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Apresentação 

Este E-book foi pensado em oferecer ao clínico
conhecimentos sobre como tratar a superfície do
pinos de fibra de vidro a fim de aumentar a sua
retenção em canais radiculares, possibilitando

assim, o sucesso da reabilitação protética.
 
 
 
 

Manual .Prático. Aplicável

Todos os  direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida, armazenada em sistema de
recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia,

microfilmagem, gravação ou outro, sem permissão da autora....
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Pinos pré-fabricados
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A utilização de pinos pré-fabricados pode ser necessária
quando dentes tratados endodonticamente apresentam
seu tecido remanescente impossibilitado de promover

adequado suporte e/ou retenção para restauração.

Pinos pré - fabricados

Tang et al., 2010

Fonte: G
oogle im

agem

 

8
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Tang et al., 2010

Pinos pré - fabricados
 

Estes pinos podem ser feitos de 
diferentes materiais como:



No caso de dentes que
apresentam grande perda de

estrutura dental
remanescente, o uso de pinos

pré-fabricados representa
uma excelente opção.

Pinos pré fabricados

    Clavijo et al., 2011,Faria et al., 2011, Aleisa et al., 2013   

Importante!!!!!!!

Fonte: revista de odontologia contemporânea
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Estes pinos promovem adequado suporte
e/ou retenção para restauração, substituindo

a estrutura coronal faltante.

Pinos pré fabricados

    Clavijo et al., 2011,Faria et al., 2011, Aleisa et al., 2013   

Fonte: suryadental.com.br
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Pinos de fibra de vidro
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Pinos de fibra de vidro
Vantagens 

Incorporados com
frequência na

rotina clínica dos
cirurgiões-dentistas

 
Frydman et al., 2013, Dikbas et al., 2013

Feito no
consultório de
forma direta

Elimina
procedimentos
de moldagem

Elimina
confecção

 intra-oral de
provisórios

Elimina etapas 
laboratoriais

Pinos menos
rígidos

 

13
 



Composição dos pinos
de fibra de vidro
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 Composição do pino 
 de fibra de vidro

Partículas de 
carga inorgânica

Matriz de
resina epóxi

Fibras de reforço
 de vidro

PFV

 
Frydman et al., 2013, Dikbas et al., 2013  
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 São
consideradas os
componentes de
reforço dos pinos

 
HeckMonteiro  et al.,2007

As fibras são
unidirecionais

e alinhadas
paralelamente

 Composição do pino  
de fibra de vidro

Características das fibras

Estão
embebibdas
e envoltas na

matriz resinosa
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As fraturas radiculares são mais
raras com pinos de fibra de vidro 
e as falhas são do tipo reparáveis.

 Composição do pino  
de fibra de vidro

 
Zicari et al., 2012, Figueiredo et al., 2014

 

17
 



Adesão dos pinos de
fibra de vidro
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Adesão do pino de fibra de vidro

Falhas na adesão
 
 
 

Deslocamento do
pino

Cimento resinoso e 
Dentina radicular

Cimento resinoso e 
Pino de fibra de vidro

ou

Má interação entre:

Rasimick et al., 2010, Moraes et al., 2015
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Adesão do pino de fibra de vidro

A interface entre cimento resinoso e pino é
mais fraca do que a interface cimento
resinoso e dentina, representando 60% das
falhas de pinos de fibra de vidro.

Castellan et al., 2010, Macedo et al., 2010, Santos- Filho et al., 2014
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Tatamentos de superfície
dos pinos de fibra de

vidro
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Tratamentos de superfície do 
pino  de fibra de vidro

Estudos in vitro mostram 

Fatores que afetam a resistência
 de união do pino de fibra de vidro

Tratamento de superfície
 do pino de fibra de vidro

Calixto et al., 2012,  Ozcan et al., 2013
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Tratamentos de superfície do
 pino  de fibra de vidro

Método bastante comum, visando

melhorar as propriedades adesivas dos

materiais, facilitando a retenção

química e micromecânica.

São divididos em:

 Químicos e Mecânicos

 
 

Moraes et al., 2015
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Tratamentos  Químicos
Silanização
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Tratamentos  Químicos

Melhoram a retenção micromecânica e /ou
ligação química dos pinos .

Soares et al., 2008, Menezes et al., 2014, Pyun et al., 2016
 
 

A silanização aumenta
a molhabilidade da
superfície já que um
contato íntimo com os
materias é estabelecido.

Moraes et al., 2015
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Tratamentos  Químicos
Peróxido de Hidrogênio
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O peróxido de hidrogênio
também é bastante utilizado

como tratamento de superfície
dos pinos de fibra de vidro.

Tratamentos  Químicos

Faria et al., 2011, Oliveira et al., 2013
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Tratamentos  Mecânicos
Jateamento do pino
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Criam irregularidades da superfície, expondo a
parte inorgânica dos pinos de fibra de vidro

 
Gençolu et al., 2013, Liu et al., 2014,  Arslan et al., 2016

 

Tratamentos  mecânicos

O jateamento do pino de fibra de
vidro é o mais frequentemente

utilizado

Moraes et al., 2015
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TÉCNICA
COMBINADA

 

Tratamentos químicos e mecânicos
associados.
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Silanização melhora a retenção de
pinos de fibra de vidro desde que um

tratamento da superfície dos pinos seja
realizado antes da  aplicação do silano.

 

Moraes et al., 2015
 

A aplicação de tratamentos de
superfície antes da aplicação do silano  expõe as

fibras de vidro, permitindo a formação mais eficaz
de ligações siloxano entre silano e o vidro.

Tratamentos  associados
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Passo a Passo dos
Protocolos Clínicos
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Para a descrição do passo a passo clínico
foram utilizados dentes extraídos.

 Os protocolos clínicos vão desde a obturação
dos canais radiculares, desobturação dos

condutos, tratamento de superfície e
cimentação dos pinos de fibra de vidro.

Metodologia
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Forma selecionados dentes:
 
 

Comprimento das raízes: (± 23mm)
 

 Remanescente radicular: (±18mm)

Preparação dos dentes
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As raízes foram separadas de suas coroas abaixo
da junção amelocementária.

Preparação dos dentes
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Selecionados os canais radiculares com diâmetro 
 cervical  igual a  (± 2mm).

Preparação dos dentes
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Utilização das limas k - file até o limite
aplical empregando-se a técnica Crow-Down.  
A confecção do batente apical ficou a 1mm
aquém do vértice do ápice radiográfico.

Tratamento endodôntico
 Instrumentação dos canais radiculares

Fonte: Google imagem

 

38
 

Fonte: Google imagem



Tratamento endodôntico
 

 Irrigação com 1 ml de soro fisiolígico NaCl
0,9% a cada troca de lima e aspiração com

pontas  e cânulas suctoras.

Irrigação dos canais radiculares
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Obturados pela técnica de condensação
lateral e compressão vertical, com cones
principais e acessórios utilizando-se o

cimento obturador Sealer 26.

Tratamento endodôntico
 

Obturação dos canais radiculares
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Preparação do conduto
radicular

 Desobturação dos canais radiculares com brocas
        Gates-Glidden acopladas em baixa

rotação.

G
ut

a 
pe

rc
ha
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Preparação do conduto 
radicular

 Alargados usando-se as brocas n° 1 do
Kit de pinos White Post. As raízes

foram alargadas mantendo a
conicidade final da broca.

Fonte: Google imagem

Profundidade de 12mm em baixa rotação 
 mantendo-se um selamento apical de 5mm de
material obturador remanescente no ápice.  
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 Limpeza do pino com álcool 
etílico 70% por 1 minuto com o auxílio de gaze

sob fricção em movimentos circulares.
 

Posteriormente secar com jatos de ar.

Limpeza do Pino
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Tampe e deixe a mistura
descansar por 5 minutos.
Aplique uma fina camada
sobre a superfície do pino.
Seque  com jato de ar e
aplique uma segunda
camada e seque com ar.

Tratamento com Silano 
 

 Dispense uma gota de
silano primer e de silano
ativador no interior de
um pote dappen.

  Coloque quantidades de
primer e ativador na
proporção de 1:1. Misture os
componentes no interior do
pote com tampa por 10-15
segundos.
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Recomendações do fabricante



O uso do silano em 2  frascos consiste
em um frasco com silano não-
hidrolizado em etanol e no outro
frasco uma solução aquosa de ácido
acético.

 
As duas soluções são misturadas para
permitir uma hidrólise do silano em
um pH baixo antes do uso, permitindo
um aumento da vida útil do silano em
comparação ao sistema em frasco
único.

Tratamento com Silano 
 

Além disso, o silano de 2 frascos, permite que  o sistema de
ativação do produto inicia-se somente após a mistura, o que

melhora a formação de pontes siloxanas.
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Lung  et al., 2012



 Aplicação do Adesivo 
 

Aplicação do adesivo durante 15
segundos com microbrush em
todas as faces e comprimento do
pino.

Secagem com jato de ar por 5
segundos.  
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Recomendações do fabricante



Fotopolimerização do Pino 
 

Divida o pino em terços e em 2
faces imaginárias. Cada terço
receberá fotopolimerização de
20segundos de forma que as 2
face sejam fotopolomerizadas.
Totalizando 60 segundos em
cada face. 

INÍCIO MEIO

FIM
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Cimentação do pino
 

Misturar a pasta base e a pasta do
Relyx U200 por 20 segundos, até que
formem uma mistura homogênea.
Evitar incorporação de bolhas de ar
durante a mistura. Em seguida,
proteger o cimento contra a
incidência de luz intensa, utilizando
uma capa de proteção.

Inserção do cimento na cavidade com auxílio da
seringa centrix, isto minimizará a incorporação de
bolhas de ar.  
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Recomendações do fabricante



Cimentação do pino
 
A aplicação do cimento no
interior  do conduto
radicular inicia-se pelo
terço apical seguindo em
direção ao terço cervical de
forma contínua, até ocorrer
extravasamento do
cimento, a fim de evitar a
presença de bolhas que
afetem a adesão.

Durante a cimentação exerça uma pressão
moderada de 5 segundos ao longo do eixo, para

estabilizar o pino no interior do canal.
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Recomendações do fabricante



Antes da fotopolimerização remova os
excessos de cimento com a ponta aplicadora.

Realize a fotopolimerização com a ponta do
aparelho fotopolimerizador, com fonte de luz
incidindo verticalmente sobre o pino por 40
segundos.

Cimentação do pino
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Tratamento com 
Peróxido de Hidrogênio  

O pino deve ser imerso em peróxido de
hidrogênio a 24% por 1 minuto. Em seguida
devem ser enxaguados com água destilada e
secos com jatos de ar.

Na sequência realizar a aplicação do silano,
posteriormente do adesivo e cimentação do pino
conforme descrito anteriormente para o silano.

Pino de  fibra de vidro
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Chen et al., 2015, Saker et al., 2015, Pyun et al., 2016



Tratamento com 
Peróxido de Hidrogênio  

Optou-se pela concentração de 24% como
a maioria dos estudos que utilizam

tratamento químico com peróxido de
hidrogênio.

Esta concentração não é tão alta, sendo
menos cáustica, diminuindo os riscos de
manuseio ao profissional e ao paciente.

Concentrações mais baixas necessitariam
de um tempo de condicionamento mais
longo, o que inviabilizaria seu uso na

clínica.
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Menezes et al., 2011, Majeti et al., 2014



Tratamento Jateamento 
com óxido de ALumínio        

Os pinos  devem ser jateados
utilizando um microjateador
com partículas de óxido de
alumínio  50 micrometros
ejetadas a uma distância de 1cm
perpendicular à superfície do
pino para confecção de
microrretenções superficiais
durante 5 segundos.

      O jateamento deve ser feito 

em todo comprimento 
do pino de fibra de vidro.
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Kulunk et al., 2012, Arslan et al.,2016,  Liu et al., 2014



A pressão exercida durante o jateamento é
de 0,3MPA. Em seguidas os pinos são lavados
com água destilada e secos com jatos de ar
para em seguida receberem aplicação do
silano, posteriormente do adesivo e finalizar
com a cimentação, conforme descrito
anteriormente.
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Kulunk et al., 2012, Arslan et al.,2016,  Liu et al., 2014

Tratamento Jateamento 
com óxido de ALumínio        



O  jateamento é uma técnica sensível, pois
requer maior controle do operador. Utiliza-se
partículas de óxido de alumínio de
50micrometros, considerada ideal para a
maioria dos estudos encontrados na literatura.

Tratamento  Jateamento 
com óxido de ALumínio        

Importante!!!
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Kulunk et al., 2012, Arslan et al.,2016,  Liu et al., 2014



 O tratamento da superfície de pinos
de fibra de vidro representa uma
alternativa favorável para melhorar a
retenção em canais radiculares.

Na literatura ainda não há um
consenso sobre o tratamento mais
eficaz para obtenção de uma ótima
aderência do pino de fibra de vidro.

Considerações Finais

A silanização  é indispensável  e
representa uma etapa que não
pode ser ignorada.

O uso do silano oferece um protocolo
mais simples em comparação a outros

tratamentos.
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