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INTRODUÇÃO:
A cimentação de pinos de fibra de vidro é uma opção eficaz para reter restaurações coronárias e, oferece alta resistência e
boa adesividade à estrutura dental, restabelecendo a harmonia estética e funcional do elemento dental. Sabe-se que para a
cimentação desses pinos de fibra há necessidade de uma camada híbrida adequada entre o cimento resinoso e a dentina
radicular. Os resíduos do cimento obturador podem permanecer nas paredes do canal, afetando a resistência de união
entre o pino de fibra de vidro e a dentina radicular. O objetivo da pesquisa foi avaliar quais substâncias e/ou técnica são
mais eficientes na limpeza do eugenol remanescente do interior do canal radicular após a sua desobturação, permitindo
melhorar a resistência de união entre pino de fibra de vidro e a dentina radicular.

METODOLOGIA:
Foram avaliadas e comparadas a eficiência de duas substâncias (álcool 95% e acetato de amila) e uma técnica de limpeza
(broca largo) do material obturador contendo eugenol. Vinte e cinco incisivos bovinos foram divididos em 5 grupos
experimentais (n=5) conforme as substâncias/técnica de limpeza. O grupo I, o canal radicular não foi tratado
endodonticamente; grupo II, foi realizado o tratamento endodôntico e limpeza do canal radicular com soro fisiológico; grupo
III, os dentes foram tratados endodonticamente, desobturados e limpos com solução de álcool 95%, grupo IV os dentes
foram tratados endodonticamente, desobturados e limpos com solução de acetato de amila; e, no grupo V a limpeza do
material obturador foi realizada somente com a utilização de brocas largo. Em seguida os pinos de fibra de vidro foram
reembasados com resina composta e cimentados com cimento resinoso. As raízes foram seccionadas transversalmente
obtendo-se fatias que foram submetidas ao teste push-out.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Estudos demonstram que o eugenol possui a capacidade de interagir com os radicais livres monoméricos e,
consequentemente, reduzir a polimerização adequada do cimento resinoso (COHEN et al., 2002). A remoção adequada da
guta-percha e do cimento endodôntico contendo eugenol do interior do canal radicular é muito importante.
O presente estudo mostrou que a limpeza do canal radicular realizada com Álcool 95% e a utilização de Brocas Largo
apresentaram valores de resistência de união entre o pino de fibra de vidro e a dentina radicular, sendo estatisticamente
semelhantes ao grupo controle negativo em que os canais radiculares não foram tratados e não havia presença ou
resquícios de eugenol no seu interior, diminuindo a interferência que o mesmo pode causar na resistência de união.
Quando utilizado o Acetato de Amila, os resultados foram inferiores ao grupo controle negativo, porém, semelhantes aos
grupos em que se utilizou Soro Fisiológico, Álcool 95% e Brocas Largo. O Álccol 95% possui água em sua composição, o
que pode ter contribuído para a permanência de resíduos de cimento na dentina (KUGA et al., 2012). Ainda assim ele se
mostrou a substância mais eficaz na limpeza.
O acetato de amila é um solvente solúvel em éter e etanol e parcialmente solúvel em água e apresenta boa ação solvente
sobre resinas (KUGA et al., 2012). Os solventes amolecem o material obturador e assim levam mais remanescentes de
guta-percha e cimento obturador para as paredes do canal e para dentro dos túbulos dentinários, dificultando sua posterior
remoção (HORVATH et al., 2009). Isso pode explicar a menor resistência de união encontrada no grupo em que o solvente
acetato de amila foi utilizado.
O soro fisiológico não é usado como solução irrigante no tratamento endodôntico (PELEGRINE et al., 2010), quando
utilizado como substância de limpeza do material obturador contendo eugenol, apresentou os menores valores de
resistência de união entre pino de fibra de vidro e dentina radicular

CONCLUSÃO:
As substâncias e a técnica utilizadas na limpeza do canal não removeram completamente o cimento obturador do interior
do canal radicular. A utilização de brocas largo obteve os maiores valores de resistência de união e muito próximos ao
grupo controle negativo. Entre as substâncias, o álcool 95% obteve os maiores valores de resistência de união.
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