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Introdução

Os dentes endodonticamente tratados podem exibir 
uma destruição coronal pronunciada, e a quantidade 
de dentina coronária residual pode influenciar a 
sobrevivência clínica de pinos e restaurações. A 
preservação de pelo menos uma parede coronal é um 
dos fatores mais críticos para o sucesso dos dentes 
endodonticamente tratados e restaurados. Assim, a 
ausência de paredes coronais é um pior cenário para 
a restauração, e o uso de retentores intrarradiculares 
é o principal método para a restauração. (Anche et al 
2014).

 A reabilitação protética dos dentes tratados 
endodonticamente tem sido um desafio para os 
cirurgiões dentistas. Após a terapia endodôntica, 
a quantidade substancial de estrutura dentária 
que foi perdida devido a caries, traumatismos e 
procedimentos endodônticos e torna o remanescente 
uma estrutura com reduzido módulo de resiliência com 
susceptibilidade a fratura aumentada. O reforço de 
pinos de fibra em dentes endodonticamente tratados 
com estrutura coronária insuficiente produz um campo 
de tensão semelhante ao dos dentes naturais devido 
ao mesmo módulo de elasticidade que a dentina, 
permitindo que o dente volte às suas funções (Kar et al 
2017).

 A férula foi definida como a estrutura do 
remanescente coronário que se estende por toda a 
margem, com a função de melhorar a estabilidade 
biomecânica do dente e resistência ao carregamento 
oclusal. Estudos validaram o uso de uma férula de 1,5 
mm como mais efetiva na resistência à fratura (Kar et 
al 2017).

 Os pinos de fibra de vidro podem ser 
encontrados com diferentes formatos, e não há um 

consenso na literatura sobre a melhor opção, pois 
fatores como espessura de dentina radicular, direção de 
inserção das forças mastigatórias podem influenciar. 
Pinos paralelos, oferecem a maior resistência ao 
deslocamento do canal radicular, e após cimentados 
são considerados mais retentivos. Apesar de sua 
inserção muitas vezes exigir maior desgate de dentina, 
menos estresse é concentrado na raiz porque há menos 
efeito de encaixe; consequentemente, resulta em menor 
risco de fratura radicular (Upadhyaya et al, 2015).

 Desta forma, o objetivo foi relatar o caso 
clínico de dente com necessidade de reabilitação de 
pino de fibra para retenção de coroa total.

Receituário

Paciente sexo feminino, 30 anos, compareceu ao 
consultório particular, com cárie extensa no elemento 
25. Foi feita a remoção de todo o tecido cariado e o 
tratamento endodôntico. Devido à grande perda de 
estrutura dentária (Figura 1), foi proposto cimentação 
de pino de fibra e reconstrução em resina composta, 
para posterior preparo e confecção de coroa total.

A restauração provisória foi removida com broca 
esférica diamantada 1014 (KG Soren). Através da 
odontometria do canal único de 19 mm com referência 
na cúspide palatina, foi realizado o alívio de 14 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) no comprimento 
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do alívio (Figura 3). Foi utilizado 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 4A) e a dentina por 
15 segundos, e após lavagem pelo mesmo tempo de 
aplicação do ácido no esmalte (Figura 4B) 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). 

Foi aplicado o Fusion-Duralink Primer na dentina, 
friccionando levemente o microbrush por 30 segundos, 
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 e 
fotoativação por 10 segundos.

Com o remanescente dental já preparado (Figura 
5), 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 6A) por 1 min utilizando microbrush 
(Figura 6B). O cimento foi manipulado e inserido com 
lima manual #40 (Dentsply) (Figura 7A), o pino 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 7B). 

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 8A) e radiografia final (Figura 8B), e paciente 
foi encaminhada para realização de coroa total o mais 
breve possível.

Conclusão

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. Se fazem necessários para retenção da 
restauração definitiva, quando há perdas significativas 
de remanescente coronário.
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Legenda

Figura 1: Aspecto clínico e radiográfico inicial
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Figura 2: Alívio do conduto

Figura 3: Confirmação da adaptação do pino no 
comprimento do alívio

Figura 4: Preparo do remanescente: A. 
Condicionamento ácido. B. Lavagem e controle de 
umidade
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Figura 5: Remanescente hibridizado

Figura 6: Preparo do pino com Silano
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Figura 7: A. Inserção do cimento com lima no canal B. 
Inserção do pino


