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Resumo 

O objetivo desse projeto foi avaliar o efeito da umidade 

dentinária em diferentes estratégias adesivas na 

cimentação de pinos de fibra de vidro (PFV). Foram 

selecionados 48 dentes e, divididos em seis grupos, 

combinando os fatores: umidade dentinária radicular - 

seca e úmida, e estratégia adesiva. Em cada grupo os 

dentes foram avaliados em resistência de união pelo teste 

de push - out. Não houve diferença significativa quanto a 

umidade dentinária. Sendo os maiores valores obtidos 

pelo grupo etch-and-rinse. Dessa forma, pode-se concluir 

que o cimento resinoso convencional com a estratégia 

etch-and-rinse obteve melhor desempenho na resistência 

de união. 

Introdução 

Diferentes retentores radiculares tem sido utilizados para 

restaurar dentes endodonticamente tratados, com 

destruição coronária total ou parcial. Entretanto, a adesão 

na dentina intrarradicular ainda é um desafio devido a sua 

complexidade (SARKIS-ONOFRE et al., 2014). Os 

cimentos resinosos autoadesivos apresentam 

monômeros ácidos em sua composição capazes de 

desmineralizar e infiltrar smear layer (FERRACANE et al. 

2011).Com a reação de polimerização, o pH neutraliza e 

ocorre a formação de água, o que torna o material mais 

hidrofílico inicialmente e favorece a adaptação à estrutura 

dental  (VAN LANDUYT et al., 2008). Porém não sabe se 

a umidade dentinária poderia favorecer esse mecanismo. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da umidade 

dentinária em diferentes estratégias adesivas na 

cimentação de pinos de fibra de vidro. 

Material e Métodos 

Foram selecionados 48 dentes unirradiculares, que 

tiveram a coroas seccionadas e, realizado o tratamento 

endodôntico. As raízes foram divididas em seis grupos 

conforme a combinação dos fatores: umidade dentinária 

e estratégia adesiva. Para a cimentação, utilizou-se o 

cimento convencional - RelyX Ultimate (3M ESPE) – de 

forma etch-and-rinse, com condicionamento prévio e, self-

etch sem condicionamento, em ambos foram aplicados o 

adesivo Single Bond Universal (3M ESPE). No grupo do 

cimento autoadesivo foi utilizado RelyX U200 (3M ESPE). 

Dois padrões de umidade foram simulados: seco e úmido. 

Após a cimentação dos pinos as raízes foram 

seccionadas. Avaliou-se a resistência de união pelo teste 

de push- out.  

Resultados e Discussão 

Os dados obtidos foram submetidos a ANOVA de 2 
fatores, sendo que a interação dupla não foi significativa 
e nem o fator principal umidade radicular, apenas o fator 
principal sistema de cimentação apresentou diferença 
estatisticamente significante. Como pode ser observado 
na Tabela 1, o grupo RelyX Ultimate aplicado de forma 
etch-and-rinse apresentou os maiores valores de RU e, 
por outro lado, o RelyX U200 alcançaram os menores 
valores. 
Tabela 1. Médias e desvios padrões dos diferentes grupos para o 

teste de resistência de união (push-out) 

* Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente 

significantes entres linhas e letras maiúsculas entre colunas (p<0,05, pós 

teste Tukey). 

Conclusão 

O cimento resinoso convencional aplicado na estratégia 

etch-and-rinse apresentou os maiores valores de RU. 
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SISTEMA DE 
CIMENTAÇÃO 

RU (MPa) FATOR 
PRINCIPAL 

SISTEMA DE 
CIMENTAÇÃO 

ÚMIDO SECO 

RelyX Ultimate 
(etch-and-rinse) 

13,98 ± 2,79 13,95 ± 2,85 13,97 ± 2,49 A 

RelyX Ultimate 
(self-etch) 

12,60 ± 2,70 11,65 ± 3,19 12,12 ± 2,92 B 

RelyX U200 10,84 ± 3,16 10,09 ± 2,36 10,47± 2,37 C 

FATOR 
PRINCIPAL 
UMIDADE 

12,47 ± 2,81 
a 

11,90 ± 2,95 
a 
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