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O uso de retentores intraradiculares na reabilitação de 
dentes tratados endodonticamente.
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Introdução

O tratamento endodôntico torna o dente não vital 
tornando-o extremamente frágil. Após o tratamento 
bem sucedido do canal radicular, o dente pode 
permanecer como uma unidade funcional dentro 
do arco dentário, desde que a estrutura coronária 
tenha sido adequadamente restaurada. A restauração 
definitiva depende muito da quantidade de estrutura 
dentária remanescente, da morfologia do dente e da 
sua posição no arco dentário. Quando não há estrutura 
de coronal dentária mínima presente, são necessárias 
retentores intraradiculares para melhorar a retenção do 
material restaurador (Anche et al 2014).

O uso de pinos inicialmente foi pensado para 
reforçar dentes enfraquecidos endodonticamente e 
aumentar sua resistência à fratura. Tradicionalmente, 
estavam disponíveis pinos e núcleos metálicos 
pré-fabricados ou personalizados. Recentemente, 
introduziram-se alternativas não-metálicas, como 
pinos de fibra de vidro (Anche et al 2014; Sarkis-Onofre 
et al 2014). Estudos mostram que a sobrevivência 
de pino de fibras de vidro e pinos de metal fundido 
é semelhante. Ambos apresentaram altas taxas de 
sobrevivência, e podem ser considerados alternativas 
viáveis por suas propriedades mecânicas e estéticas 
(Sarkis-Onofre et al 2014).

Embora não tenha sido encontrada nenhuma 
diferença entre os tipos de postagem, algumas 
diferenças clínicas são extremamente relevantes. A 
falha adesiva é o modo mais comum de falha nos dentes 
restaurados com pinos de fibra, e estão diretamente 
associados a problemas de técnica adesiva (por 
exemplo, polimerização insuficiente). No entanto, essa 
falha também pode ser um indicador precoce da fratura 
da raiz, a ausência de férula ou a associação de todos 

os fatores, evitando que falhas piores, que inviabilizam 
a manutenção do elemento dentário ocorram (Sarkis-
Onofre et al 2014).

Alguns estudos mostraram que o módulo de 
elasticidade dos pinos está relacionado ao risco de 
fratura radicular, devido à influência de diferentes 
propriedades físicas do material. Isso significa 
que pinos de fibra, por apresentarem propriedades 
mecânicas semelhantes às da dentina, possuem 
menos risco de fratura radicular. Apesar de retentores 
metálicos possuírem boa sobrevivência clínica, no 
entanto as falhas envolvidas são em sua maioria 
irreversíveis, principalmente na ausência de férula, ao 
contrário do que acontece com os pinos de fibra de 
vidro (Barfeie et al 2015, Soares et al 2012). 

 O objetivo deste artigo é o relato de caso 
de dente tratado endodonticamente, com pouca 
estrutura coronária, fazendo necessário uso de retentor 
intraradicular.

Relato de Caso

Paciente sexo feminino, 35 anos, compareceu 
ao consultório particular, com queixa de dor pulsátil, 
e presença restauração insatisfatória no elemento 
36. Foi feita a remoção de todo o tecido cariado e o 
tratamento endodôntico. Devido à grande perda de 
estrutura dentária, a restauração em resina composta 
direta fica contra-indicada, sendo então proposto a 
cimentação de pino de fibra e reconstrução em resina 
composta, para posterior preparo e confecção de coroa 
total (Figura 1).

Na sessão seguinte da conclusão do tratamento 
endodôntico, foi removida a restauração provisória com 
broca esférica diamantada 1014 (KG Soren). Através da 
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odontometria do canal distal de 21mm com referência 
na cúspide disto vestibular, foi realizado o alívio de 15 
mm com brocas Gates Glidden 3 e 4 (Angelus Industria 
de Produtos Odontológicos S/A, Paraná, Brasil), 
utilizando stop de borracha para manter a medida na 
referência escolhida (Figura 2). 

O canal foi limpo com EDTA (Biodinâmica, Paraná, 
Brasil), e o verificado a adaptação do Pino de Fibra 
de vidro Reforpost #1 (Angelus Industria de Produtos 
Odontológicos S/A, Paraná, Brasil). Foi escolhido 
trabalhar com cimento resinoso dual autocondicionante 
Relyx U200 (3M do Brasil Ltda, Sumaré, Brasil), e 
por esse motivo, não há a necessidade de preparo 
do conduto. O esmalte foi condicionado com Àcido 
Fosfórico Angie 37% (Angelus Industria de Produtos 
Odontológicos S/A, Paraná, Brasil) por 30 segundos 
(Figura 3A) e a dentina por 15 segundos, e após lavagem 
pelo mesmo tempo de aplicação do ácido no esmalte 
(Figura 3B) e controle de umidade, o canal radicular 
foi protegido com bolinha de algodão e foi aplicado o 
sistema adesivo Fusion-Duralink (Angelus Industria de 
Produtos Odontológicos S/A, Paraná, Brasil) (Figura 4A 
e B). 

Foi aplicado o Fusion-Duralink Primer na dentina, 
friccionando levemente o microbrush por 30 segundos 
(Figura 5A), seguido de leve jato de ar, até apresentar 
aspecto brilhante e sem excessos, e em seguida, 
aplicação do Fusion-Duralink Adesivo sobre o esmalte 
e a dentina (Figura 5B) e fotoativação por 10 segundos.

A desinfecção do pino foi realizada com fricção de 
álcool 70% (MARCA), e preparo com Silano (Angelus 
Industria de Produtos Odontológicos S/A, Paraná, 
Brasil) (Figura 4C) por 1 min utilizando microbrush 
(Figura 5C). O cimento foi manipulado e colocado ao 
redor do pino (Figura 6A), que foi introduzido no canal 
radicular com movimento de vai-e-vem para evitar a 
presença de bolhas e desadaptação do pino, removido 
os execessos de cimento e mantido em posição por 5 
min (Figura 6B). 

Cada face do dente foi polimerizada por 1 min, e 
o dente foi reconstruído com resina composta pela 
técnica incremental. Após a reconstrução, o pino foi 
cortado com broca esférica sem irrigação, e tampado 
com resina para não ficar exposto ao meio bucal. O 
isolamento foi removido para ajuste oclusal e polimento 
(Figura 7A) e radiografia final (Figura 7B) e paciente foi 
encaminhada para confecção de coroa total.

Conclusão

Na presença de pouca estrutura coronária, a 
utilização de retentor intraradicular se faz necessário 
para a retenção da restauração. Pinos de fibra de vidro, 
devido suas propriedades físicas e mecânicas são 
excelentes opções de tratamento, para a longevidade 
do tratamento, como no presente caso.
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Legenda

Figura 1. Aspecto clínico inicial A. Com material 
restaurador provisório B. Remanescente coronário
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Figura 2: Alívio do conduto

Figura 3: Preparo do remanescente. A. 
Condicionamento ácido. B. Lavagem e controle de 
umidade
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Figura 4: Preparo do remanescente e do pino. A. 
Primer B. Adesivo. C. Silano

Figura 5: Agentes de união utilizados A. Primer B. 
Adesivo. C. Silano
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Figura 6: Inserção do cimento no pino e adaptação no 
canal

Figura 7: Aspecto clínico e radiográfico final.


