

 

1. ARCHANA, C. H. et al. Effect of surface pretreatment and thermal activation of silane 

coupling agent on bond strength of fiber posts to resin cement. Journal of Contemporary 

Dental Practice, v. 20, n. 11, p. 1293–1296, 2019.  

2. BAŞARAN, G. et al. Microtensile bond strength of root canal dentin treated with adhesive and 

fiber-reinforced post systems. Brazilian oral research, v. 33, p. 1–10, 2019.  

3. BATEMAN, G.; RICKETTS, D. N. J.; SAUNDERS, W. P. Fibre-based post systems: A 

review. British Dental Journal, v. 195, n. 1, p. 43–48, 2003.  

4. BONCHEV A; RADEVA E; TSVETANOVA N. Fiber Reinforced Composite Posts-A Review 

of Literature. International Journal of Science and Research, v. 6, n. October, p. 2319–7064, 

2015.  

5. BONFANTE, G. et al. Tensile bond strength of glass fiber posts luted with different cements. 

Brazilian Oral Research, v. 21, n. 2, p. 159–164, 2007.  

6. BORGES, M. DE F. et al. Glass fiber post treatment – does it influence resin cement bond 

strength? Revista de Odontologia da UNESP, v. 48, 2019.  

7. BORGES, M. G. et al. Does the moment of fiber post cutting influence on the retention to root 

dentin? Brazilian Dental Journal, v. 26, n. 2, p. 141–145, 2015.  

8. CAGIDIACO, M. C. et al. Placement of fiber prefabricated or custom made posts affects the 

3-year survival of endodontically treated premolars. American Journal of Dentistry, v. 21, n. 

3, p. 179–184, 2008.  

9. CARVALHO, M. F. F. DE et al. Effect of ethanol-wet bonding on porosity and retention of 

fiberglass post to root dentin. Brazilian oral research, v. 34, p. e020, 2020.  

10. CHAN, F. W.; HARCOURT, J. K.; BROCKHURST, P. J. The effect of post adaptation in the 

root canal on retention of posts cemented with various cements. Australian Dental Journal, 

v. 38, n. 1, p. 39–45, 1993.  

11. DE CARVALHO, M. A. et al. Current options concerning the endodontically-treated teeth 

restoration with the adhesive approach. Brazilian Oral Research, v. 32, p. 147–158, 2018.  

12. DE SOUSA MENEZES, M. et al. Fiber post etching with hydrogen peroxide: Effect of 

concentration and application time. Journal of Endodontics, v. 37, n. 3, p. 398–402, 2011.  

13. FARIA, M. I. A. et al. Tensile strength of glass fiber posts submitted to different surface 

treatments. Brazilian Dental Journal, v. 24, n. 6, p. 626–629, 2013.  

14. FERREIRA, R. et al. Avaliação da influência do tratamento endodôntico na resistência de 



20 
 

 
 

união de pinos de fibra reforçados por um compósito restaurador. Revista Sul-Brasileira de 

Odontologia, v. 8, n. 2, p. 174–181, 2011.  

15. GIOVANI, A. R. et al. In vitro fracture resistance of glass-fiber and cast metal posts with 

different lengths. Journal of Prosthetic Dentistry, v. 101, n. 3, p. 183–188, 1 mar. 2009.  

16. GRANDINI, S.; SAPIO, S.; SIMONETTI, M. Use of anatomic post and core for reconstructing 

an endodontically treated tooth: a case report. The journal of adhesive dentistry, v. 5, n. 3, p. 

243–7, 2003.  

17. HAN, L. et al. Evaluation of physical properties and surface degradation of self-adhesive resin 

cements. Dental Materials Journal, v. 26, n. 6, p. 906–914, 2007.  

18. HARALUR, S. B. et al. The Effect of Intraradicular Multiple Fiber and Cast Posts on the 

Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth with Wide Root Canals. BioMed 

Research International, v. 2018, p. 1–6, 2018.  

19. JANONES, L. et al. PROTOCOLO TÉCNICO DE CIMENTAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE 

VIDRO IMEDIATAMENTE APÓS A OBTURAÇÃO DO CANAL RADICULAR. X 

Jornada Odontológica da Universidade Brasil, v. 7, n. 4, p. 104, 2018.  

20. MARQUES, J. DAS N. et al. Análise comparativa da resistência de união de um cimento 

convencional e um cimento autoadesivo após diferentes tratamentos na superfície de pinos de 

fibra de vidro. Revista de Odontologia da UNESP, v. 45, n. 2, p. 121–126, 2016.  

21. MIORANDO, B. et al. Utilização de pinos intraradiculares. Journal of Research in Dentistry, 

v. 6, n. 1, p. 16, 2018.  

22. MISHRA, L. et al. Effects of Surface Treatments of Glass Fiber-Reinforced Post on Bond 

Strength to Root Dentine: A Systematic Review. Materials, v. 13, n. 8, p. 1967, 2020.  

23. MOSHARRAF, R.; RANJBARIAN, P. Effects of post surface conditioning before silanization 

on bond strength between fiber post and resin cement. Journal of Advanced Prosthodontics, 

v. 5, n. 2, p. 126–132, 2013.  

24. MUNIZ, L. Novo conceito para retenção intra-radicular : Preparo endodôntico para pinos de 

fibra. Dental Press, v. 2, n. 1, p. 70–81, 2005.  

25. MUNIZ, L. Pinos de fibras: técnicas de preparo e cimentação. Dentristry Clínica Brasil, p. 

24–28, 2010.  

26. NEVES, T. et al. Resistência de união à microtração de sistemas adesivos “condiciona-e-lava” 

de dois passos: efeito de diferentes tratamentos da superfície dentinária condicionada. Revista 

de Odontologia da UNESP, v. 46, n. 3, p. 131–137, 2017.  

27. NOVAIS, V. R. et al. Correlation between the mechanical properties and structural 

characteristics of different fiber posts systems. Brazilian Dental Journal, v. 27, n. 1, p. 46–



21 
 

 
 

51, 2016.  

28. PEREIRA, J. R. et al. The influence of different cements on the pull-out bond strength of fiber 

posts. Journal of Prosthetic Dentistry, v. 112, n. 1, p. 59–63, 2014.  

29. RECHIA, B. C. DO N. et al. Influence of different surface treatments of fiberglass posts on the 

bond strength to dentin. Brazilian Journal of Oral Sciences, v. 15, n. 2, p. 158–162, 2016.  

30. REIS, B. R. et al. Influência dos materiais para customização de pinos de fibra de vidro e 

confecção de núcleo de preenchimento no comportamento biomecânico de dentes tratados 

endodonticamente. Journal Iknow, v. 01, p. 48–52, 2020.  

31. ROCCA, G.; KREJCI, I. Crown and post-free adhesive restorations for endodontically treated 

posterior teeth: from direct composite to endocrowns. The European journal of esthetic 

dentistry, v. 8, n. 2, p. 156–179, 2013.  

32. SAKER, S.; ÖZCAN, M. Retentive strength of fiber-reinforced composite posts with 

composite resin cores: Effect of remaining coronal structure and root canal dentin conditioning 

protocols. Journal of Prosthetic Dentistry, v. 114, n. 6, p. 856–861, 2015.  

33. SILVA, J. et al. Resistência à tração de pinos de fibra de vidro intrarradiculares: efeito de 

diferentes agentes cimentantes. Odontologia Clínico-Científica (Online), v. 10, n. 4, p. 381–

385, 2011.  

34. STOCKTON, L. W. Factors affecting retention of post systems: A literature review. Journal 

of Prosthetic Dentistry, v. 81, n. 4, p. 380–385, 1999.  

35. TZIMAS, K. et al. Endocrown restorations for extensively damaged posterior teeth: clinical 

performance of three cases. Restorative Dentistry & Endodontics, v. 43, n. 4, p. 1–9, 2018.  

36. WAGNER, A. et al. Bonding performance of universal adhesives in different etching modes. 

Journal of Dentistry, v. 42, n. 7, p. 800–807, 2014.  

37. WANG, H. W.; CHANG, Y. H.; LIN, C. L. Mechanical resistance evaluation of a novel 

anatomical short glass fiber reinforced post in artificial endodontically treated premolar under 

rotational/ lateral fracture fatigue testing. Dental Materials Journal, v. 35, n. 2, p. 233–240, 

2016.  

38. YOUNES, A. A. et al. The effect of various fiber reinforced composite post surface treatments 

on its bond strength to root canal dentin. Tanta Dental Journal, v. 12, p. S15–S21, 2015.  

39. ZOGHEIB, L. et al. Resistance to compression of weakened roots subjected to different root 

reconstruction protocols. journal of applied oral Science, v. 19, n. 6, p. 648–654, 2011.  

 


	Prof. Me. Rodrigo Lorenzi Poluha - UNICESUMAR
	1. Introdução
	2. REVISÃO DE LITERATURA
	2.1.       TIPOS E PROPRIEDADES DOS PINOS
	2.2.       INDICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PINOS
	2.3.      TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
	2.4.      CIMENTAÇÃO
	A capacidade de diferentes cimentos de reter pinos dentários está relacionada com: (1) as propriedades mecânicas de o cimento; (2) a eficiência de ligação do cimento às duas superfícies que estão sendo unidas; (3) a durabilidade do cimento; e (4) a co...

	3. DISCUSSÃO
	4. conclusão
	5. REFERÊNCIAS

