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Reabilitação de dente tratado endodonticamente com 
pino de fibra de vidro.
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Introdução

O tratamento endodôntico só poderá ser 
considerado finalizado a partir do momento que o 
dente esteja definitivamente restaurado, e cumprindo 
adequadamente as funções de estética e mastigação. 
Dentes com perda de estrutura coronária acima de 2/3 
invibilizam a reabilitação com restaurações diretas, 
levando à necessidade de utilização de retentores 
intraradiculares para retenção da restauração definitiva, 
normalmente indireta (Upadhyaya et al, 2015).

A função primária do pino é reter o núcleo de 
preenchimento, que posteriormente fornece uma base 
adequada para a colocação final da restauração. A 
seleção do pino é baseada em sua biocompatibilidade, 
propriedades mecânicas, facilidade de fabricação e 
disponibilidade em mercado e custo. Basicamente 
utilizava-se apenas pinos metálicos, que incluem titânio 
(Ti) e níquel-cromo (Ni-Cr). Novos materiais incluem 
cerâmica e resina reforçada com fibra usados por suas 
propriedades estéticas únicas e outras características 
positivas (Upadhyaya et al, 2015).

Estes sistemas apresentam propriedades 
mecânicas semelhantes às da dentina, resultando 
em padrões de estresse semelhantes aos dos dentes 
intactos. Além disso, a preparação do canal radicular 
para esses tipos de sistemas pós é mais conservadora 
(Soares et al 2012, Barfeie et al 2015). 

Uma série de fatores está relacionada com a 
longevidade desse tipo de procedimento. E alguns 
autores não mostram diferença significativa entre 
pinos metálicos e pinos de fibra de vidro. Entretanto, a 
literatura mostra também que dentes reabilitados com 
pinos metálicos foram associadas a complicações mais 
desfavoráveis, como fratura radicular. Sugere-se que o 
pino deveria ter um módulo de elasticidade semelhante 

ao da dentina para uma distribuição de estresse mais 
uniforme ao longo da comprimento do pino (Soares et 
al, 2012). 

Um elemento-chave para a longevidade dos 
tratamentos, quando se usa pinos e núcleo de 
preenchimento, é a incorporação da férula. Existe uma 
indicação clara de que a colocação da férula de pelo 
menos 2 mm, reduz os estresses na dentina cervical 
para todos os modelos estudados independentemente 
do material e do design do pino (Upadhyaya et al, 2015).

Dessa forma, o objetivo deste artigo é um relato de 
caso de reabilitação de dente tratado endodoticamente 
com pino de fibra de vidro para permitir a retenção de 
coroa total.

Relato de caso

Paciente sexo feminino, 50 anos, compareceu 
ao consultório particular com presença de cárie nos 
dentes inferiores anteriores. No elemento 31 foi feita 
a remoção de todo o tecido cariado e o tratamento 
endodôntico. Foi proposto cimentação de pino de fibra 
e reconstrução em resina composta, para posterior 
preparo e confecção de coroa total, devido à presença 
de pouca estrutura coronária (Figura 1).

A restauração provisória foi removida com broca 
esférica diamantada 1014 (KG Soren). Foi feita a 
seleção do pino de fibra Exacto 0,5 (Angelus Industria 
de Produtos Odontológicos S/A, Paraná, Brasil) através 
da radiografia, e pela medida de odontometria com 
referência na incisal, foi realizado o alívio de 14 mm 
com a broca do diâmetro equivalente ao próprio pino 
(Figura 2). 

O preparo do pino foi realizado com peróxido de 
hidrogênio 35% por 1 minuto, lavagem abundante 
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e fricção do Silano (Angelus Industria de Produtos 
Odontológicos S/A, Paraná, Brasil) por 1 min (Figura 
3). O canal foi limpo com EDTA (Biodinâmica, Paraná, 
Brasil), e o remanescente hibridizado com Àcido 
Fosfórico Angie 37% (Angelus Industria de Produtos 
Odontológicos S/A, Paraná, Brasil) (Figura 4A)  por 30 
segundos em esmalte e 15 segundos em dentina e após 
lavagem pelo mesmo tempo de aplicação do ácido no 
esmalte (Figura 4B) e controle de umidade, o canal 
radicular foi seco (Figura 4B) protegido com bolinha de 
algodão e aplicado o sistema adesivo Fusion-Duralink 
(Angelus Industria de Produtos Odontológicos S/A, 
Paraná, Brasil) (Figura 4C).

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.

O cimento Relyx U200 (3M do Brasil Ltda, Sumaré, 
Brasil) foi manipulado e embebido no pino (Figura 
5A), 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 5B). 

Cada face do dente foi polimerizada por 1 
min (Figura 6), 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 e radiografia final (Figura 7), 
e paciente foi encaminhada para realização de coroa 
total o mais breve possível.

Conclusão

O uso de pinos de fibra de vidro permite melhor 
retenção da restauração coronária, necessária em 
dentes com tratamento endodôntico e grande perda 
de estrutura dentária, aumentando a longevidade 
do tratamento e diminuindo risco de fratura do 
remanescente.

Referências bibliográficas

1. Barfeie A, Thomas MB, Watts A, Rees J. Failure 
Mechanisms of Fibre Posts: A Literature Review. Eur 
J Prosthodont Restor Dent. 2015 Sep;23(3):P115-27.

2. Soares CJ, Valdivia AD, da Silva GR, Santana FR, 
Menezes Mde S. Longitudinal clinical evaluation 
of post systems: a literature review. Braz Dent J. 
2012;23(2):135-740.

3. Upadhyaya V, Bhargava A, Parkash H, Chittaranjan 
B, Kumar V. A finite element  study of teeth restored 
with post and core: Effect of design, material, 
and ferrule. Dent Res J (Isfahan). 2016 May-
Jun;13(3):233-8.

Fotos de Casos

Figura 1: Aspecto inicial 
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Figura 2: Alívio do conduto com broca do pino #0,5

Figura 3: Preparo do pino A. Peróxido de hidrogênio. 
B. Lavagem abundante. C. Aplicação silano
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Figura 4: Preparo do remanescente. 
A. Condicionamento ácido. B. Lavagem e secagem do 
conduto. C. Aplicação sistema adesivo
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Figura 5: Fotoativação sistema adesivo

Figura 6: Inserção do pino no canal
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Figura 7: Aspecto radiográfico e clínico final


