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Resumo      
Este estudo teve como objetivo avaliar a influência de 
aparelhos fotoativadores monowave e polywave na 
polimerização de diferentes resinas compostas (RC) 
utilizadas para reforço radicular (RR) em raízes 
enfraquecidas com canais excessivamente alargados na 
adesão de pinos de fibra de vidro (PFV). Foram 
selecionados 90 dentes, que tiveram suas coroas 
removidas, canais radiculares tratados e condutos 
preparados para RR. Então foram aletoriamente 
divididas em 6 grupos, sendo um grupo controle 
utilizando fotopolimerizador monowave, outro utilizando 
polywave – com canais alargados, mas sem RR, e 4 
grupos de RR com canais alargados de acordo com: tipo 
de fotopolimerizador (monowave/polywave) e tipo de RC 
(bulk fill/convencional). Após a cimentação dos PFV, 
foram obtidas seis fatias por raiz e escolhidas 
aleatoriamente uma fatia de cada terço radicular, para 
avaliação em resistência de união (RU). Os resultados 
demonstraram que o RR com RC do tipo bulk fill somada 
ao uso do fotoativador polywave, é a melhor opção na 
cimentação de PFV em canais radiculares alargados. 

Introdução  
Ao decorrer de pesquisas de materiais de retenção 
intrarradicular, sempre se buscou diminuir as eventuais 
fraturas radiculares, com isso foi criada a técnica de RR 
previamente à cimentação do PFV, diminuindo o 
diâmetro do conduto radicular.1 Posteriormente surgiram 
as resinas bulk fill, polimerizadas em até 4mm,2 e com 
novos fotoiniciadores em suas formulações, aumentando 
sua profundidade de cura.3 Com isso os aparelhos 
monowave, que possuíam apenas o comprimento da luz 
azul, sofreram adaptações, proporcionando o polywave 
que emite comprimento da luz violeta, além da azul.4 

Dessa maneira, esse estudo irá avaliar a influência de 
diferentes aparelhos fotoativadores na polimerização de 
diferentes RC em RR em raízes enfraquecidas com 
canais excessivamente alargados em teste de RU.  

Material e Métodos 
Foram selecionados 90 dentes permanentes humanos 
unirradiculares, tratados endodônticamente e obturados. 
O conduto foi preparado por ponta tronco-cônica e broca 
correspondente ao pino n° 0.5. As raízes foram 
aletoriamente divididas em 6 grupos: 2 grupos controle, 
um utilizando fotoativador monowave e outro polywave 
em que os canais foram alargados, mas sem RR. 4 
grupos de RR dos canais alargados de acordo com a 
combinação: tipo de fotopolimerizador: monowave ou 
polywave e tipo de RC: bulk ou convencional. Nos 
grupos de RR foi aplicado sistema adesivo na superfície 
interna do canal e a RC de acordo com o grupo, foi 
inserida. O PFV foi isolado e posicionado no interior do 
conduto, seguido de fotoativação durante 20s e mais 20s 
após a remoção do pino, com o fotopolimerizador 
indicado no grupo experimental. Os condutos foram 
repreparados e foi aplicado novamente adesivo, então o 

cimento resinoso foi manipulado e levado ao conduto. O 
PFV foi inserido e fotoativado por 40s pelo aparelho do 
seu grupo. As amostras foram seccionadas obtendo 
duas fatias de cada terço radicular. Para a análise de RU 
uma fatia de cada terço foi aleatoriamente selecionada, 
posicionada na máquina de ensaio universal de 50 Kgf e 
velocidade de 0,5 mm/min até que o pino foi deslocado 
para fora do corpo de prova. Para análise estatística foi 
aplicado o teste ANOVA dois fatores. 

Resultados e Discussão 
Os grupos que utilizaram a técnica de RR obtiveram 
maiores valores de RU no terço cervical ao comparados 
com os grupos controles. Quanto ao terço médio, as 
técnicas de RR produziram valores ainda superiores aos 
do grupo controle quando fotoativadas com o 
fotoiniciador polywave. No terço apical, os resultados do 
teste de RU foram inferiores para todos os grupos 
experimentais, com exceção do grupo controle 
polywave. Independentemente do tipo de RC utilizada, o 
aparelho polywave melhorou os valores de RU no terço 
apical no grupo controle. Também houve melhora no 
terço médio para a RC do tipo bulk fill. Nos grupos de 
RR com a RC convencional, o tipo de aparelho não 
influenciou os valores de RU. 
Tabela 1. Resultados de RU (média ± desvios padrões). 

 

REGIÃO 

GRUPOS CONTROLE RR - RC Convencional RR - RC Bulk fill 

Monowave Polywave Monowave Polywave Monowave Polywave 

Cervical 6,4 ± 2,0  5,9 ± 1,2 11,5 ± 2,6 12,2 ± 2,9 12,5 ± 2,1 12,9 ± 2,0 

Média 5,8 ± 1,9 4,9 ± 1,3 6,6 ± 2,1 8,8 ± 1,7 6,1 ± 1,8 12,1 ± 2,4 

Apical 1,1 ± 0,5 3,9 ± 1,3 3,0 ± 1,1 4,3 ± 1,2 3,3 ± 1,3 5,5 ± 1,9 

Conclusão 
Conclui-se que a técnica de reforço radicular com RC 
bulk fill relacionada ao aparelho polywave, é a melhor 
alternativa para a cimentação de pinos de fibra de vidro 
em canais radiculares alargados. 
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