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n RESUMO: Os den tes indi ca dos para o retra ta mento endo dôn tico, em sua
mai o ria, estão res ta u ra dos com pinos intra-radiculares e coroas, o que difi -
culta o acesso coro ná rio para via bi li zar os pro ce di men tos ope ra tó rios. A re -
mo ção des ses pinos pode ser rea li zada por tra ção sim ples, tra ção por dis po -
si ti vos, des gaste ou ultra-som, vari ando a difi cul dade em fun ção do tipo,
de se nho, com pri mento do pino e agente de cimen ta ção. Outro fator muito
dis cu tido é a esté tica rela ci o nada aos reten to res intra-radiculares. Uma solu -
ção para melho rar os resul ta dos esté ti cos foi o desen vol vi mento de reten to -
res fei tos de poli cris tais de zir cô nia tetra go nal (ZrO2–TZP), os quais apre sen -
tam alta resis tên cia à fle xão. Pou cos tra ba lhos foram rea li za dos para ava liar o 
cus to-benefício dos pinos pré-fabricados cerâ mi cos na clí nica odon to ló gica,
res tando dúvi das quanto às suas pro pri e da des físi cas e mecâ ni cas. Nesse
sen tido, o pre sente tra ba lho teve por obje tivo ava liar a resis tên cia à tra ção de 
pinos cerâ mi cos pré-fabricados Cos mo Post cimen ta dos com dois cimen tos
resi no sos. Foram uti li za das 24 raí zes de den tes huma nos unir ra di cu la dos,
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inclu í das em padrões de resina acrí lica ati vada qui mi ca mente. Após o pre -
paro dos canais radi cu la res, as raí zes foram divi di das em dois gru pos de doze 
e os pinos cimen ta dos com Pana via F (Kura ray Co, Osaka, Japan) ou Enforce
com Flúor (Dentsply, Pennsylva nia, USA). Após a cimen ta ção empre gou-se
uma morsa que se fixava ao pino cimen tado e, na outra extre mi dade, uma
haste metá lica fixada à máquina uni ver sal de tes tes por uma corda de vio lão.
No terço infe rior dos cor pos-de-prova, uma outra corda fixa va-os à máquina
uni ver sal de tes tes. Desse modo, foram rea li za dos os tes tes de tra ção com
velo ci dade de 1mm/minuto. Os dados obti dos foram sub me ti dos ao teste de
Mann-Whitney ao nível de sig ni fi cân cia de 5%. Os resul ta dos mos tra ram que 
ocor reu dife rença esta tís tica entre os valo res medi a nos (Pana via F igual a
21,020 kgf e Enforce com Flúor igual a 9,055 kgf). A aná lise de Wei bull mos -
trou que o cimento Pana via F (módulo = 5,61) pro mo veu uma maior resis tên -
cia à tra ção dos pinos pré-fabricados cerâ mi cos que o cimento Enforce com
Flúor (módulo = 1,581). Pôde-se con cluir que o Pana via F, com pa rado ao
Enforce com Flúor no que sito resis tên cia à tra ção, deve ser o cimento de
esco lha para a cimen ta ção dos pinos Cos mo Post.

n PALAVRAS-CHAVE: Cimen ta ção; cimen tos resi no sos; pinos cerâ mi cos.

Intro du ção

Os den tes indi ca dos para o retra ta mento endo dôn tico, em sua mai o -
ria, estão res ta u ra dos com pinos intra-radiculares e coroas, o que obs trui 
e difi culta o acesso coro ná rio para via bi li zar os pro ce di men tos ope ra tó -
rios. A remo ção des ses pinos intra-radiculares pode apre sen tar gran des 
difi cul da des, como risco de fra tu ras ou per fu ra ções radi cu la res, prin -
ci pal mente quando existe pouca quan ti dade de estru tura rema nes -
cente.1, 3, 4, 7, 20, 32  Várias téc ni cas4, 10, 30, 32 e ins tru men tos1, 5, 15, 16, 20, 23, 24, 27

têm sido empre ga dos para a remo ção dos pinos intra-radiculares.

Alguns estu dos labo ra to ri ais têm inves ti gado a resis tên cia à tra ção de
núcleos metá li cos fun di dos ou pinos pré-fabricados, a qual é influ en ci ada
dire ta mente pelos agen tes e méto dos de cimen ta ção.2, 6, 9, 13, 18, 25, 28, 29

Entre os agen tes de cimen ta ção, não existe um que apre sente pro pri e -
da des ide ais em todos os aspec tos ava li a dos. Exis tem atu al mente no
mer cado três gru pos prin ci pais de agen tes uti li za dos na cimen ta ção de
pinos intra-radiculares: o cimento de fos fato de zinco, o cimento de io -
nô mero de vidro e o cimento resi noso. Além dos fato res ine ren tes à
cimen ta ção e remo ção dos pinos intra-radiculares, existe um outro fator 
muito dis cu tido e pes qui sado na atu a li dade: a esté tica rela ci o nada aos
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reten to res intra-radiculares. Nos dias atu ais, os núcleos metá li cos fun -
di dos são uti li za dos com maior fre qüên cia em razão de suas pro pri e da -
des físi cas e exce lente bio com pa ti bi li dade. Entre tanto, os núcleos me -
tá li cos podem cau sar des co lo ra ções do dente e con se qüen te mente da
gen giva, cons ti tu indo uma des van ta gem esté tica a esses reten to res.
Uma solu ção para melho rar os resul ta dos esté ti cos dos casos clí ni cos é
a uti li za ção de pinos não-metálicos (cerâ mi cos). Em 1993, Lüthy et al.22

desen vol ve ram mate ri ais para pinos intra-radiculares e coroas fei tos de
poli cris tais de zir cô nia tetra go nal (ZrO2–TZP) que apre sen tam alta resis -
tên cia à fle xão (1.400 MPa) e ótimo resul tado esté tico. Outros tra ba lhos
rea li za dos com esses mate ri ais apre sen ta ram resul ta dos clí ni cos muito
pro mis so res.17, 26 Uma das des van ta gens des ses pinos cerâ mi cos é o
seu alto custo, o que pode ria invi a bi li zar a sua uti li za ção em deter mi na -
das situ a ções clí ni cas. Até o pre sente momento, pou cos tra ba lhos fo -
ram rea li za dos para ava liar o cus to-benefício dos pinos pré-fabricados
ce râ mi cos na clí nica odon to ló gica, res tando dúvi das quanto às suas
pro pri e da des mecâ ni cas e físi cas que pre ci sam ser sana das para que
eles pos sam ser indi ca dos com maior emba sa mento cien tí fico.

Con sul tando a lite ra tura sobre o assunto, obser vou-se uma pe que -
na quan ti dade de estu dos ava li ando o com por ta mento dos pinos ce râ -
mi cos pré-fabricados na atu a li dade e sua apli ca bi li dade clí nica. Dessa
mane ira, con si de rou-se impor tante ava liar, in vitro, a resis tên cia à tra -
ção de pinos cerâ mi cos pré-fabricados Cos mo Post cimen ta dos com dois
dife ren tes cimen tos resi no sos (Pana via F e Enforce com Flú o r).

Mate rial e método

Foram uti li za dos 24 den tes unir ra di cu la dos huma nos (inci si vos su -
pe ri o res, cani nos supe ri o res e infe ri o res, pré-molares infe ri o res) re cém- ex -
traídos, os quais foram acon di ci o na dos em soro fisi o ló gico e con ge la dos a
-4°C. As coroas foram sec ci o na das hori zon tal mente ao nível cer vi cal, pró -
ximo à jun ção esmal te-cemento, de modo que as raí zes ap re sen tas sem
16 mm de com pri mento. A ins tru men ta ção dos canais foi rea li zada no
com pri mento de tra ba lho de 15 mm, desde o seu diâ me tro ana tô mico até 
a lima tipo Kerr número 50, e em seguida foi rea li zado o esca lo na mento
com as limas tipo Kerr núme ros 55 e 60.
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Os canais foram irri ga dos com 5 ml de hipo clo rito de sódio a 1%*
após o uso de cada ins tru mento. Con clu ído o pre paro bio me câ nico, os
canais foram inun da dos com solu ção de EDTA* durante 3 minu tos para 
remo ção da smear layer. A irri ga ção final dos canais radi cu la res foi rea -
li zada com 10 ml de hipo clo rito de sódio a 1%.

Os canais foram secos com pon tas de papel absor vente e obtu ra -
dos pela téc nica da con den sa ção late ral ativa, com cones de guta -per -
cha** e cimento.*** Em seguida, foi rea li zada a remo ção do mate rial
obtu ra dor dos ter ços cer vi cal e médio dos canais radi cu la res, uti li zando
um con den sa dor pré-aquecido em uma lam pa rina a álcool, padro ni zan -
do em 10 mm a pro fun di dade dos con du tos. Foram rea li za das toma das
radi o grá fi cas no sen tido ves tí bu lo-lingual e mésio-distal, para veri fi car a 
qua li dade da obtu ra ção rea li zada e com pro var que 5 mm de mate rial
obtu ra dor foram dei xa dos no terço api cal do canal radi cu lar.

Após esse pro ce di mento, a aber tura cer vi cal dos canais foi fechada 
com uma boli nha de algo dão esté ril e Cim pat.**** Os den tes foram
arma ze na dos em soro fisi o ló gico em fre e zer a -4°C durante 24 horas.

Após esse período, as raí zes foram inclu í das em resina acrí lica ati -
vada qui mi ca mente, empre gan do-se um dis po si tivo aco plado à base de 
um deli ne a dor (Figura 1).
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FIGURA 1 – Inclu são das raí zes em resina acrí lica ati vada qui mi ca mente (RQQA) e posi ci o -

na mento para o teste de tra ção.
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* Byo fór mula Tec nop harma, Far má cia de Mani pu la ção, São José dos Cam pos, SP, Bra sil.

** Dia dent, Dia mond Den tal Indus trial Co., Ltd.

*** Sea la pex, Kerr Cor po ra tion, Cali fór nia, USA.

**** Sep to dont, Saint-Maur, France.



Os pre pa ros para pino foram padro ni za dos em 10 mm de pro fun di -
dade, sendo rea li za dos com o auxí lio de um deli ne a dor, ao qual foi
adap tado um micro mo tor em baixa rota ção para a rea li za ção dos pre pa -
ros dos con du tos. Na base do deli ne a dor foi desen vol vido um dis po si -
tivo para fixa ção dos cor pos-de-prova, sem pre no mesmo posi ci o na -
mento, assim como para o embu ti mento das raí zes, padro ni zando os
pro ce di men tos de pre paro.

A broca sele ci o nada do kit Cos mo Post* foi com pa tí vel com o diâ -
me tro dos pinos (1,4 mm), sendo colo cada na peça de mão fixada ao de -
li ne a dor e pro ce den do-se à rea li za ção dos pre pa ros padro ni za dos com
10 mm de pro fun di dade.

Os cor pos-de-prova foram divi di dos em dois gru pos de doze, e em
cada um deles foram empre ga dos os cimen tos Pana via F** (grupo 1) e
Enforce com Flúor*** (grupo 2). A téc nica de cimen ta ção seguiu rigo ro -
sa mente as espe ci fi ca ções dos fabri can tes e a carga empre gada foi de
5 kg, apli cada no sen tido do longo eixo do rema nes cente radi cu lar du ran -
te 10 minu tos, uti li zando um apa re lho de apli ca ção de for ças.31

Para a rea li za ção do teste de tra ção foi uti li zada uma pequena
morsa que se fixava ao pino cimen tado e, na outra extre mi dade, uma
haste metá lica com per fu ra ção para enca ixe à máquina uni ver sal de
tes tes,**** por meio de uma corda de vio lão com amar ra ção. No terço
infe rior dos cor pos-de-prova exis tia uma per fu ra ção em forma de cana -
leta para a pas sa gem de uma corda de vio lão, a qual era fixada à má qui -
na uni ver sal de tes tes.

Esses pro ce di men tos foram rea li za dos para que o pino se loca li -
zasse o mais pró ximo pos sí vel do longo eixo do dente e para que qual -
quer força não-axial que ocor resse no momento da tra ção do pino fosse
neu tra li zada e não cau sasse a fra tura deste. Dessa forma, a carga con -
cen trou-se no mate rial de cimen ta ção. A seguir, foram rea li za dos os
tes tes de tra ção em uma máquina uni ver sal de tes tes com velo ci dade
de 1 mm/minuto.

Os dados obti dos no ensaio de tra ção foram sub me ti dos ao teste
esta tís tico não-paramétrico de Mann-Whitney sob nível de sig ni fi cân ci a
de 5% e aná lise de Wei bull por meio do pro grama com pu ta ci o nal MI NI -
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TA B For Win dows.* A aná lise de regres são de Wei bull foi empre gada
para os dados de ten são de tra ção obti dos no teste. A des cri ção da dis -
tri bu i ção de Wei bull é dada pela fór mula Pf = 1 – exp [-(ten são/ten são
carac te rís tica)m ], em que Pf é a pro ba bi li dade de rup tura e m é o mó du l o
de Wei bull que indica a dis per são dos dados.

Resul tado

Durante o teste de tra ção dos pinos pré-fabricados, ocor reu a perda 
de qua tro espé ci mes, sendo dois espé ci mes do grupo 1 e dois espé ci -
mes do grupo 2. Na Tabela 1, pôde-se veri fi car os valo res obti dos no
teste de tra ção e, nas Tabe las 2 e 3, as esta tís ticas des cri tiva e infe ren -
cial refe ren tes a esses dados.

Tabela 1 – Valo res do teste de tra ção (kgf), segundo o tipo de cimento

Cimento

Espécimes Panavia F Enforce com Flúor

1 22,12  2,48

2 26,93  3,88

3 24,15  8,80

4 19,22 11,36

5 15,26  –

6 21,52 13,95

7 – 22,12

8 16,75  –

9 11,72  4,83

10 –  9,31

11 20,52  1,86

12 23,52 11,73
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Os valo res de ten dên cia cen tral, média e medi ana, refe ren tes aos
tipos de cimento e, ainda, os valo res de dis per são (des vio-padrão e
quar tis) foram apre sen ta dos na Tabela 2, mos trada a seguir.

Tabela 2 – Esta tís tica des cri tiva dos valo res de tra ção (kgf) refe ren tes
aos tipos de cimento

Estatística Cimento

Panavia F Enforce com Flúor

Tama nho da amostra 10 10

Média 20,17 9,03

Des vio-padrão 4,55 6,21

25% 16,38 3,53

Mediana 21,02 9,05

75% 23,68 12,29

Coe fi ci ente de vari a ção (%) 22,56 68,77

O valor do coe fi ci ente de vari a ção refe rente ao cimento Enforce
com Flúor foi cerca de três vezes maior que o do Pana via F. Esse ele -
vado grau de dis per são moti vou a rea li za ção do teste não-paramétrico
de Mann-Whitney (U = 146,50; n = 10; p-valor = 0,002). A apli ca ção
desse teste pos si bi li tou reje i tar a hipó tese de igual dade entre os valo res 
medi a nos.

Veri fi ca-se a seguir, por meio da Tabela 3, que o cimento Pana via F 
pro mo veu uma menor faixa de valo res de dis per são de resis tên cia à tra -
ção que o cimento Enforce com Flúor.

Tabela 3 – Resul tado da aná lise de Wei bull para valo res de resis tên cia
(kgf),  segundo o tipo de cimento

Cimento Módulo (m) Tração Tração 1%

Pana via F 5,610 12,883 9,635

Enforce com Flúor 1,581  1,541 0,549
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Dis cus são

A remo ção de reten to res intra-radiculares é um pro ce di mento
comum em casos de retra ta mento endo dôn tico, e tem sido bas tante es -
tu dada por vários auto res, os quais pro põem diver sas téc ni cas para a
re mo ção, tais como tra ção sim ples, tra ção por dis po si ti vos, des gaste ou 
uti li za ção do ultra-som. Alguns fato res, como o tipo de pino (metá lico
fun dido ou pré-fabricado) e tipo de agente de cimen ta ção, podem in flu en -
ciar a resis tên cia à tra ção dos reten to res intra-radiculares.

Os pinos pré-fabricados Cos mo Post têm sido reco men da dos para a 
res ta u ra ção de den tes que rece be rão coroas total mente cerâ mi cas,
caso em que a esté tica é uma das pri o ri da des.33 Sua uti li za ção está con -
tra- indicada em canais atre si a dos ou acha ta dos. Uma das des van ta -
gens desse tipo de pino é que ele está dis po ní vel em ape nas dois diâ -
me tros: 1,4 mm (ace i tá vel para a mai o ria dos den tes tra ta dos endo don -
ti ca mente) e 1,7 mm (menos ver sá til por causa do maior diâ me tro).
Segundo Meyen berg et al.,26 Hoch man & Zal kind14 e Kou ta yas & Ker n , 19

os re sul ta dos clí ni cos são pro mis so res e um prog nós tico favo rá vel pode
ser espe rado. Para a cimen ta ção dos pinos cerâ mi cos Cos mo Post, estão 
in di ca dos os cimen tos resi no sos, e no pre sente tra ba lho foram uti li za -
dos o Pana via F e o Enforce com Flúor.

Com base nos resul ta dos obti dos no teste de resis tên cia à tra ção dos 
pinos pré-fabricados Cos mo Post, obser va-se que houve uma dife rença
esta tis ti ca mente sig ni fi ca tiva na remo ção des tes quando cimen ta dos
com o cimento resi noso Pana via F, o qual apre sen tou uma maior resis -
tên cia à tra ção que o cimento Enforce com Flúor (Tabe las 1 e 2). Esse re -
sul tado pode ser com pa rado aos obti dos por Chan et al.,8 os quais
demons tra ram que o cimento resi noso Pana via EX (Kura ray Co., Ltd.,
Osaka, Japan) pro mo veu uma maior reten ção sobre pinos pré- fa bri ca dos
quando com pa rado a outros tipos de cimento (cimento de fos fato de zinco, 
cimento de poli car bo xi lato de zinco e cimento de ionô mero de vi dro).

No pre sente tra ba lho, obser vando a Tabela 3, veri fi ca-se que o
cimento Pana via F pro mo veu uma menor faixa de valo res de dis per são
de resis tên cia à tra ção em rela ção ao cimento Enforce com Flúor. Esse
resul tado mos tra que, uti li zan do-se cimen tos resi no sos de fabri can tes
dife ren tes, podem ocor rer dife ren ças esta tis ti ca mente sig ni fi ca ti vas
quanto à resis tên cia à tra ção. Resul ta dos seme lhan tes foram obti dos
por Cohen et al.12 e Cohen & Pag nillo.11  Cohen et al.,12 uti li zando os ci -
men tos resi no sos Pana via, All-Bond e C&B Meta bond e os pinos pré -fa -
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bricados Fle xi-Cast (Essen cial Den tal System), veri fi ca ram que o ci men to 
Pana via apre sen tou maior reten ção que o All-Bond e o C&B Meta bon d.

Obser vando os resul ta dos obti dos no pre sente tra ba lho, pôde-se
veri fi car que houve uma dife rença esta tis ti ca mente sig ni fi ca tiva entre
os valo res de resis tên cia à tra ção dos pinos pré-fabricados Cos mo Post
cimen ta dos com os cimen tos resi no sos Pana via F e Enforce com Flúor.
Segundo Assif et al.2 e Chan et al.,8 mui tas variá veis pode riam ter influ en -
ci ado os resul ta dos obti dos pelos agen tes cimen tan tes, tais como dife ren -
ças na pró pria den tina (idade do paci ente, dire ção dos túbu los den ti ná -
rios, vari a ções na qua li dade e umi dade da den tina no canal pre pa rado),
pre sença da smear layer, intro du ção de bolhas de ar durante os pro ce -
di men tos de cimen ta ção e falta de con trole para asse gu rar uma po si ção 
idên tica de todos os pinos no cen tro do canal radi cu lar para uni for mi zar
a espes sura da camada de cimento cir cun dante aos pinos.

Outro fator que pode ser con si de rado na dis cus são dos resul ta dos
do pre sente tra ba lho é a falha ade siva do cimento. No caso do Enforce
com Flúor, pode ter ocor rido falha ade siva na inter face cimen to-den ti n a,
acar re tando ade são defi ci ente à den tina e bai xos valo res de força neces -
sá ria para des lo car os pinos nos tes tes de tra ção.6, 21

Até hoje exis tem pou cos dados esta tís ti cos dis po ní veis sobre o
grau de sucesso e o tempo uti li zado na remo ção de pinos intra -ra di cu -
la res. Havendo a neces si dade de remo ção des ses pinos, deve ser feita
uma ava li a ção de seu tipo e de sua exten são, bem como a ava li a ção do
dente envol vido.4 Deve ser con si de rada tam bém a influên cia do tipo de
agente de cimen ta ção pre vi a mente à remo ção des ses pinos. A vis co e -
las ti ci dade natu ral dos mate ri ais plás ti cos, como os cimen tos resi no sos, 
tende a amor te cer e absor ver a ener gia trans mi tida ao pino. Esses ci -
men tos são menos friá veis e podem não ter ten dên cia a micro fra tu ras
como o fos fato de zinco após a uti li za ção de ultra-som.27 A ava li a ção de 
todos os fato res de risco e a remo ção cau te losa dos reten to res intra -ra -
di culares pode sem pre con du zir ao sucesso ope ra tó rio.

Con clu são

Após a ava li a ção dos resul ta dos obti dos, pôde-se con cluir que:

l O cimento Pana via F (21,020 Kgf) pro mo veu uma maior resis tên cia à
tra ção dos pinos Cos mo Post que o cimento Enforce com Flúor (9,055
kgf), com dife ren ças esta tis ti ca mente sig ni fi ca ti vas.
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l O cimento Pana via F, com pa rado ao Enforce com Flúor no que sito
resis tên cia à tra ção, deve ser o cimento de esco lha para a cimen ta ção
dos pinos cerâ mi cos Cos mo Post.
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GOMES, A. P. M. et al. Eva lu a tion of the resis tance to trac tion of Cos mo Post
cera mi cal posts cemen ted with two dif fe rent resi nous cement. Rev. Odon -
tol. UNESP, São Paulo, v.31, n.1, p.127 139, jan./jun.  2002.

n ABSTRACT: Most teeth sent for the endodontical retreatment are restored
with intraradicular posts and crowns, which makes the cor o nary access dif fi -
cult for the oper a tive pro ce dures. The removal of these posts can be done by
sim ple trac tion, trac tion with devices, wear or ultra sound, the dif fi culty var ies 
accord ing to the kind, design, length of the post and cement agent. Another
fac tor largely dis cussed is the aes thet ics related to the intraradicular retain -
ers. A solu tion to improve the aes thetic results was the devel op ment of
tetragonal zir co nia polycrystal retain ers (ZrO2–TZP) that pres ent high flex ure
strength. Few words were made to eval u ate the cost-benefit of pre-made
ceramical posts in clin i cal den tistry, and there are some ques tions about its
phys i cal and mechan i cal prop er ties. There fore, the pres ent study aimed at
eval u at ing the resis tance to trac tion of the CosmoPost ceramical posts
cemented with two res in ous cements. Twenty-four roots of sin gle-rooted
human teeth, mounted in chem i cally acti vated resin were used in this study.
After root canal prep a ra tion, the roots were divided into two groups, 12 in
each group, and the posts were cemented with Panavia F (Kuraray Co, Osaka, 
Japan) or with Enforce with fluor (Dentsply, Penn syl va nia, USA). After
cemen ta tion a screw was fixed to the cemented posts, and on the other edge
a metal rod was fixed to a Uni ver sal test machine with a gui tar cord. On the
infe rior third of the spec i mens, another cord fixed them to the Uni ver sal test
machine. The trac tion tests were per formed at a crosshead speed of
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1mm/min ute. The data obtained was sub mit ted to the Mann-Whitney test to
the 0.05 sig nif i cance level. The results showed that there was sta tis ti cal dif -
fer ence between the mean val ues (Panavia F = 21.020 Kgf and Enforce with
fluor = 9.055 Kgf). The Weibull anal y sis showed that the Panavia F cement
(modu lus = 5.61) pro moted a higher resis tance to trac tion of the ceramical
posts than the Enforce with fluor cement (modu lus = 1.581). It can be con -
cluded that the Panavia F, when com pared to Enforce with fluor for resis tance 
to trac tion, must be the cement cho sen for the cemen ta tion of CosmoPost
ceramical posts. 

n KEYWORDS: Cemen ta tion; ceramic posts; resin cements; root canal posts.
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