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Introdução

Os dentes anteriores de ambas dêntições começam cedo suâ vida em uma
posição exposta na boca e se tornan não somente unidâdes essenciais no
meánismo de mastigação, mas sempre um prêrequisito à estética naturâl da
pessoa. As causas de dano aos dentes anterjores podem seÍ as mâis variadas como
traumal, rèpetidas restauraçóes com perda de substânciâ dêntária , iatrogenia2 e

Unitermos: pinos de r€tênçáo dentáriâ; pino de cãòono: caso clínico
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Resumo
Os âutorês âpresentam um caso clínico de reconstíução dê incisivo cêntaal superior, frâturado,
úilizando pino intracânalde carbono do sistêma "C Post" (Bisco), cimentâdo com cimento poìimérico
'dual' e Íeconstruído com rosìna composta fotopolimerizável
\Dós controle de quarênta mesês, ò kabâlho rgstaurador obtevê sucesso clínico' pois manleve
eátabilid.a" ae cor è integridade estrúuíal com manutenção da estéticâ e função Assim é possivel
considerar-se que â úilizãção de pino de cêóono associadoì Íesina compostâ íotopolimerizávêl
para a reconstrução de dèntes antêriores parêce ser uma altêmativa viável e economicêmente
vantajosa em relêção a tÍabalhos indiretos.

At,3tract
The âuthors presentod â clinical cáse repoÍt of reconstÍuc{ion of a maxillary central incÌsor fractured
with "C Posti'(Bisco) post and core systêm, cementêd with dual cure resin cement and composite

After forty months contíol, the reconstÍuction is a clinical success with coloÍ stabìlity, structu
ìntegíity ánd maintênance of funclion and esthetios lt's possible to concludê that the usage.of carb
oei oôst and comoosite resin coÍe cãn be clìnicêlly usoful and a ôconomical altemative to
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ouvos'.
Quando o elemento dentário em questão sofre endodontia, as opções

l":l?yT^?1"^r !1."""m 
poÍ habalhos indirêtos (prótese) e diretos (resina "o.àãLr+uenrÍe estes, o uso de Íesina composta com reforço intra-radicular é uma siiuaçãôfreqüente em dentes extensamente destruídos ou óm perda excessrva oe estrutura.

ReconstituiÉes _destê tipo podem estar associadas à pinos fundidos4, pinos
metalicos diretoss, pinos diretos em compôsito6 ou a não utilizaçao de pinos com
preenchimento de canal radícular e câmara pulpar com Íesina compostaT.

O presente trabalho visa descíever um caso clínico de fatura de incisÌvo
centrâl supedor, endôdonticamente tratado, restaurâdo com pino de fibra de carbono
(C Post)a e resina composta.

Caso Clínico

O paciênte D.S., 24 anos, sexo masculino, procurou atendimento em 03/1997
3T^q1"lIi 99,goda de prótese fixa do etemento 2.Í. Após exame, verjÍicou_se que
navra__oestocado uma pÍótese unitária constituída de núcleo/coroa de acrílico,
flYflg,9 eequena porção de dentina em palatino. De acordo com a história ctinica,o tÍaDâtho havia sido confeccjonado há 10 anos após clareamento não vital,resultando em fratura a nível de terco cervical .

Como atendimento de uigência, foi confeccionado provisório em resina
:T!:^"t? - 

p:o manutenção.da estética e methoria dâ saúáe periodontat. Após
l-:i199 9: 

3 r",.."s, no quat ,o. paciente foi submetido a programa de instrução errernamenÌo em higiene oral, íoi realizada a reconstituição dentaÍta como descnta
abaixo:

após 'l 0 ênos de restauGÉo com prótese fixa

-. . Após remoção do provisório (Íig. j) o remanescente dentário recebeupÍoÌrlaxra e isolamento absoluto com dique de bonacha. Baseado em radiograflaapical (fì9.2) foi estabetecido o comprimento de trabatho (.í5 mm) respeitandoise adistancia de 3,5 mm a 4,0 mm de seìamento apical endodòntico. ô prno Oe carbono
:.-"]":lol-rd9 (C Post, Bisco)ê (figl 3). utitizado foi o de maioí espessura (2,i mm)
019.4) do conjunto oíerecido pelo fabricânte (fig. S) por ser o que melhor aàáptaçãó
oferecia ao canal radicular

Figurâ 1. Caso clínico inicial. Etemento Zf

inicial do dênto 21
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Figura 4. Apresentação dos pinos

'de caòono prêfabríc€dos em 3

Seguindo-se à desobturação do canal radicular e mnfecção de nìcho com
brocas estandartizadas, o pino selecionado foi testado e cortado no compÍimento de
trabalho. Em seguida, foi rcalizada a hibridização do remanescente dentário com
ataque ácido por 15 segundos, lavagem (15 Seg.), suave secagem com ar (3 a 5
Seg.), aplìcação de-."Primer A + Primer B" do sistema 'All-Bond 2" (Bisco)a com
pincel e cone de papel absorvente seguido de secagem com ar (5 Seg.) e aplicação
de "Prebond" (Bisco) com pincel ê cone de papel absorvente.

ï?,,,1f. ,
. -

Figu,_a 3. Sìstema de pinos de c€óono
"C-Post" (Bisco)

Figura 6. Resina composta dLrâl"Biscorê" (Bisco)
utilizada para cimentação do pino de cárbono

sco),
com 3 tamanhos de pino, suas rêspectivâs

brocas para desobturação e conformaçáo do
canal,

além do sistema adêsÍvo'All Bond 2" dual (8isco)

Para a cimentação do pino foi utilizado o composito "Bis-Core" (Bisco)a (Í9. 6)
com espatulação segundo as instruções do fabricante. O agente cimentante foi
aplicado diretamente sobre o pino ê estê inserido no cânâl radicular do elemento 21
sob pressão para extEìvasamento do êxcesso de cimento (fg. 7). DecoÍido o
período de presa inicial (5 min.), foi iniciada a reconstruçáo do elemento dentário com
resina composia fotopolimerizável opaca (Charisma, Kulzer')D parâ mascarar a cor
negra do pino, seguida de resina composta de micro-partículas (Durafill, Kulzer)b na
cor selecionada oarâ o caso.
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Figura 7. Pino e carbono "C-post"
(Bisco) após cimentação

Após duas semanas foi realizado o acabamento Ílnal da restauração com a
utilização de discos de lixa sequenciais "Soflex pop-on" (3M)c , pontãs
"Enhance" (Dentsply)d e brocas multilaminas (North Bell)e de acordo com
orientaçôes do paciente quanto a forma e texturâ do dente antes do ocorrido. Na
consulta de reavaliação, após quarenta meses, foi possível verificar a integridade da
reconstrução e estabilidade de cor do elemento (Íig. 8). A íadiogrâÍia do elemento
dentárjo revela o correto cornprimento de tÍabalho, integridade das eslruturas de
suporte dentário e a caracteÍística radiolúcida deste pino de Íjbra de caÍbono ( fig. 9).

Figura 8. Dente 21, âspecto clínico
após 40 mêses de controlê Figura L RadiograÍia do derÍe 21 onde pode-

observar a cêÉcterísticã radiolucidez do
pìno dê carbono "C-Post" Bisco

Revisão da Literatura e Discussão

Como observou GLOCKNER, 19952, dentes desvitalizados que sofreram
clareamento não são mais írágeis que aqueles não claÍeados, pois a dentina não
perde resistência com o processo, devendo-se creditar a fragiiidade da estrutura
dentária à remoção de têcido dental prévia ao clareâmento.

Nos casos de fratuÍa coronária de dentes anteriores com grande perda de
estrutura os procedimentos diretos proporcionam economia de tempo para o paciente
e proÍssional, são de baixo custo, não requerem orocêdimentos de laborâtório ê
servem de opção quando um núcleo metálico fundido não pode ser indicâdo (canais
curtos e atresiados, acentuadamente divergentes, etc) restabelecendo a funoão com
a associação de uma restaurâção em resina composta, como obsêÍvou
tSHlKlRlAMA, 19957 ao comparar núcleos metálicos práfabric€dos com a restna
composta em incisivos centrais superioÍes, concluindo que não houve diferenCa entÍe
os dois grupos, ao teste de resistência à íratura.
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SAUPE, 19968, comparando o uso de Íesina composÌa prevtamente âo
preparo para pino (cimentado com sistema resinoso) como reforço em raízes
comprometidas de incisivos centrais, demonstrou que este método produz umâ
resistênciâ à carga masiigatória slmulada superaor ao método que não utilìzâva
feforço intrarâdicular com resina composta previamente ao preparo e utilização de
pÌno metálico.

KARNA, 19966 afirmou que as carâcterísticas ideais de um sistema de pino e
restauração seÍiam máxima retenção dô pino e resìstência à fratura da raiz, com
minima remoção da estrutura dentária (com resistência em relação direta com
quantidade de estrutura dental remanescente), caÍacterísticas flexurais da estrutura
radiculaÍ, adaptação- morfológica, estética e resìstênciâ à corrosão. Segundo este
autor, as suas obierüações clínicas de pacientes por um período superioi a 35 anos
tèm demonstÍado a tendência de pinos metálicos sofreÍem trincas ou fraturâs ou
ainda pior, causar fratura radicular , especialmente em dentes pilares de próteses
fixas ou removíveis

PACHECO & CONCEIÇÃO, 2OOO9, ao revisarem util ização de pinos diretos e
indiretos em incisivos e pró-molaÍes em restâuraçóes unitárias, indicam o uso de
pinos de carbono assocjados a sistema adesivo, pois comparando o resultado de
vanos autores que indicam outros materiais (ouro, amalgamâ, resina composta)
também util izados parâ confecção de pinos, aflrmam que os dados corroboram as
características ideais deste material que possuindo relativa flexibilidade, minimiza a
propagação de microfraturas e pÍevjne danos à raiz, tendo ãinda as vantagens de
conseTvar estrutuía dentária, adaptação morfológica, compatibilidade com o módulo
flêxural da raiz e versatilidade.

Ao utilizar-se um pino pré-fabÍicádo de carbono como o do sistema C Post
(Bisco)a, que possui tais características para este sistema de pino diretoí0,
encontrou-se muitas das vantagens quê o sistema oferece, como facilidade de
manipulação, adaptação anatômica oferecida pelos três tamanhos e espessuras de
pino disponíveis. Podemos acrescentaÍ ainda que, quando util izado conjuntamente
com resina composta na rêconstrução de dentes fÍaturados, oferece uma opção
economrcamente vantajosa, tanto para o profissional quanto para o paciente, pela
diminuição de custos. Pode-se citar ainda a sua facilidade de Íemoção, pois este é
prontamente desgastado com broca, uma opÉo segura quando comparado com
pinos metálìcos ou ainda a sua indicação em canais excessivamente desgastados
em funÉo do reforço de estrutura proporcionado pelo sistema adesivo utilizado na
cimentação. Como desvantagem, pode-se enumerar a cor negra do pino (C Post)a e
a sua inerente dificuldade de ser mascarado quando da utilização de resina
composta como material restauÍador. OutÍo ponto negativo é o aspecto radiográfico
radiolúcido do "C. Post"a (Í9. 10) que pode tornar-se uma dificuldade de identificação
por parte de um proÍissional não habìtuado ao sistema.

Conclusões

AtÍavés do caso clínico estudado, é possível aÍirmar-se que o uso de pino de
câÍbono (C Post - Bisco)a associado a resina crmposta fotopolimerizável na
reconstrução de denle antero-superior fraturado:

1- No peÍíodo de observação de 40 meses, obteve sucesso clínico, pois a
reconstrução manteve integridadê estrutural e estâbilidade de cor com manutenção
da função e estética.

http://www. úsm. br/dentisticaoÌ ine/art4-pino-carbono- htrnl 20/07/01
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2- E ume opção economicâmente viável e vantãjosa tanto para o profissional
quanto paÍa o pâciente pois oferece economia de tempo e de procedimentos cìínicos
be'rì ca-o drsoensa orocediÍìentos de laboratório.

3- O uso oe pino pré-fabricado de carbono utll izado neste trabalho clínico (C
Post - B sco. rnc.)a pode ser uma opção viável à pinos metálicos em reconstruções

^ ^ É ^ ^ c t t

ó A cor negra do pino é uma desvantagem para reconstruções con" resira
comoosra pela maioÍ diÍculdade de mascará-la, além de que sua radlolucidez
preluc,ca â identificâção deste por um outÍo proÍssional.
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