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Resumo 
Avaliou-se a resistência de união de pinos de fibra de 
vidro (PFV) ao canal radicular por meio do teste de push-
out em dentes tratados endodonticamente com 2 tipos 
de cimentos endodônticos (à base de eugenol e à base 
de resina epóxica) e 2 diferentes protocolos de irrigação 
final (irrigação passiva ultrassônica e irrigação 
convencional com agulha).Os resultados demonstram a 
interferência do eugenol sob materiais a base de resina 
e que o tipo de irrigação pode melhorar a força de 
adesão entre o cimento e a dentina. 

Introdução  
Dentes com perda extensa da estrutura coronária 
requerem a instalação de um retentor intraradicular 
visando uma restauração efetiva da estética e da 
função1-2. 
Para potencializar a limpeza final do canal radicular que 
antecede à obturação, algumas técnicas, soluções e 
sistemas, estão disponíveis.3-4 Entre esses protocolos, a 
irrigação passiva ultrassônica mostrou resultados 
promissores na remoção da camada de esfregaço e 
consequentemente na penetração do cimento 
endodôntico nos túbulos dentinários.  

Partindo do pressuposto que quanto mais penetrante for 
o material obturador nos túbulos dentinários, mais difícil 
será removê-los no momento da desobturação do canal 
para a cimentação dos pinos, o objetivo deste estudo foi 
avaliar in vitro o efeito da irrigação passiva ultrassônica 
na adesão dos pinos de fibra de vidro ao canal radicular 
por meio do teste de resistência de união. 

          Material e Métodos 
Foram selecionados 32 dentes unirradiculares e em 
seguida seccionados perpendicularmente em relação ao 
seu longo eixo, imediatamente abaixo da junção 
cemento-esmalte. Ao final do preparo químico mecânico 
dos canais radiculares os espécimes foram 
aleatoriamente divididos em 4 grupos (n=8) de acordo 
com a combinação dos seguintes fatores: protocolo de 
irrigação final dos canais radiculares previamente à 
obturação - Irrigação passiva ultrassônica (PUI) e 
Irrigação convencional com agulha (controle) - e 
cimento endodôntico obturador - Cimento à base de 
resina epóxica (canais obturados com AhPlus, e Cimento 
à base de eugenol (os canais foram obturados com 
EndoFill. Após 7 dias as raízes receberam a cimentação 
dos pinos de fibra de vidro (PFV) com cimento resinoso 
autoadesivo e foram armazenadas em água destilada a 
37°C ± 1°C durante uma semana. Em seguida, as raízes 
foram seccionadas e o teste de resistência de união foi 

realizado através do teste de push-out com uma célula 
de carga de 50 Kgf a uma velocidade de 0,5 mm/min até 
o deslocamento do pino. Os dados de resistência de 
união (MPa) foram submetidos a ANOVA 3 e teste de 
Tukey para contraste das médias (α=0,05).  

Resultados e Discussão 

Para interação entre (protocolo de irrigação x cimento 
endodôntico), observou diferença (P<0,05) em todos os 
terços avaliados. Dentre as interações entre os 
protocolos de irrigação com diferentes tipos de cimento, 
a utilização de cimento à base de resina epóxica (ERB) 
com irrigação passiva ultrassônica (PUI) e irrigação 
convencional (CEI) obtiveram melhores resultados nos 
terços cervical e médio (P<0,05). No terço apical o uso 
de ERB com CEI obteve melhores resultados dentre os 
diferentes grupos (P<0,05). O emprego do cimento á 
base de eugenol (EBC) com PUI demonstrou 
inferioridade em todos os terços avaliados nos diferentes 
grupos, sendo no terço apical, a menor resistência 
encontrada (P<0,05). Dentre os grupos de EBC, o uso 
de CEI foi superior a PUI (P<0,05), já nos grupos de 
ERB os diferentes protocolos de irrigação não diferiram 
entre si nos terços cervical e médio (P>0,05), tendo a 
CEI melhor resultado no terço apical (P<0,05). 
A diferença entre os grupos pode ser explicada pela 
interferência entre o eugenol e a polimerização dos 
materiais resinosos. A diferença aumenta também 
quando comparamos as diferentes técnicas de irrigação. 

Conclusão 

Os estudos relatados acima possuem boa qualidade 
metodológica e contribui para informações baseadas em 
fatos. Foram encontradas evidências que reforçam o fato 
de que o eugenol possui efeito negativo sobre materiais 
à base de resina e que o tipo de irrigação utilizado pode 
melhorar os resultados da força de adesão entre o 
cimento e o tecido dentário. 
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