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RESUMO

Os pinos de resina reforçados com fibras de vidro ganharam popularidade para a restauração de dentes tratados endodonticamente. Estes pinos 
apresentam um módulo de elasticidade semelhante ao da dentina e podem absorver as forças concentradas ao longo da raiz, diminuindo a 
probabilidade de fraturas radiculares. As falhas adesivas ocorrem, geralmente, através do deslocamento de pinos do interior dos canais 
radiculares. Pinos de fibra normalmente são cimentados nos canais radiculares com cimentos resinosos duais. A união à dentina radicular é 
desafiada pela longa e estreita forma geométrica do canal radicular, que é altamente desfavorável para aliviar as tensões de polimerização dos 
cimentos resinosos. Além disso, o alto fator-C pode dificultar a união dos cimentos resinosos às paredes dos canais. A retenção eficaz dos pinos de 
fibra no interior dos canais radiculares é, em grande parte, devida ao atrito do deslizamento do cimento contra as paredes internas dos canais. 
Após o condicionamento ácido, os monômeros resinosos devem penetrar nos espaços que foram desmineralizados entre a dentina, porém, por 
excesso ou falta de umidade isso nem sempre ocorre, deixando fibras colágenas desprotegidas e susceptíveis à ação de enzimas provenientes da 
própria dentina, que ativadas pelo baixo pH do condicionamento ácido, iniciam um ciclo de degradação do colágeno. Tem sido observado que a 
clorexidina possui a capacidade de diminuir o potencial degradante destas enzimas denominadas metaloproteases, conferido assim, maior 
longevidade à camada híbrida e, consequentemente, às restaurações adesivas. Esta pesquisa teve por objetivo a avaliação da resistência da união, 
pelo método de push out, de pinos de fibra de vidro cimentados com cimento resinoso dual associado ao sistema adesivo Single Bond Universal, 
através de diferentes estratégias adesivas. Em 40 incisivos bovinos, um pino de fibra de vidro (White Post DC nº 3 - FGM) foi cimentado com 
cimento resinoso dual RelyX ARC (3M ESPE) e sistema adesivo universal (Single Bond Universal - 3M ESPE). Os dentes foram divididos em 4 grupos 
(n = 10), de acordo com a estratégia de união. No grupo 1, não se realizou tratamento do substrato dentinário com clorexidina 2%, sendo o pino 
cimentado através da técnica autocondicionante. O grupo 2 recebeu condicionamento com ácido fosfórico 37% e também não se utilizou solução 
de clorexidina 2%. O grupo 3 recebeu a aplicação de clorexidina 2% e do sistema adesivo pela técnica autocondicionante. O grupo 4 recebeu 
condicionamento com ácido fosfórico 37%, aplicação de clorexidina 2% e, em seguida, aplicação do adesivo. Os grupos foram fatiados (1.8 mm) 
em três porções (cervical, média e apical) e tiveram seus pinos deslocados pelo teste de push out em máquina universal de ensaios mecânicos. A 
análise estatística foi feita pelos testes ANOVA e Post Hoc de Tukey (p = 0,05). A técnica autocondicionante obteve maiores valores em MPa, 
mostrando a não necessidade de condicionamento ácido para melhoria da resistência adesiva do sistema adesivo testado. Para a técnica com 
condicionamento ácido, com e sem clorexidina, os valores de resistência adesiva foram estatisticamente semelhantes nos três terços radiculares. 
Para a técnica autocondicionante, com e sem o uso da clorexidina, a região cervical exibiu os maiores valores de resistência adesiva. Em ambas as 
técnicas, convencional e autocondicionante, não houve diferença significativa nos valores imediatos de resistência adesiva ao uso da clorexidina.
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