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RESUMO 
Introdução: O tipo de restauração a ser confeccionada em dentes tratados endodonticamente 
dependerá de vários fatores: grau de destruição da coroa, suporte ósseo, tipo de prótese e dos tipos de 
forças às quais esses dentes serão submetidos. Quanto maior e mais severa a destruição coronária 
maior a indicação de retentores intrarradiculares para retenção da restauração final. Objetivo: O 
objetivo desta revisão de literatura, foi realizar um comparativo entre núcleo metálico fundido e pino 
de fibra de vidro, visando avaliar a durabilidade e o sucesso de cada técnica. Materiais e métodos: 
Foi realizada uma busca nas bases Medline, PubMed e Scielo, utilizando como palavras chaves: Post 
and core technique, endodontically-treated teeth, dental pins. De acordo com os critérios de inclusão e 
exclusão foram selecionados 17 artigos. Resultados: Foram encontrados, 06 estudos in vitro, 09 
estudos de revisão de literatura, 01 estudo de metanálise e 01 descrição de caso clínico. 
Considerações finais: Núcleos metálicos fundidos são mais indicados em dentes com menor número 
de paredes coronárias remanescentes ou quando o conduto radicular está muito alargado, enquanto os 
pinos de fibra de vidro são indicados em dentes com exigência estética, e em dentes com um maior 
remanescente coronário. Dentes restaurados com pinos de fibra de vidro estão menos sujeitos a 
fraturas do que dentes restaurados com núcleos metálicos fundidos. 
PALAVRAS-CHAVE: Técnica para retentor intrarradicular, dentes tratados endodonticamente, pinos 
dentais 
 
 
ABSTRACT 

Introduction: The type of restoration to be performed on endodontically treated teeth will depend on 
several factors: level of crown destruction, bone support, type of prosthesis and types of different 
forces which these teeth will be submitted. The more severe coronary destruction, the greater  
indication of post and core to retain final restoration. Objective: The objective of this literature review 
was, making a comparison between post and core, in order to assess the durability and success of each 
technique. Materials and methods: A search was performed in Medline, PubMed and Scielo 
databases, following keywords: Post and core technique, endodontically-treated teeth, dental pins. 
According to the inclusion and exclusion criteria, 17 articles were selected. Results: A total of 06 
studies in vitro, 09 studies of literature review, 01 study of meta-analysis and 01 description of clinical 
case. Final considerations: Cast metal are more suitable for teeth with no coronary portion or when  
root canal is too wide, while glass fiber post are indicated for teeth with aesthetic requirements, and 
teeth with a greater coronary structure . Teeth restored with glass fiber post are less subject to fracture 
than restored teeth with cast metal. 
KEY WORDS: Post and core technique, endodontically-treated teeth, dental pins 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o avanço técnico-científico das terapias odontológicas, houve um aumento do 

índice de sucesso no tratamento endodôntico de dentes com alto grau de destruição coronária, 

desenvolvendo uma nova perspectiva dentro da Odontologia, pois dentes que antes sofriam 

exodontia, podem então, ser recuperados 1. 

O tratamento endodôntico é apenas a etapa inicial de um processo terapêutico amplo, 

pois a correta restauração do elemento dental após tratamento endodôntico tem importância 

fundamental no processo de cura, sendo assim, um tratamento restaurador inadequado ou sua 

ausência, são fatores suficientes para determinar um insucesso funcional e estético na 

reabilitação de um elemento dental 2. 

O tipo de restauração a ser confeccionada em dentes tratados endodonticamente 

dependerá de vários fatores: grau de destruição da coroa, dente envolvido, suporte ósseo, tipo 

de prótese e dos tipos de forças às quais esses dentes serão submetidos 3. Quanto maior e mais 

severa a destruição coronária maior a indicação de retentores intrarradiculares para um ganho 

de estabilidade e retenção da restauração final, devolvendo função, forma, estética e proteção 

ao remanescente dentinário 4-6. 

Diferentes sistema e materiais vêm sendo propostos para reabilitação de dentes 

endodonticamente tratados7. Estudos2,8,9 demonstram que a colocação de retentores 

intrarradiculares em dentes tratados endodonticamente diminui o risco de fraturas, entre 

outras falhas, em relação a dentes em que não foram utilizados os retentores. 

Frente a esses dados, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura, 

fazendo um comparativo entre núcleo metálico fundido e pino de fibra de vidro, visando 

avaliar a durabilidade e o sucesso de cada técnica. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Estratégia de busca 

Como instrumento de busca para as referências bibliográficas, utilizaram-se as 

seguintes base de dados: Medline, PubMed e Scielo. Utilizando como palavras chaves: Post 
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and core technique, endodontically-treated teeth, dental pins. Foram selecionados artigos em 

língua inglesa e portuguesa, com publicações a partir do ano 2000, sem restrição ao tipo de 

estudo. O total de artigos obtidos por meio dessa busca, foi de 108 artigos. 

 

Critérios para a seleção da amostra 

O título e o resumo de todos os artigos da busca eletrônica foram avaliados de acordo 

com a sua pertinência em relação ao tema. A partir deste resultado, 38 artigos foram excluídos 

de acordo com os seguintes critérios: artigos que não abordassem o tema de forma íntegra; 

não se apresentarem dentro do período proposto, resumo expandido e relatórios técnicos.   

 

Amostra 

          A partir da leitura do título e do resumo foram selecionados 17 artigos para leitura na 

íntegra, os quais foram incluídos no estudo (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Fluxograma demonstrando a seleção de artigos nas diferentes etapas da revisão. 
 

 Busca inicial: 108 artigos 
Medline: 26 
Pubmed: 73 

Scielo: 9 

38 artigos excluídos 

 

Análise dos títulos e resumos 
 

17 artigos selecionados para leitura integral 

70 referências 
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3. RESULTADOS 

 

As análises mais pertinentes de cada artigo encontram-se resumidas no Quadro 1. 

 
Quadro 1.  Resultados da revisão de literatura 

Autor / Ano Tipo de 
estudo 

Amostra Objetivo Resultados 

Ferreira et al. 
201118 

Estudo in vitro  30 Avaliar a resistência de união de 
pinos de fibra de vidro reforçados 
por um compósito restaurador. 

Quando o preparo para o pino é 
feito previamente ao tratamento 
endodôntico os terços médios e 
cervicais apresentam uma 
resistência de união menor do que 
quando o tratamento endodôntico é 
feito antes do preparo. Os terços 
apicais não mostram alterações 
signifivativas. 

Goracci  e 
Ferrarri, 
201110 

Revisão de  
Literatura 

NA* Avaliar a proservação de dentes 
tratados endodonticamente, com 
ou sem pinos intra canal. 

A preservação do tecido dentário, a 
presença de um pino e a sua adesão, 
são consideradas condições mais 
eficazes para o sucesso a longo 
prazo. As falhas em pinos de fibras 
estão geralmente associadas ao 
descolamento dos mesmos. 

Akman et al. 
20124 

Estudo in vitro  70 Avaliar o efeito de dentes tratados 
endodonticamentes com e sem 
pinos de fibra em pontes fixas. 

Quanto maior a destruição 
coronária maior a indicação de 
retentores intrarradiculares para 
ganho de estabilidade, função e 
estética. 

Kaur et al. 
201213 

Estudo in vitro 40 Avaliar a incidência de fraturas 
radiculares e o modo de falha de 
dentes tratados endodon-
ticamente, restaurados com pinos 
de fibra e núcleos metálicos. 

A incidência de fratura foi maior 
nos casos de núcleo metálico 
fundido (90% de fratura e 10% 
falhas de cimento) em relação aos 
dentes em que foram utilizados 
pinos de fibra de vidro (10% fratura 
de raiz ou de núcleo, 60% tiveram 
trincas, falhas no cimento não 
foram observadas).  

Santos et al. 
201215 

Revisão de 
literatura 

NA* Avaliar as indicações clínicas dos 
retentores intra-radiculares, 
diferenciando suas propriedades 
físicas. 

Pinos metálicos fundidos são ainda 
a melhor opção para casos de 
próteses fixas extensas. Pinos de 
fibra de vidro apresentam 
propriedades mecânicas, funcionais 
e ópticas satisfatórias. 
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Torcato et al. 
201220 

Revisão de 
literatura 

NA* Discutir o comportamento 
biomecânico e as características 
de núcleos metálicos fundidos e 
pinos pré-fabricados. 

Pinos reforçados de fibra de vidro 
deveriam ser indicados para os 
dentes endodonticamente tratados 
que apresentam uma altura mínima 
de 2mm de férula. Núcleos 
metálicos fundidos, são boas 
opções protéticas para dentes 
enfraquecidos com pouco 
remanescente ou condutos amplos. 

Dejak et al. 
201314 

Estudo in vitro 13 Avaliar a influencia do efeito do 
núcleo e do comprimento de pinos 
de fibra e núcleos metálicos 
fundidos. 

Núcleos metálicos fundidos 
apresentam tensões mais baixas. As 
diferenças de comprimento das 
ponteiras não apresentaram fatores 
significativos em relação a tensão. 

Caneschi et al. 
201411 

Revisão de 
literatura 

NA* Avaliar as características dos 
dentes tratados endodonticamente 
e a evolução dos retentores intra-
radiculares. 

Quanto maior a perda dental mais 
susceptível a fraturas estará o dente, 
sendo mais indicada a utilização de 
núcleos intra-radiculares. 
Comprimento e diâmetro do canal e 
a quantidade de remanescente 
dentária são importantes na escolha 
do retentor intrarradicular. 

Cadorin et al. 
201521 

Revisão de 
literatura 

NA* Avaliar pinos de fibra de vidro e 
núcleos metálicos fundidos, 
analisando a resistência a fratura e 
o tipo de falha. 

Núcleos metálicos fundidos 
apresentam maior resistência a 
fraturas em relação a pinos de fibra 
de vidro. Porem, em relação ao tipo 
de fratura, núcleos metálicos 
causam maiores, impedindo o 
retratamento dentário. Determinam 
que pinos de fibra de vidro são mais 
indicados em casos em que haja 
pelo menos 50% do remanescente 
coronário e núcleos metálicos são 
mais indicados quando o 
remanescente coronário é pequeno 
ou nenhum. 

Zhu et al. 
 20158 

Metanálise 317 Avaliar o efeito da colocação de 
núcleos em dentes tratados 
endodonticamente. 

A metánalise revelou que o risco de 
falha geral foi maior em 
restaurações sem o uso de núcleos, 
independente do número de paredes 
coronárias remanescentes. Porem, 
quando 3 ou 4 paredes coronárias 
permaneceram, nenhuma falha 
significativa ocorreu. 

Barbosa et al. 
201619 

Revisão de 
literatura 

NA* Orientar o cirurgião dentista para 
a melhor escolha do retentor 
intrarradicular. 

Núcleos de fibra apresentam 
propriedades semelhantes a dentina 
sendo de grande eficácia para a 
retenção de restaurações de grande 
destruição coronária. 

Madureira et al.    
201723 

Relato de caso 
clínico 

  1 Apresentar os procedimentos 
clínicos reabilitadores realizados 
para devolução de harmonia 
estética. 

O uso de pinos de fibra de vidro 
aliados a procedimentos adesivos 
garante a estética e funcionalidade 
biomecânica de dentes anteriores 
com extensa perda de estrutura 
dental. 

Marchionatti et 
al. 20176 

Revisão de 
literatura 

16 Comparar o desempenho clínico e 
os modos de falha dos dentes 

Sugere que o índice de sucesso em 
tratamento com pinos de fibra vidro 
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restaurados com retentores 
intrarradiculares. 

é de 71%-100%, enquanto que com 
pinos metálicos é de 50% -97,1%. 
O número de paredes 
remanescentes e comprimento do 
pino influenciam na longevidade do 
tratamento. As falhas de pinos de 
fibra foram devido a perda de 
retenção, enquanto as falhas dos 
núcleos metálicos foram devido a 
fratura radicular. 

Oliveira et al. 
201822 

Revisão de 
literatura 

NA* Analisar a resistência à fratura de 
dentes reforçados com pinos pré- 
fabricados de fibra de vidro. 

Apesar da evolução dos núcleos 
estéticos, pinos metálicos fundidos 
ainda tem suas indicações, 
principalmente em casos em que a 
destruição coronária é extensa 
 

Soares et al. 
201824 

Revisão de 
literatura 

NA* Comparar pino de fibra de vidro e 
pino metálico fundido. 

A largura do canal e o 
remanescente dentário são fatores 
importantes na escolha do pino 
intrarradicular. Entretanto, 
considera que pinos de fibra de 
vidro vêm demonstrando mais 
resistência a fraturas. 

Matos et al. 
201912 

Estudo in vitro 60 Comparar a resistência à fratura 
de pilares de próteses parciais 
fixas restauradas com núcleos 
diretos (pinos de fibra) e indiretos 
(núcleos metálicos fundidos) sob 
carga compressiva. 

Pilares reconstruídos com núcleo de 
resina e fibra de vidro mostram-se 
uma excelente opção devido a 
similaridade dos materiais e da 
dentina. Núcleos metálicos 
fundidos apresentam módulo de 
elasticidade diferentes o que gera 
uma área de concentração de 
tensões, ocasionando fraturas 
irreparáveis. 

Pinheiro et al. 
20199 

Estudo in vitro 150 Avaliar a sobrevivência e o 
sucesso de núcleos metálicos 
fundidos e pinos de fibra de vidro 
usados para restaurar dentes 
tratados endodonticamente   sem 
remanescente coronário. 

Tanto pinos de fibra de vidro como 
núcleos metálicos fundidos podem 
ser usadas para reabilitar dentes 
tratados endodonticamente sem 
remanescente dentário, não 
havendo diferenças tanto para 
sobrevivência como para o sucesso 
das restaurações. Porem, vale 
ressaltar que pinos de fibra de vidro 
apresentaram menor sucesso em 
dentes posteriores. 

*NA = Não se aplica  
 
 
 

4. DISCUSSÃO  
  

A preservação do tecido dentário, a presença de um pino intrarradicular e a sua adesão 

são consideradas condições mais eficazes para o sucesso de dentes tratados endodonticamente 
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a longo prazo10. Quanto maior a destruição coronária maior a indicação de retentores 

intrarradiculares para ganho de estabilidade, função e estética4,11 .  

Durante muito tempo, núcleos indiretos metálicos fundidos foram utilizados como a 

solução técnica para a reconstrução de dentes tratados endodonticamente, devido à sua 

adaptação no conduto radicular e alta resistência12. Alguns estudos10,12,13 destacam que esse 

tipo de núcleo é indicado para dentes sem remanescente coronário, independente do número 

de raízes. Em contrapartida, outros estudos 12-15 destacam que os núcleos metálicos fundidos 

apresentam preparos pouco conservadores, além de apresentar uma rigidez superior ao da 

dentina, o que proporciona uma incidência maior de fraturas (90%13), quando comparados aos 

pinos de fibra de vidro (70%13). Estudos6,13 sugerem que o índice de sucesso em tratamento 

com pinos de fibra de vidro é de 71% a 100%, enquanto que para tratamentos com pinos 

metálicos é de 50% a 97,1%.  

Em resposta à necessidade de materiais estéticos e com propriedades mecânicas 

semelhantes às da dentina radicular, pinos não metálicos ganharam espaço há algumas 

décadas4, 9, 16, 17. Dentre eles, surgiram os pinos pré fabricados de fibra de vidro, que são 

formados por fibras inorgânicas embebidas em uma matriz de resina epóxi ou de metacrilato, 

sendo o silano o agente de união entre os componentes.12  

Pinos de fibra de vidro apresentam excelente estética, possibilitam a passagem de luz e 

assim mimetizam a cor natural da estrutura dental remanescente18, 19. Além disso, estudos 
13,15,18,19 demonstram que esses retentores apresentam um módulo de elasticidade mais 

próximo ao da dentina (18-21GPa) e, portanto, são menos susceptíveis de causar fraturas 

verticais de raízes.  

Quanto à sua indicação, os pinos reforçados de fibra de vidro devem ser utilizados em 

dentes endodonticamente tratados que apresentam uma altura mínima de 2mm de estrutura 

remanescente20. É importante salientar que o número de paredes remanescentes e o 

comprimento do pino também são fatores que influenciam na longevidade do tratamento6. 

Nos pinos de fibra de vidro, sugere-se a utilização de ½ a 2/3 do comprimento radicular24, 

sendo que o remanescente coronal ideal seja de 1/2 do tamanho integral da coroa22. Além 

disso, é importante destacar que, os pinos de fibra de vidro são mais indicados em casos em 

que haja pelo menos 50% do remanescente coronário e núcleos metálicos fundidos são mais 

indicados quando o remanescente coronário é pequeno ou nenhum.21, 22  
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O uso de pinos de fibra de vidro associados a procedimentos adesivos corretos, 

garantem a estética e funcionalidade biomecânica de dentes anteriores com extensa perda de 

estrutura dental.23 As falhas mais comuns em tratamentos com pinos de fibra de vidro, estão 

relacionadas a perda de retenção6, devido a falhas nos procedimentos adesivos. A literatura6,16 

demonstra que logo após a cimentação, quando submetido a uma análise da expressão de 

nano-infiltração, esta demonstra-se com resultados nulos, no entanto com o tempo, os índices 

de infiltração tendem a aumentar, devido a uma redução significante na resistência de união, 

levando a uma diminuição da retenção e fixação deste pino. 

Na revisão de literatura realizada, foi observado nos resultados que a topografia dos 

pinos intrarradiculares de fibra de vidro têm a capacidade de interferir na retenção. O 

jateamento com óxido de alumínio na superfície de pinos lisos aumentam a retenção de 4.89 

Mpa para os pinos lisos para 11.51 Mpa para os pinos jateados25. Pinos com macrorretenções 

(serrilhados) e pinos com microrretenções (jateados) mostram-se semelhantes quanto a 

capacidade retentiva (10.94 e 11.51 respectivamente).25 

Algumas limitações dessa presente revisão de literatura precisam ser levadas em 

consideração, sendo assim, as principais foram a quantidade pequena de estudos clínicos de 

acompanhamento em relação ao tema abordado e a ausência de objetividade quanto ao uso 

dos pinos em diferentes grupos dentários.  

Com base em nossa revisão, os resultados apontam que os núcleos metálicos fundidos 

apresentam maior resistência à fraturas em relação aos pinos de fibra de vidro. Porém, em 

relação ao tipo de fratura, ocasionam problemas irreparáveis.12, 21. Nesse aspecto, tanto pinos 

de fibra de vidro como núcleos metálicos fundidos podem ser usados para reabilitar dentes 

tratados endodonticamente sem remanescente dentário. Porém, vale ressaltar que pinos de 

fibra de vidro apresentam menor sucesso em dentes posteriores9, 21.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

• Quanto maior a destruição coronária em dentes tratados endodonticamente, 

maior a indicação de retentores intraradiculares.  

• Núcleos metálicos fundidos são mais indicados em dentes com menor número 

de paredes coronárias remanescentes ou quando o conduto radicular está muito 

alargado.  
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• Pinos de fibra de vidro são indicados em dentes em que se exige um 

comprometimento estético, e em dentes com um maior remanescente 

coronário. 

• Dentes restaurados com pinos de fibra de vidro estão menos sujeitos a fraturas 

do que dentes restaurados com núcleos metálicos fundidos. 

• As principais falhas em dentes restaurados com pinos de fibra de vidro estão 

associadas ao agente de união. 
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