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Introdução

Dentes tratados endodonticamente são mais 
enfraquecidos quando comparados com dentes 
hígidos, principalmente pela destruição coronal da 
cárie dentária, fraturas, restaurações anteriores e 
acesso endodôntico. A reabilitação de dentes tratados 
endodonticamente, com redução de 50% ou mais da 
altura total da coroa clínica, é requisitada por meio 
da indicação prévia de retentores intrarradiculares1. 
Dentre os retentores intrarradiculares, destaca-se a 
eficiência de núcleos moldados e fundidos, por sua 
adaptação no interior do canal radicular e simplicidade 
técnica de confecção e cimentação. Nas últimas 
décadas, os sistemas de retentores pré-fabricados 
têm sido desenvolvidos e tornaram-se opção clínica 
na reabilitação de dentes com extensas destruições da 
porção coronária do elemento dental. Nesta opção há 
necessidade de reconstrução da porção coronária com 
material polimérico, e o uso de resinas compostas micro 
ou nano híbridas torna-se necessário. Estes retentores 
são divididos em pré-fabricados reforçados com fibra 
e pré-fabricados metálicos. Os últimos apresentam 
a desvantagem de não mimetizar mecanicamente 
a estrutura dentinária e não apresentam interação 
química com a interface adesiva e com o núcleo de 
preenchimento de resina composta. Estes fatores 

associados com a retenção mecânica rosqueável na 
dentina favorecem fraturas catastróficas radiculares 
(figura 1).

O uso de retentores reforçados com fibra de 
vidro permite a reabilitação de raízes enfraquecidas 
estruturalmente, devido, principalmente, a formação 
de interface adesiva com a dentina2, e comportamento 
biomecânico similar a dentina radicular permitida pela 
interface polimérica pino/adesivo/cimento/ dentina3,4. 
Devido à variedade de materiais poliméricos e 
criticidade da técnica adesiva, o protocolo de adesão 
destes retentores é diversificado na literatura. No 
entanto, a qualidade de hibridização da estrutura 
dentinária, verificação constante da qualidade de 
energia luminosa dos aparelhos fotoativadores e 
tratamento correto da superfície do pino de fibra são 
fatores fundamentais para o sucesso da retenção 
adesiva e longevidade clínica da restauração4-6. 
Há diversas opções de agentes fixadores adesivos, 
divididos em fotoativáveis, quimicamente ativáveis 
e duais. A intensidade de energia luminosa mínima 
para fotoativação segura de cimentos resinosos 
fotodependentes é de aproximadamente 850 mW/cm2 
4. Os aparelhos LED’s, de primeira e segunda geração, 
e lâmpadas hálógenas com longo período de uso não 
atingem esta intensidade luminosa. Nestes casos, a 
manutenção periódica dos aparelhos fotoativadores 
é necessária e a cimentação com agentes adesivos 
e cimentos resinosos totalmente químicos é opção 
clínica.

O objetivo deste relato de caso é destacar as 
etapas principais da fixação de retentores pré-
fabricados reforçados com fibra, enfatizando as etapas 
de cimentação química, independente de fotoativação 
e construção do núcleo de preenchimento com resina 
composta.
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Caso clínico

Paciente M.A.S., gênero feminino compareceu 
a clinica integrada de graduação do Hospital 
Odontológico, Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Uberlândia, relatando a queda 
do sistema de retentor metálico-fundido e coroa metalo-
cerâmica do elemento 12. Na Figura 2 observa-se o 
aspecto inicial do elemento 12 com redução extensa 
da porção coronária. Observa-se enfraquecimento 
das paredes proximais e manchamento radicular, 
consequência de múltiplas substituições empregando 
núcleos metálicos fundidos. Indicou-se a reabilitação 
deste elemento empregando cimentação totalmente 
química de retentor reforçado com fibra de vidro e 
reconstrução coronária com resina composta para 
confecção de preparo para coroa total. Foi realizado 
preparo do conduto radicular para pino Exacto n. 2 
(Angelus Ind., Londrina, Paraná, Brasil) translúcido, 
utilizando broca do Sistema Exacto em baixa rotação. 
Observe a manutenção de aproximadamente 5,0mm de 
guta-percha no terço apical. Prova clínica do pino após 
isolamento absoluto (Figura 3). 

Foi realizado condicionamento da estrutura 
dentinária com ácido fosfórico 37% (Angelus) por 
15s. Injetar o ácido fosfórico iniciando na porção 
mais profunda radicular reduzindo as chances de 
bolhas (Figura 4). Posteriormente, foi aspirado o 
excesso de ácido fosfórico com sugador endodôntico, 
lavar interna e externamente com água empregando 
seringa endodôntica durante pelo menos 15s. Remover 
excesso de umidade com cones de papel absorvente. 
Observe com atenção a extremidade dos cones para 
detectar remanescentes de ácido fosfórico (Figura 5). 
Na sequência aplicou-se com micro-brush o Primer do 
Sistema Adesivo Fusion Duralink (Angelus). Aguardou-
se 60s para evaporação do solvente, removendo os 
excessos de primer com cone de papel absorvente. 
Em seguida aplicou-se, com outro micro-brush, o 
Catalizador do Sistema Adesivo Fusion Duralink 
(Angelus). Os excessos foram removidos com cone 
de papel absorvente. Aguardou-se 4min para reação 
de polimerização da camada adesiva (Figura 6). Neste 
intervalo de 4 min realizou-se tratamento da superfície 
do pino de fibra de vidro com o protocolo descrito a 
seguir, objetivando a exposição superficial de maior 
quantidade de fibra de vidro sem o comprometimento 
estrutural do pino4:

• Imersão em Peróxido de Hidrogênio 24% por 60s 

• Lavagem por 60s com spray ar/água

• Secagem

• Aplicação de Silano (Angelus) – aguardando 60s 
de volatilização total

• Aplicação de camada de Adesivo Fusion Duralink 
na porção coronária do pino– Fotoativação por 40s

Foi manipulado o cimento de presa química 
,seguida de inserção do cimento com lima, espalhando 
nas paredes do conduto radicular. Inserção do pino de 
fibra envolvido com cimento resinoso. Remoção dos 
excessos de cimento com micro-brush (Figura 7). Na 
Figura 8 observa-se a reconstrução da porção coronária 
com resina composta nano-híbrida Ice (SDI Ind., 
Austrália) cor OA2. Inserção incremental envolvendo o 
remanescente dental e retentor, planejando geometria 
do preparo para coroa total e opacificando a base 
escura da raiz. Fotoativação de cada incremento de 
resina composta por 40s.  

Na Figura 9 pode-se visualizar o aspecto inicial 
e aspecto final do preparo para coroa total. Neste 
momento cabe ao profissional a adequação do preparo 
de acordo com o tipo de material constituinte da coroa 
total, ou seja, infra-estrutura metálica empregando 
pontas diamantadas 2214 e 2215, ou infra-estrutura de 
cerâmica reforçada empregando pontas diamantadas 
2135 e 4138.
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Figura 1

Fratura catastrófica de pré-molar restaurarado 
com resina composta retida por retentro intra-
radicular metalico pré-fabricado rosqueável. A. Região 
de interação deficiente da interface metal/resina 
composta; B. Região da fratura radicular intensificada 
pelo tipo de pino.

Figura 2

Aspecto inicial da raiz do elemento 22. Observe a 
reduzida espessura das paredes proximais e a altura 
de 2,0mm do remanescente dental, importante para 
resistência do conjunto dente/pino/coroa.

Figura 3

Radiografia Periapical – 5,0mm guta-percha 
remanescente apical, adaptação da broca do sistema 
Exacto, e prova do pino.

Figura 4

Condicionamento da estrutura dental.

Figura 5

Remoção do excesso de ácido fosfórico, lavagem e 
controle da umidade.
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Figura 6

Hibridização da estrutura dental – Aplicação do 
Primer e Catalisador, remoção dos excessos.

Figura 7

Aplicação do cimento resinoso químico.

Figura 8

Reconstrução da porção coronária – núcleo de 
preenchimento prévio ao preparo.

Figura 9

Aspecto final da porção coronária e preparo.

Conclusões

Pode-se concluir que a hibridização da estrutura 
dental e cimentação adesiva totalmente química são 
opções reabilitadoras relevantes em situações clínicas 
onde o fator profundidade e qualidade da unidade 
ativadora influenciam negativamente na qualidade de 
união da interface pino/cimento/dentina radicular.
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