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RESUMO 

 

Dentes que possuem tratamento endodôntico e grande perda de estrutura coronária, 

necessitam de um pino intrarradicular. Este não pode fornecer riscos de fratura, ou 

seja, ele deve resistir às cargas geradas pela mastigação. O pino ideal deve atender 

aos requisitos biológicos, mecânicos e também estéticos, porém ainda não se 

estabeleceu o melhor tipo de pino devido à grande variedade de materiais e técnicas 

disponíveis. A ausência de um protocolo relacionado ao tipo de pino, faz a 

comparação e seleção de um sistema restaurador para dentes fragilizados, um 

desafio. A busca do pino ideal, devido a sua significância clínica, ainda é um foco de 

pesquisas na Odontologia, no entanto as informações existentes sobre o tema 

mostram-se por vezes confusas. Esta revisão de literatura visa focar no 

desempenho de pinos metálicos fundidos e pinos de fibra de vidro para que o 

Cirurgião Dentista, ao planejar uma prótese fixa unitária, saiba qual o melhor tipo de 

pino a ser usado, buscando o sucesso do seu trabalho reabilitador. Através desta 

revisão literária, pôde-se concluir que o desempenho de um pino está diretamente 

relacionado a sua correta indicação e, portanto, cada situação clínica deve ser 

avaliada e planejada individualmente, e cabe ao clínico detectar e respeitar as 

singularidades de cada caso.   

 

Palavras-chave: Pinos intrarradiculares, restauração de dentes tratados 

endodonticamente, fratura radicular, pino metálico fundido, pino de fibra de vidro. 
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ABSTRACT 

 

The teeth that have been endodontic treated and have great coronary loss of 

structure need an intra-root pin. It cannot provide fracture risks, in other words, it 

have to support the loads generated by the chew. The ideal pin has to attend 

biological, mechanical and aesthetics requirements as well. However, the best kind 

of pin has not been established yet because the large variety of materials and 

techniques available. The absence of a protocol related to the pin type makes a 

challenge the comparison and selection of a restorative system for fragile teeth. The 

search for the ideal pin due to its clinical significance still being a research focus in 

Dentistry, although, the existing information about the subject seems confused 

sometimes. This literature review aims to focus on the performance of cast metal pins 

and fiberglass pins. Thus, for the Dentist to know the best kind of pin to use over the 

unitary fixed prosthesis plan and on this way seeking the rehabilitation working 

success. Through this literature review, it has concluded that the pin performance is 

directing related to its indication. Therefore, each clinical situation has to be 

evaluated and planned individually and it is responsibility to the clinician to detect and 

respect the singularities of each case. 

 

Keywords: Intra radicular posts, restoration of endodontically treated teeth, root 

fracture, cast metal post, glass fiber post. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A perda de estrutura dentária causada pelo tratamento endodôntico, aliada à 

perda de estrutura coronária por cárie, fratura, restaurações extensas ou outras 

causas diminui a resistência de um dente, deixando-o mais propenso à fratura 

(PEGORARO, 2013). A endodontia propriamente dita, promove essa fragilidade 

dentária devido à perda de dentina e de suportes naturais do dente, como o teto da 

câmara pulpar (BELLI et al., 2006). 

Quando a destruição coronária é de grande extensão, o artifício usado para 

garantir a estabilidade de um núcleo de preenchimento é um pino intrarradicular, 

alojado no interior do canal já tratado endodonticamente (MEZZOMO, 2006). A 

diferença entre os módulos de elasticidade dos materiais usados em uma 

restauração protética gera áreas de tensão não uniformes ao longo do dente, 

causando efeitos que comprometem esse dente, já fragilizado (AFROZ et al., 2013).  

Ainda não há um protocolo clínico adotado pelos Cirurgiões Dentistas quanto 

ao tipo de pino intrarradicular a ser instalado em um dente com necessidade 

protética. Isso se deve às variáveis clínicas envolvidas, à biomecânica de cada caso 

e a variedade de materiais disponíveis no mercado (BISPO, 2008). Segundo Onofre 

et al. (2015), no Brasil, os Cirurgiões Dentistas têm como preferência pinos metálicos 

fundidos e pinos de fibra de vidro, ambos associados a cimentos resinosos para 

restaurar dentes fragilizados.  

A falta de um protocolo clínico para tal situação faz com que, muitas vezes, os 

pinos acabem sendo mal indicados, e em decorrência disso o sucesso do trabalho 

protético é posto em risco. As dúvidas que cercam os Cirurgiões Dentistas são 

relacionadas ao tipo de pino que irá promover durabilidade ao tratamento e, ao 

mesmo tempo, cumprirá com as exigências funcionais e estéticas. As respostas para 

tais dúvidas ainda não são bem claras, pois muitos fatores devem ser levados em 

consideração.  

Os pinos metálicos fundidos foram desenvolvidos na década de 1930 e, 

desde então, vêm sendo muito utilizados devido ao percentual de sucesso nos 

trabalhos protéticos. Sua confecção é sob medida, artesanal e dispõe das técnicas 

direta e indireta (MEZZOMO, 2006). Esse tipo de pino é indicado quando há grande 

perda de estrutura coronal, no qual o remanescente não contribui suficientemente 

com a resistência do material de preenchimento. Já os pinos de fibra de vidro 



     
9 

 

compõem o grupo dos pinos pré-fabricados e são indicados quando há pelo menos 

2mm circundantes de remanescente coronário e em regiões com envolvimento 

estético (PEGORARO, 2013).  

Dentes restaurados com pino de fibra de vidro e pino metálico fundido 

apresentaram taxa de sobrevivência elevada ao longo de cinco anos (97,3% para 

pinos de fibra de vidro e 87,5% para pinos fundidos em titânio) (HONGXUE et al., 

2013). Polo et al. (2010) verificaram que a taxa de sobrevivência de 112 dentes 

restaurados e acompanhados num período médio de 10 anos se mostrou alta. 

Dentes que receberam pino e núcleo metálico fundido apresentaram taxa de 82,6%, 

já a taxa dos que receberam pino pré-fabricado foi de 84,6%. 

Este estudo busca encontrar respostas para as recorrentes dúvidas que 

envolvem a prática clínica e que implicam diretamente nas decisões do Cirurgião 

Dentista ao reabilitar uma raiz fragilizada. Conhecer as alternativas viáveis e a 

correta indicação de um pino, relaciona-se com a garantia do sucesso final do 

trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tipos de pino 

 

Segundo Sá, Akaki e Sá (2010), os pinos dividem-se em dois grupos: os 

Indiretos ou Personalizados e os Diretos ou Pré-Fabricados. 

 

2.1.1 Pinos indiretos ou personalizados 

 

São pinos feitos sob medida com base na modelagem do canal, realizada na 

boca do paciente e que, posteriormente, são fundidos em laboratório na liga metálica 

desejável (ROSENSTIEL; LAND; FUJIMOTO, 2002). 

 

Figura 1 – Pino e núcleo em metal fundido 

    Fonte: PEGORARO, 2013 

 

2.1.2 Pinos diretos ou pré-fabricados 

 

Estes classificam-se como metálicos e não metálicos e têm como vantagem a 

confecção em sessão única, com menor desgaste da estrutura dental remanescente 

(MAZZOCCATO et al., 2006). 

Os pinos pré-fabricados não metálicos podem ser classificados como: 

– Não estéticos: Compostos por fibra de carbono 
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– Estéticos: Feitos com fibra de vidro, fibra de quartzo, fibras de carbono 

associadas a fibras de quartzo ou então feitos com dióxido de zircônio 

(ALBUQUERQUE, 2002). 

Os kits de pinos pré-fabricados contam com brocas específicas para o 

preparo do canal radicular. Elas têm o diâmetro do pino escolhido, tornando possível 

a conclusão do procedimento em uma única sessão (SHILLINGBURG; HOBO; 

WHITSETT, 1998). 

 

2.1.3 Configuração anatômica dos pinos 

 

Segundo Albuquerque e Alvim (2011), os pinos podem ter as formas: 

cilíndrica, cilíndrica com dois estágios, cilíndrica de extremidade cônica, cônica e de 

dupla conicidade. 

Pinos cilíndricos promovem maior retenção, todavia requerem maior desgaste 

da porção radicular apical e isso gera um risco de fratura ou perfuração da raiz, já os 

pinos cônicos possuem uma anatomia semelhante à do canal radicular e devido a 

isso, se adaptam melhor e exigem menor desgaste no preparo do remanescente 

dentinário (ALBUQUERQUE; ALVIM, 2011). 

 

Figura 2 – Pinos de fibra de vidro com dupla conicidade 

    Fonte: Acervo UNISC 

 

O diâmetro do pino também deve ser considerado. Quanto maior o diâmetro 

do pino metálico fundido, mais retenção e resistência ele terá, em contrapartida isso 

ocasionará maior desgaste dentinário e consequente enfraquecimento radicular. 
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Para isso, têm-se aceitado que o diâmetro do pino deve ter até um terço do diâmetro 

total da raiz (PEGORARO, 2013). 

Quanto ao comprimento do pino, Roseinstiel, Land e Fujimoto (2002) afirmam 

que o ideal é que ele seja o mais longo possível desde que não comprometa a 

resistência da dentina e o vedamento apical feito pelo material obturador, por essa 

razão aceita-se que o canal deve ser desobturado até que reste a medida de 3mm a 

5mm de canal obturado. 

Pegoraro (2013) sustenta que o comprimento ideal deve atingir dois terços do 

comprimento total do dente remanescente e em elementos com perda óssea, esse 

comprimento deve equivaler a metade do suporte ósseo da raiz envolvida.  

O adequado comprimento do pino assegura a transmissão uniforme das 

forças oclusais e diminui a centralização de forças em determinadas áreas. Isso está 

diretamente ligado à durabilidade da prótese (PEGORARO, 2013). 

 

Figura 3 – Diâmetro e comprimento indicados 

Fonte: PEGORARO, 2013. 

 

2.1.4 Configuração superficial dos pinos 

 

Pinos metálicos podem ser encontrados com superfícies rosqueáveis ou 

serrilhadas e os não metálicos nas configurações lisa ou serrilhada 

(ALBUQUERQUE, 2002). 

Em pinos lisos, pode-se lançar mão do jateamento com óxido de alumínio a 

fim de tornar a superfície do pino irregular antes da cimentação e maximizar sua 

retenção (PEGORARO, 2013). 
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2.2 Considerações quanto à endodontia 

 

As fraturas pós endodontia podem ocorrer pela perda de estrutura dentária e 

estresses gerados pelo próprio tratamento endodôntico, como instrumentação, 

irrigação e obturação do canal. Além disso, o preparo do canal para receber um pino 

e a seleção desse pino também podem contribuir com fraturas (TANG; YOUNONG; 

SMALES, 2010). 

Para Pegoraro et al. (2013), dentes com endodontia possuem menor 

resistência devido à perda de estrutura originada pelo acesso dos canais radiculares 

somada à perda de estruturas coronais, principalmente as cristas marginais. 

Na restauração de um dente despolpado, o mais importante a ser 

considerado é a qualidade e quantidade do remanescente e não o fato da 

endodontia enfraquecer o dente (HEYDECKE; PETERS, 2002). 

Dentes desvitalizados sofrem alterações na estrutura dentinária que a 

modificam e reduzem sua flexibilidade e resistência à tração. Os tratamentos 

restauradores devem respeitar essas mudanças biológicas (GUTMANN, 1992). 

Em relação à fratura e ao cisalhamento, Sedgley e Messer (1992) não 

encontraram diferenças significativas entre dentes vitais e não vitais, indicando que 

os dentes não se tornam mais frágeis após o tratamento endodôntico e que outros 

fatores podem ser mais críticos para a falha de restaurações nesses dentes.  

Plotino et al. (2017), afirmam que preparos endodônticos conservadores 

resultam em maior resistência à fratura quando comparados à tratamentos 

tradicionais. 

Um fator que influencia negativamente a resistência e durabilidade do 

trabalho protético é a interação entre componentes do cimento endodôntico 

obturador e do cimento usado para a instalação do pino de fibra de vidro, uma vez 

que o eugenol causa um efeito no interior dos túbulos dentinários que interage com 

o cimento resinoso, causando essa diminuição de resistência (LANDA et al., 2016). 

Skupien et al. (2015) afirmam que o tratamento endodôntico, o modo de 

aplicação do cimento resinoso e o pré-tratamento do pino são fatores que interferem 

na retenção e resistência de pinos de fibra de vidro. 
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2.3 Pinos metálicos fundidos X Pinos de fibra de vidro 

 

Os pinos intrarradiculares são recomendados para casos onde o dente foi 

parcial ou totalmente destruído e requer um tratamento protético. A escolha do 

material restaurador varia conforme o grau de destruição coronária (PEGORARO, 

2013). 

 Após a seleção do sistema de pino a ser utilizado, o mesmo deve ser 

cimentado no interior do canal tratado endodonticamente (MEZZOMO, 2006). 

A diferença entre os módulos de elasticidade dos materiais usados em uma 

restauração protética gera áreas de tensão não uniformes ao longo do dente, 

causando efeitos que comprometem esse dente já fragilizado. Independentemente 

do tipo de pino, a região cervical é a que mais sofre tensão, com isso, o material 

com módulo elástico mais próximo ao da dentina deve ser o de primeira escolha, 

como um pino de fibra de vidro, que distribui a tensão com uniformidade, assim 

como a combinação de pino e núcleo em metal fundido, que apresenta menor índice 

de estresse pelo fato de os dois componentes (pino e núcleo) serem confeccionados 

com o mesmo material (AFROZ et al., 2013). 

Pinos metálicos fundidos são muito utilizados desde a sua implementação na 

Odontologia em razão de seu bom desempenho clínico (MEZZOMO, 2006). 

Pinos de fibra de vidro possuem módulo elástico próximo ao da dentina 

quando comparados a outros materiais, o que resulta numa maior absorção de 

estresses na interface dentina/cimento/pino, fator esse de suma importância na 

longevidade da prótese. Além disso, não interferem na cor de núcleos e de coroas 

confeccionadas unicamente em cerâmica, contribuindo muito com a estética dental 

(PEGORARO, 2013). 
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Figura 4 – Módulo de elasticidade de materiais de uso Odontológico 

comparados à dentina 

    Fonte: ANGELUS, 2016 

 

Além da estética e praticidade, o preparo para um pino de fibra de vidro não 

compromete tanto a estrutura dental, diferentemente dos preparos para pinos 

metálicos fundidos (ANGELUS, 2016). 

 

Figura 5 – Pino de fibra de vidro promovendo menor desgaste da estrutura 

dentária 

    Fonte: ANGELUS, 2016 

 

 

 

 

 

 



     
16 

 

Figura 6 – Pino metálico fundido promovendo maior desgaste da estrutura 

dentária 

           Fonte: ANGELUS, 2016 

 

A presença de uma férula cervical de 2mm resulta em maior resistência à 

fratura, pois melhora a dissipação de cargas e impede o efeito de cunha, não 

importando o agente de cimentação usado. Em dentes que não contam com a 

presença da férula, os cimentos resinosos e de ionômero de vidro possuem melhor 

desempenho quando comparados ao cimento à base de fosfato de zinco (MANKAR 

et al., 2012). 

Para Terry e Swift (2010), o sucesso da reabilitação protética de qualquer 

dente usando um pino, depende desse fator característico do design, a férula. 

Através desse efeito “colarinho” do remanescente preparado, se criará uma 

estabilidade anti-rotacional da coroa, prevenindo deslocamentos e áreas de 

concentração de estresse.  

Comparando três alturas de férula em dentes que receberam pinos de 

diferentes fibras e que posteriormente foram submetidos a teste de resistência, 

Akkayan (2004) concluiu que não há diferença significativa em aumentar a férula de 

1mm para 1,5mm, porém a férula de 2mm mostrou um limiar de fratura maior em 

todos os sistemas de pino avaliados. 

Dentes com 0mm a 0,5mm de remanescente coronário, que receberam pinos 

metálicos fundidos e pinos de fibra de vidro e, posteriormente, uma coroa 

metalocerâmica, apresentaram resultado bom e semelhante entre si em um 

acompanhamento clínico e radiográfico de três anos. A taxa de sobrevivência dos 
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pinos metálicos fundidos, durante o período, foi de 97,1% e dos pinos de fibra de 

vidro de 91,9% (ONOFRE et al., 2014). 

Em teste recente, Kar, Tripathi e Trivedi (2017) compararam quatro 

comprimentos da férula (0mm, 1mm, 2mm e 3mm) em dentes que receberam pino 

de fibra de vidro associado a resina composta e fixados com cimento resinoso dual 

com posterior coroa metálica. Os dentes com ausência de férula (0mm) tiveram a 

menor resistência à fratura, já os dentes com férula de 3mm mostraram o melhor 

desempenho, tendo a maior resistência. O estudo mostrou que cada milímetro 

aumentado, acarreta no aumento da resistência, indicando que o comprimento da 

férula impacta na resistência final da restauração.  

 

 

Figura 7 -  Remanescente coronário com diferentes alturas 

         Fonte: PEGORARO, 2013 

 

Os pinos pré-fabricados estão substituindo os pinos metálicos porque o 

procedimento adesivo com pino de fibra reforça a estrutura dentária após a 

cimentação, sendo essa uma grande vantagem (TERRY; SWIFT, 2010). 

A técnica do pino anatômico mostra-se eficiente em dentes com grande perda 

estrutural e canais amplos, pois esses pinos resultam em um retentor personalizado 

com módulo elástico próximo ao da dentina, onde evidencia-se a melhoria de 

adaptação e redução da linha de cimento, promovendo assim um menor risco de 

fraturas irreversíveis (GUIOTTI et al., 2014). 

 

 

 



     
18 

 

Figura 8 – Resina composta associada à pino de fibra de vidro para confecção 

de pino anatômico 

     Fonte: ANGELUS, 2016 

 

Figura 9 – Introdução do pino no interior do canal para modelagem do mesmo 

     Fonte: ANGELUS, 2016 

 

Figura 10 – Pino anatômico concluído e com núcleo em resina composta 

     Fonte: ANGELUS, 2016 

 

Para Amaral et al. (2015) as vantagens do pino anatômico, quando indicados 

corretamente, são a simplicidade da técnica e resultados estéticos e biomecânicos 

favoráveis. 
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A colocação de pinos de fibra de vidro em incisivos centrais superiores 

tratados endodonticamente, melhora significativamente sua resistência à fratura 

(MOHAMMED et al., 2016). 

Para Silva et al. (2011), quando comparados à pinos de Níquel-Cromo sob 

teste de resistência, os pinos de fibra de vidro juntamente com resina composta, são 

um método efetivo que melhora a resistência à fratura e aumenta as falhas 

reparáveis em dentes enfraquecidos. 

Um estudo de Lemos et al. (2016), mostrou que pinos de fibra de vidro 

resultam em menor tensão ao longo da estrutura dentária em dentes sem 

remanescente coronário, porém maior tensão de tração na região cervical do dente.  

Dentes restaurados com pinos metálicos tiveram um índice de até 80% de 

fratura radicular vertical ou de outro tipo, já dentes restaurados com pinos reforçados 

por fibra não apresentaram fraturas verticais e se mostraram mais resistentes à 

qualquer tipo de fratura (ALHARBI et al., 2014). 

O uso de pino de fibra de vidro associado a cimento de ionômero de vidro 

reforçado com resina fez aumentar a resistência à fratura em dentes 

endodonticamente tratados, diferentemente de pinos metálicos fundidos em ouro e 

fixados com o mesmo cimento (SÁNCHEZ et al., 2013). 

Após uma revisão sistemática que buscou avaliar e comparar falhas clínicas 

em diferentes sistemas de pino e núcleo, Moradpoor, Raissi e Bardideh (2017) 

observaram que pinos de fibra de vidro tiveram o menor índice de fratura radicular e 

de complicações totais, já os pinos metálicos fundidos apresentaram baixa falha de 

fratura do pino. As peças pré-fabricadas de metal tiveram a maior taxa de falha em 

todos os aspectos. 

Comparando pinos de fibra de carbono, quartzo e vidro, Vadavadagi et al. 

(2017) encontraram resultados em que os pinos de fibra de vidro são menos 

resistentes que os demais pinos de fibra avaliados, porém isso não os exclui como 

alternativa restauradora. 

Para Silva et al. (2009), pino de fibra de vidro associado ou não a pinos 

acessórios, bem como núcleo metálico fundido em liga de Níquel-Cromo, possuem 

valores praticamente iguais de resistência a tração. 

Ping e Zhimin (2015), compararam, através de testes de carga cíclica, a 

resistência à fratura de dentes humanos com tratamento endodôntico, restaurados 

com diferentes sistemas de pino e núcleo e os efeitos a longo prazo. O teste 



     
20 

 

demonstrou que dentes restaurados com pino de fibra e núcleo de resina são mais 

resistentes à fratura do que dentes que receberam pino e núcleo em metal fundido. 

Para Pinho et al. (2013), dentes enfraquecidos reforçados por resina 

composta e restaurados com pino metálico fundido apresentam maior resistência do 

que os mesmos dentes restaurados com pinos de fibra de vidro. 

Pinos de fibra de vidro cimentados com cimento resinoso dual, em torno de 9-

10mm de profundidade, e com núcleos em resina composta, apresentaram ótimo 

desempenho clínico e boa adesão por parte dos pacientes ao longo de seis meses. 

Após o final do sexto mês, a taxa de falha registrada foi de 6,66% em uma amostra 

de 60 dentes. A maioria das falhas foram reparáveis (MOHAN et al., 2015). 

Em estudo que avaliou a resistência à fratura, em diferentes tipos de pino e 

seus diâmetros, Soundar, Suneetha e Angelo (2014) concluíram que pinos 

metálicos fundidos em liga de Níquel-Cromo, com 1,4mm de diâmetro, associados a 

núcleos de mesmo material, apresentaram maior resistência à fratura, porém 

quando esta ocorreu, atingiu o dente condenando-o. O mesmo tipo de pino com 

1,7mm de diâmetro apresentou menor resistência, demonstrando assim, que não 

apenas o material do pino, mas também seu diâmetro deve ser levado em 

consideração. 

Kaur, Sharma e Singh (2012) mostraram que 90% dos dentes que receberam 

pino metálico fundido sofreram fratura radicular vertical sob teste de compressão, já 

em dentes que receberam pino de fibra de vidro, a taxa de fratura radicular 

observada foi de 10%. Esse estudo reforçou a ideia de que pinos de fibra de vidro 

dissipam as forças com mais uniformidade, proporcionando maior resistência 

radicular. 

Figueiredo, Martins Filho e Faria-e-Silva (2015) avaliaram a incidência de 

fratura radicular em dentes com pinos, em um acompanhamento de mais de cinco 

anos. A taxa de sobrevivência encontrada foi de 90% para pinos com base em metal 

e 83,9% para pinos com base de fibra. Os pinos pré-fabricados de metal e os pinos 

de fibra de carbono tiveram duas vezes mais incidência de fratura radicular do que 

os pinos metálicos fundidos e pinos de fibra de vidro, respectivamente. 

Segundo Imran et al. (2015), as queixas mais frequentes de pacientes após 

seis meses de uma restauração protética com envolvimento de pino, foram a 

gengivite seguida da perda de retenção, na qual a prótese precisou ser cimentada 

novamente. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Este estudo concentra-se em uma revisão literária voltada para o 

desempenho clínico de pinos intrarradiculares, em especial dos pinos metálicos 

fundidos e pinos de fibra de vidro. 

 

3.2 Seleção do material bibliográfico 

 

Para a construção teórica do trabalho, a coleta de dados foi realizada por 

meio de livros da Biblioteca Central da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 

e artigos científicos nas plataformas Scientific Eletronic Library Online (Scielo), US 

National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed) e Portal de 

Periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) 

nos idiomas Inglês e Português (BR), entre os anos 1992 e 2017. 

As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram:  Pinos intrarradiculares; 

Restoration of endodontically treated teeth; Root fracture; Cast metal post; Fiber 

glass post. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A perda de estrutura dentária somada aos estresses gerados pelo tratamento 

endodôntico pode levar o remanescente à fratura, da mesma forma que a escolha 

do pino a ser cimentado e o preparo do canal radicular para recebê-lo (TANG; 

YOUNONG; SMALES, 2010), devido a isso os tratamentos restauradores em dentes 

despolpados devem respeitar as alterações biológicas ocasionadas pela endodontia, 

como a redução da flexibilidade e da resistência dentinária (GUTMANN, 1992; 

PEGORARO, 2013).  

Plotino et al. (2017) defendem que uma alternativa para minimizar a 

diminuição da resistência dentária é optar pelo tratamento endodôntico conservador, 

apesar de Sedgley e Messer (1992) terem verificado que não há diferença de 

fragilidade entre dentes vitais ou não. Para realizar a restauração desse tipo de 

dente, Heydecke e Peters (2002) sugerem que uma boa avaliação da quantidade e 

qualidade do remanescente dentário é mais importante do que questões sobre a 

relação da endodontia com a perda de resistência. 

Dentes com a necessidade de tratamento protético e que sofreram essa 

perda coronária, seja ela total ou parcial, possuem a indicação de um pino 

intrarradicular que deve ser cimentado no canal com tratamento endodôntico 

previamente realizado (MEZZOMO, 2006; PEGORARO, 2013), porém pinos 

confeccionados com materiais de módulo elástico muito distintos ao da dentina 

distribuem a tensão de forma desproporcional no longo eixo radicular. Devido a isso 

um pino de fibra de vidro ou a combinação de pino e núcleo em metal fundido devem 

ser selecionados para a restauração, já que suas composições contribuem com a 

diminuição dos índices de estresse, além do fato de que pinos de fibra auxiliam na 

obtenção da estética da prótese, uma vez que o material não prejudica a cor de 

núcleos e coroas cerâmicas (AFROZ et al., 2013; PEGORARO, 2013). 

Um elemento de fundamental importância, que contribui com a melhor 

absorção e dissipação de forças é a férula, formada pelo remanescente dentário 

preparado (TERRY; SWIFT, 2010) e apesar de estudos de Onofre et al. (2014) 

terem demonstrado ótimos resultados em dentes sem férula que receberam pinos 

metálicos fundidos ou pinos de fibra de vidro, outros autores apontam que esta deve 

ter pelo menos 2mm de altura em todas as paredes e quanto maior a sua altura, 
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mais resistência o dente terá (AKKAYAN, 2004; MANKAR et al., 2012; KAR; 

TRIPATHI; TRIVEDI, 2017). 

Após a cimentação de um pino, um resultado muito almejado é a obtenção do 

reforço da estrutura dentária. Isso pode ser obtido através da técnica adesiva 

associada ao pino de fibra ajustado ao canal com resina composta (pino anatômico), 

pois esses pinos tornam-se retentores personalizados com ótima adaptação e 

redução da linha de cimento, diminuindo assim os riscos de fraturas irreversíveis 

(TERRY; SWIFT, 2010; GUIOTTI et al., 2014).  

Moradpoor, Raissi e Bardideh (2017) constataram que pinos de fibra de vidro 

revelaram a menor taxa de fratura radicular, mesmo eles sendo menos resistentes 

que pinos compostos por outro tipo de fibra (VADAVADAGI, 2017). Estes estudos 

convergem com a verificação pregressa de Kaur, Sharma e Singh (2012), que 

apontam 90% de fratura radicular vertical para dentes com pinos metálicos fundidos 

e apenas 10% de fratura para dentes com pino de fibra de vidro. Outras estatísticas 

de Alharbi et al. (2014) apontam um índice de até 80% de fratura vertical ou de outro 

tipo em dentes com pino metálico fundido e ausência de fratura vertical em dentes 

que receberam pino de fibra. 

Contudo, em uma pesquisa mais recente, Figueiredo, Martins Filho e Faria-e-

Silva (2015) encontraram uma taxa de sobrevivência de 90% para pinos metálicos e 

83,9% para pinos com base de fibra, num período de cinco anos. 

Com isso, para afirmar que de fato um pino é mais resistente que o outro, são 

necessários mais estudos que acompanhem o desempenho clínico dos mesmos ao 

longo dos anos, mas este trabalho pode servir como um guia para a prática e 

orientar os Cirurgiões Dentistas quanto a escolha do pino em variadas situações, 

para que as próteses se tornem longevas e não ofereçam risco de perda dentária ao 

paciente, promovendo assim, um tratamento de sucesso. 
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CONCLUSÃO 

 

Após a avaliação de diversos estudos sobre a indicação e comparação 

quanto ao desempenho clínico de pinos metálicos fundidos e pinos de fibra de vidro, 

constatou-se que: 

– O desgaste promovido pelo tratamento endodôntico e a quantidade de 

dentina radicular remanescente deve ser levado em consideração; 

– A quantidade de estrutura coronária remanescente é determinante na 

seleção do pino e influencia o prognóstico do tratamento; 

– Pinos anatômicos são os únicos que reforçam a estrutura dentária; 

– Ambos os tipos de pino, metálico fundido e de fibra de vidro, apresentam 

ótimos resultados clínicos quando bem indicados; 

– É dever do Cirurgião Dentista avaliar corretamente o contexto clínico para 

que após isso, possa selecionar o pino mais indicado para o caso. 
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