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RESumO
Introdução: Os retentores intra-radiculares (RIR) são de fundamental importância para a correta retenção 
da restauração e proteção do remanescente dental. O objetivo deste estudo é comparar a  resistência à 
flexão de três tipos de RIR diante de uma força de compressão aplicada perpendicularmente ao seu longo 
eixo, na sua porção coronária. Métodos: Trinta raízes de caninos tratadas endodonticamente e com seus 
condutos preparados para receber retentores foram divididas em três grupos de 10. No Grupo I, os núcle-
os metálicos fundidos (NMF) foram modelados pela técnica direta, fundidos em liga de cobre-alumínio 
(Duracast MS) e cimentados com cimento de fosfato de zinco (SS White). Nos grupos II e III, foram 
utilizados pinos pré-fabricados (PPF) de fibra de carbono e fibra de vidro (Angelus), respectivamente, 
com suas porções coronárias modeladas diretamente em resina composta fotopolimerizável (Charisma) e 
cimentados com cimento resinoso (Enforce IV). Após vinte e quatro horas de armazenamento em solu-
ção salina, os corpos-de-prova foram submetidos à carga compressiva numa Máquina Universal de Testes, 
a uma velocidade de 0,5mm/min até o dobramento dos retentores. As cargas máximas suportadas até o 
início do dobramento dos retentores foram registradas. Resultados: Os resultados foram submetidos aos 
testes estatísticos ANOVA e Tukey (alfa=0,05) os quais demonstraram haver diferenças estatisticamente 
significantes entre os grupos. As médias (± desvio-padrão) foram respectivamente: GI – 53,50 (±9,50); 
GII – 30,99 (±6,61); GIII – 21,96 (±3,67). Conclusões: a resistência à flexão dos NMF foi superior à dos 
demais grupos. Os PPF de fibra de carbono demonstraram maior resistência à flexão do que os de fibra 
de vidro.
DESCRITORES: Pinos dentários - Técnica para retentor intra-radicular

ABSTRACT 
Introduction: Posts  are  important devices  to maintain  the correct  restoration and protect  remain dental 
structure. The aim of this research was to compare the flexural resistance of three types of endodontic 
posts under a compressive load applied perpendicularly to the axis, at the crown portion. Methods:  Thirty 
canine teeth roots, endodonticaly treated and prepared for post roots, were used. The samples were ran-
domly divided in three groups of ten, as follow: group 1, acrylic patterns of endodontic posts were cast 
in copper-aluminum alloy (DuracastMS); group 2, prefabricated carbon fiber posts were cemented with 
resin cement and completed with composite core; group 3, prefabricated glass fiber posts were cemented 
with resin cement and completed with composite core. After 24 hours of storage in saline solution, the 
samples were tested under load (0,5mm/min) in a Universal Testing Machine until the posts were bent. 
The maximum load values were registered and calculated according the posts range. Results: The results 
submitted to ANOVA and Tukey tests (α=0,05) and demonstrated that there was statistically significant 
difference between the groups. Median (±standard deviation) were: GI – 53,50 (±9,50); GII – 30,99 
(±6,61); GIII – 21,96 (±3,67). Conclusions: the cast posts flexural resistance was higher than the prefabrica-
ted posts. The prefabricated carbon fiber posts showed better performance than glass fiber ones.
DESCRIPTORS: Dental pins - Post and core technique
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INTRODuçÃO
Os  retentores  intra-radiculares  têm  exercido  impor-

tante papel na restauração de dentes  tratados endodon-
ticamente.  São  responsáveis  pela  retenção  de  coroas  e 
preenchimentos e distribuição uniforme das tensões re-
sultantes das cargas que incidem no elemento dental du-
rante  a  mastigação  (Paul  e  Scharer 34, 1997; Mc Lean26, 
1998; Yaman et al.49, 1998; Sirimai et al.45, 1999; Reagan 
et al.39, 1999). Um RIR indevidamente planejado poderá 
resultar na perda da prótese sobre ele assentada, muitas 
vezes colocando em risco a integridade do remanescente 
radicular  (Santos  et al.42, 1996). As técnicas de retenção 
intra-radicular compreendem a aplicação de núcleos me-
tálicos fundidos e pinos pré-fabricados metálicos ou não.

De uso consagrado na clínica, os núcleos metálicos 
fundidos  são constituídos de uma peça única,  fundida 
a partir de um padrão individual de cera ou resina acrí-
lica que se adaptam ao conduto radicular previamente 
preparado  (Smith  et al.46, 1998). São economicamente 
acessíveis  e  apresentam  propriedades  mecânicas  satis-
fatórias (Simonetti e Falleiros44, 1975). Entretanto, os 
NMF  apresentam  algumas  características  indesejáveis, 
tais como a difícil remoção, corrosão, estética desfavorá-
vel e dificuldade no repreparo de sua porção coronária 
após a cimentação.

Já os PPF são selecionados de acordo com as dimen-
sões  do  conduto  previamente  preparado,  cimentados 
e suas porções coronárias são construídas em material 
plástico (Nayyar et al.32, 1980; Cohen et al.11, 1994). Os 
PPF foram criados na tentativa de suprir deficiências 
observadas clinicamente: melhora de propriedades físi-
cas, biocompatibilidade, resistência à corrosão e estéti-
ca (Zalkind e Hochman50, 1998; Rosentritt et al.41, 2000; 
Hew et al.18, 2001; Chaves10, 2000; Dean et al.13, 1998; 
Brown5, 2000).  Embora o uso de NMF tenha demons-
trado sucesso clínico ao longo dos anos, pesquisas atuais 
confirmam a ampla aceitação dos PPF, principalmente 
pela rapidez de aplicação e preservação de estrutura den-
tal. (Nakabayashi et al.30, 1992; Standlee et al.47, 1978).

Tradicionalmente,  o  cimento  fosfato  de  zinco  tem 
sido usado para cimentação de RIR (Anusavice2, 1998), 
embora apresente a desvantagem de falta de adesividade 
tanto ao retentor como à estrutura dentária. A retenção 
proporcionada  pelo  fosfato de  zinco  baseia-se,  princi-
palmente, na imbricação mecânica. Além da capacidade 
de adesão à dentina, esmalte, resina e porcelana, os ci-
mentos  resinosos  têm  sido  indicados  para  cimentação 

de RIR (Assif  e Ferber3, 1982; Miller et al.28, 1998; Paiva 
e Antoniazzi33, 1993; Wood48, 1983), devido ao avanço 
dos sistemas adesivos com bom desempenho em ade-
rência aos metais (Nathanson et al.31, 1993). Essa moda-
lidade de cimento poderia favorecer a retenção de NMF 
e PPF e,  principalmente,  conferir  resistência  ao  rema-
nescente dentária (el-Mowafy e Afzali115, 1996; Mendo-
za e Eakle27, 1994).

Os PPF não metálicos apresentam, como principal 
característica, o módulo de elasticidade muito próximo 
ao da dentina, característica que favorece a dissipação 
equilibrada das cargas mastigatórias para a raiz, reduzin-
do as chances de fratura radicular e conseqüente perda 
do dente. Aspecto importante, ao analisarem-se alguns 
estudos que afirmam a freqüência de 2% a 4% de fra-
turas radiculares em elementos com RIR metálicos, em 
função de seu alto módulo de elasticidade (Morfis29, 
1990). Dentre os PPF não metálicos disponíveis no mer-
cado podemos citar os pinos de fibra de carbono (PFC), 
os pinos de fibra de vidro (PFV) e ainda uma associação 
dos dois: pinos de fibra de carbono revestidos com fibra 
de vidro.

Os PFC são compostos por 64%, em peso de fibras 
de 8µm de diâmetro, dispostas longitudinalmente, imer-
sos em 36% de uma matriz de resina, unidas por um 
silano e apresentam pouca radiopacidade. A composição 
dos PFV é de 42% de fibras, 29% de preenchimento 
e 18% de resina em peso. Os PFV são mais estéticos 
que os anteriores. Ambos apresentam vantagens como 
resistência à corrosão, união química ao BIS-GMA dos 
cimentos resinosos, facilidade de remoção por meio de 
solventes,  maior  radiopacidade,  cimentação  na  mesma 
sessão  do  preparo  do  conduto  -  reduzindo  o  número 
de sessões e as chances de contaminação da obturação 
endodôntica  -  biocompatibilidade,  maior  preservação 
de estrutura dentária sadia (Dean et al.13,1998; Adams1, 
2000). As limitações, sobretudo anatômicas, como a for-
ma do conduto radicular e a necessidade da presença de 
remanescente coronário, exigem avaliação prévia crite-
riosa para sua indicação (Chaves10, 2000 ).

As propriedades mecânicas dos PPF não metálicos 
dependem em grande parte da direção da força aplica-
da e da estrutura do material. Pinos metálicos possuem 
uma estrutura homogênea (isotrópica) e os compostos 
por fibras são heterogêneos (anisotrópicos) (Mannocci 
et al.25, 2001; Quintas et al.38, 2000). Isso implica na varia-
ção do módulo de elasticidade para forças que incidem 
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em diferentes angulações nos pinos de fibra. O menor 
valor do módulo de elasticidade é obtido quando da 
incidência de uma  força  aplicada  em ângulo  reto  com 
relação ao longo eixo do pino (Duret et al.14, 1990; Pur-
ton e Payne37, 1996). Com relação à resistência à flexão, 
característica  intimamente  relacionada  ao bom desem-
penho mecânico do material restaurador indireto, Cara 
et al.9 (2002) demonstraram não existir diferenças esta-
tisticamente significantes entre NMF fundidos em liga 
de cobre-alumínio e PPF de aço combinados com liga 
de prata-estanho. 

Com  o  objetivo  de  se  conhecer  o  comportamento 
dos diferentes materiais atualmente disponíveis, este ex-
perimento comparou a resistência à flexão de NMF em 
liga de cobre-alumínio com a de PFC e de PFV.  

méTODOS
Foram utilizados 30 caninos humanos, superiores e 

inferiores, extraídos por diversas razões e mantidos em 
solução salina a 0,9% durante todo o experimento. Os 
mesmos foram centrados em tubos de PVC nas dimen-
sões de 20mm de comprimento por 15mm de diâme-
tro e preenchidos com resina acrílica autopolimerizante, 
mantendo-se a porção coronária fora dos cilindros. A 
partir desse passo, os conjuntos dente/cilindro de resina 
foram  chamados  corpos-de-prova. As porções coronárias 
foram seccionadas até 1mm aquém do colo anatômico 
com auxílio de um disco de carborundum. Foi efetuado o 
preparo químico-mecânico dos canais até a lima no60 
com líquido de Dakin e Endo-PTC (Paiva e Antoniazzi33, 
1993). Os canais foram secos com cones de papel e em 
seguida obturados com guta-percha e cimento obturador 
(N-Rickert). Após 48 horas foram executados os prepa-
ros radiculares, com 10mm de comprimento e diâmetro 
correspondente  ao de uma  fresa Mooser  nº1  (Maillefer). 
As amostras foram divididas aleatoriamente em três gru-
pos e em cada grupo numeradas, respectivamente, de 1 a 
10, 11 a 20 e 21 a 30. 

No Grupo I, os NMF foram modelados diretamente 
com resina acrílica quimicamente ativada (Duralay) uti-
lizando-se  como  base  um  bastão  pré-polimerizado  da 
própria resina, e então fundidos em liga de cobre-alu-
mínio (Duracast MS). Após a fundição, os NMF foram 
adaptados às raízes correspondentes e cimentados com 
cimento de  fosfato de zinco  (SSWhite) manipulado de 
acordo com as instruções do fabricante. Com o auxílio 
de um propulsor de lentulo, o cimento foi inserido nos 
condutos e com um pincel, aplicado na porção intra-ra-

dicular dos núcleos. Os mesmos foram assentados nas 
raízes e mantidos por pressão digital durante 10 minu-
tos, seguida da remoção de excessos do cimento.

Nos Grupos II e III, foram utilizados os PFC e PFV 
(Angelus),  respectivamente.  Para  esses  dois  grupos,  os 
pinos foram selecionados, adaptados, cortados e prova-
dos, conforme as instruções do fabricante. Em seguida, 
houve o tratamento da superfície externa dos pinos com 
ácido fluorídrico a 3% por 10 segundos e aplicação de 
duas camadas do agente silano. Foram, então cimentados 
utilizando-se sistema adesivo (Prime&Bond, Dentsply) e 
cimento  resinoso  (Enforce,  Dentsply).  Os  pinos  foram 
colocados em posição no interior das raízes, até que o 
cimento extravasasse. Após o início da cura do cimento, 
removeram-se os excessos e o conjunto foi fotopolime-
rizado por 60 segundos. A porção coronária em resina 
composta (Charisma, Kulzer) foi construída ao redor da 
região extra-coronária do pino, em forma cilíndrica com 
diâmetro de 4mm e comprimento de 5mm através de 
uma matriz de aço inox previamente confeccionada.

Os testes de resistência à flexão iniciaram-se após a 
armazenagem dos corpos-de-prova durante 24 horas 
em solução salina, na temperatura ambiente. Cada cor-
po-de-prova foi imobilizado em uma Morsa apoiada na 
mesa da máquina universal de testes (Riehle), para que 
não se movimentasse durante a aplicação da força. Fi-

Figura 1 -  Desenho esquemático representando um corpo-
de-prova em posição para a aplicação da força.
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xou-se na ponta responsável pela aplicação da carga um 
dispositivo em forma de cunha que incidia, a 2mm da 
superfície radicular, num ângulo de 90 graus (Figura 1). 
A velocidade de aplicação foi ajustada em 0,5mm/min. 
Os valores da resistência máxima suportada até o dobra-
mento dos retentores foram registrados e submetidos à 
análise estatística.

Resultados
Os valores para as cargas máxima e mínima obtidas 

com os três tipos de retentores, as médias e os respecti-
vos desvios-padrão encontram-se na Tabela 1.

Foi realizado o teste estatístico de Análise de Vari-
ância para verificar se existiam diferenças nas médias de 
resistência à flexão entre os grupos. Os resultados en-
contram-se na Tabela 2.

Diante dos resultados encontrados na Análise de Va-
riância, foi aplicado o teste de Tukey para verificar entre 
quais grupos existiam diferenças. 

O valor de alfa (=0,05) obtido no teste de Tukey per-
mitiu concluir que foram encontradas diferenças signifi-
cantes entre os três grupos, ou seja, a resistência flexural 
do Grupo I foi superior à dos outros grupos e a do Gru-
po II mais elevada que a do Grupo III (Tabela 3).

discussão
O retentor intra-radicular ideal deve apresentar pro-

priedades que permitam contrabalançar princípios me-
cânicos e biológicos. Deseja-se que esse retentor possua 
retenção adequada, ou seja, resistência ao deslocamento 
no sentido do seu  longo eixo e estabilidade,  traduzida 
como resistência ao deslocamento/dobramento causa-
do por forças perpendiculares ou oblíquas em relação ao 
seu próprio eixo (Cohen et al.12, 1997; Lambjerg-Hansen 
e Asmussen22, 1997). Lambjerg-Hansen e Asmussen22 
(1997) acreditam ser a estabilidade propriedade mais im-
portante que a retenção, pois a principal força a que um 
retentor está sujeito durante os movimentos mastigató-
rios é aquela que incide aproximadamente em ângulo 
reto no seu longo eixo (Gordon e Metzger17, 1987).

Luu23, 1992; Silvers e Johson43, 1992; Ingle et al.20, 
1994; Rosenstiel et al.40, 1995 consideram a corrosão e a 
rigidez (módulo de elasticidade) do NMF como as prin-
cipais características na seleção do tipo de metal. Como 
nos PFC e PFV a corrosão não é fator relevante, a es-
tética e o módulo de elasticidade seriam as principais 
características  a  serem  observadas,  compatibilizando 
propriedades físicas e mecânicas no conjunto dente/re-
tentor, resultando em um tratamento mais conservador 
e estético em alguns casos. (Zalkind e Hochman50, 1998; 
Rosentritt  et al.41, 2000; Hew  et al.18, 2001; Chaves10, 
2000; Dean et al.13,1998; Brown5, 2000).  

 O módulo de elasticidade do RIR possui relação dire-
ta com a estabilidade do mesmo nos traumas de impacto 

NMF PFC PFV

Mínimo 40.20 21.04 15.84

Máximo 69.00 40.72 26.48

Média 53.50 a 30.99 b 21.96 c

Desvio-padrão 9.50 6.61 3.67

Dados acompanhados por letras diferentes na mesma linha foram estatis-
ticamente diferentes

Tabela 1 -  Valores das cargas máxima, mínima, médias e desvios-
padrão (kgf)

Fonte de variação Graus de liberdade Soma de 
Quadrados Quadrado Médio F Nível de 

significância (p)

Grupos 2 5276,53 2638,26 53,67 0,0001**

Erro 27 1327,12 49,15

Total 29 6603,65

Tabela 2 - Resultados da Análise de Variância

**: diferença altamente significante entre grupos

    Agrupamento de 
Tukey Média Grupos

A 53,50 NMF - Grupo I

B 30,99 PFC - Grupo II

C 21,96 PFV - Grupo III

Mínima diferença (entre as médias) significante: 7,7739
Quadrado Médio do erro: 49,15

Tabela 3 – Resultados do Teste de Tukey (alfa=0,05)
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(Caputo e Standlee8, 1987). Ou melhor, a rigidez do RIR 
deve ser capaz de resistir, com a menor possibilidade de 
deformação, às forças de mastigação. Do contrário, os 
prováveis resultados seriam aberturas marginais e cáries 
secundárias ou o conjunto inteiro poderia ser totalmente 
deslocado. O retentor deve sofrer o mínimo de flexão, 
quando submetido a cargas mastigatórias, pois o cimen-
to não resiste às  tensões aplicadas sobre ele  (Purton e 
Love36, 1996). Desse modo a resistência de um RIR à 
deformação  é  um  fator  importante  na  preservação  da 
restauração final, pois qualquer deformação do RIR 
poderá levar à fratura do cimento e suas conseqüências 
(Lambjerg-Hansen e Asmussen22, 1997).

 Os pinos de fibra não devem ficar expostos ao meio 
bucal, pois essa condição acarreta queda da sua resistên-
cia à flexão, uma das mais freqüentes causas do seu fra-
casso (Fredriksson et al.16, 1998; Mannocci et al.24, 1999). 
Tal condição requer uma cobertura total do retentor 
pelo  material  de  preenchimento.  Por  essa  razão,  esses 
tipos de pinos necessitam de um remanescente coroná-
rio que suporte e envolva juntamente com o material de 
preenchimento a porção extra-coronária do pino, para 
que fiquem protegidos do meio bucal proporcionando 
um aumento na resistência desse conjunto. (Dean et al.13, 
1998; Adams1, 2000; Chaves10, 2000).

Os resultados deste estudo,  assim como os de Ro-
sentritt et al.41, 2000 demostraram que os PFC e os PFV 
têm resistência flexural menor que os NMF. Diferenças 
estatísticas significantes foram encontradas entre os gru-
pos, sendo que a resistência flexural dos NMF foi supe-
rior à dos outros dois grupos e que a dos PFC foi mais 
elevada que a dos PFV. Essa propriedade foi avaliada na 
aplicação de uma carga a uma angulação de 90 graus em 
relação ao longo eixo das amostras (Duret et al.14, 1990; 
Purton e Payne37, 1996). A carga aplicada foi contínua 
e de direção única num ponto na porção extra-radicu-
lar dos RIR, a 2mm do remanescente radicular. Sabe-se 
que as forças mastigatórias não são unidirecionais e inci-
dem repetidamente sobre uma grande superfície (Kahn 
et al.21, 1996). Portanto, as falhas por fadiga correspon-

dem mais precisamente às condições intra-orais que as 
decorrentes de  traumas de  impacto  (Butz  et al.7, 2001; 
Peutzfeldt e Asmussen35, 1990; Huysmans et al.19, 1992). 
Entretanto, não se deve ignorar a importância desta se-
gunda ocorrência no sucesso ou fracasso da restauração 
(Burgess et al.6, 1992; Blignaut e Grobler4, 1995).

O módulo de elasticidade dos pinos de fibra, estando 
bem próximo ao da dentina, favorece a dissipação de 
cargas mastigatórias, reduzindo a possibilidade de fra-
turas e aumentando a resistência do remanescente, uma 
vez que proporciona maior preservação de estrutura 
dentária (Morfis29, 1990; Dean13, 1998; Adams1, 2000).

O desempenho melhor dos NMF, com relação aos 
PFF, talvez se deva principalmente às próprias caracte-
rísticas do metal e à sua correta adaptação ao conduto 
preparado. Provavelmente os NMF ainda sejam indica-
ção  precisa  para  os  elementos  dentários  submetidos  a 
forças laterais. Indiscutivelmente os PFC e PFV também 
devem ser considerados, nos casos onde a estética é fun-
damental e por proporcionarem maior preservação do 
remanescente dental.

Este estudo não tem o intuito de determinar qual o 
melhor retentor intra-radicular. A principal contribuição 
reside no fundamento de que o remanescente dentário 
isoladamente não é fator preponderante para a indicação 
do retentor. Cada situação clínica exige estudo apurado 
para que o diagnóstico, planejamento e a previsibilidade 
dos objetivos restauradores sejam alcançados.

CONCLuSõES
Diante da metodologia aplicada, os resultados deste 

estudo demonstraram que:
1. Os núcleos metálicos fundidos em liga de cobre-

alumínio apresentaram resistência à flexão significante-
mente maior quando comparados aos pinos de fibra de 
carbono e fibra de vidro;

2. O desempenho dos pinos de fibra de carbono, 
com relação à resistência à flexão, foi melhor do que o 
dos pinos de fibra de vidro.
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