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INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios na endodontia é a sanificação dos canais radiculares, sendo 

assim, é possível lançar mão de terapias alternativas como a terapia fotodinâmica. 

Entretanto, o agente fotossensitizador utilizado nessa terapia gera uma espécie de 

smear layer química que pode interferir negativamente na adesão de cimentos 

obturadores à dentina radicular. A realização desse estudo torna-se justificável na 

busca de alternativas ao preparo químico-mecânico que auxiliem na remoção do 

fotossensitizador das paredes do canal radicular, aumentando assim a resistência de 

união de pinos de fibra de vidro cimentados à dentina radicular com cimento resinoso 

autoadesivo. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da ativação 

ultrassônica (US) sobre irrigantes finais na resistência de união de pinos de fibra de 

vidro (PFV) cimentados com cimento resinoso auto-adesivo à dentina radicular 

previamente tratada com terapia fotodinâmica (PDT).

DESENVOLVIMENTO:

Cinquenta amostras foram submetidas à PDT e divididas aleatoriamente em 5 grupos
(n=10)  de  acordo  com  os  protocolos  de  irrigação  final  para  remoção  do



fotossensitizador: G1 – água destilada + US (controle); G2 – EDTA 17%; G3 – QMix; G4
– EDTA 17% + US; G5 – QMix + US. Na sequência, PFV foram cimentados com cimento
resinoso auto-adesivo Rely-X U200 no interior do canal radicular das amostras de cada
grupo. Então, 10 amostras de cada grupo tiveram suas raízes fatiadas, obtendo-se 5
discos  de  1mm  de  espessura  de  cada  raiz,  totalizando  50  amostras  por  grupo
(n=5x10=50).  Os  discos  foram submetidos  ao  teste  de  push-out  para  avaliação  da
resistência de união  e  posterior  avaliação,  em microscópio óptico,  dos  padrões  de
falha do material  de preenchimento.  A análise estatística foi  realizada por ANOVA,
seguido pelo Post-Hoc de Tukey (α=0,05). Os resultados demonstraram que os maiores
valores de resistência de união foram observados nos grupos 4 e 5, onde a US foi
associada  aos  irrigantes  finais,  sendo estatisticamente  superior  aos  demais  grupos
(p<0,05). Os grupos 2 e 3 apresentaram valores de resistência de união semelhantes e
significativamente superiores ao grupo 1 (controle), o qual apresentou o menor valor
de  resistência  de  união,  mesmo  associado  à  ativação  ultrassônica.  Também  foi
observado um maior índice de falha coesiva em todos os grupos avaliados.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Conclui-se que o uso da US sobre os irrigantes finais testados aumentou a resistência
de união de PFV cimentados à dentina radicular previamente tratada com PDT. Além
disso, ressalta-se a importância de realizar uma irrigação final eficiente, mantendo as
paredes do canal radicular limpas e os túbulos dentinários desobstruídos e garantindo
a  longevidade  das  reabilitações  utilizando  pinos  de  fibra  de  vidro  em  dentes
previamente tratados com terapia fotodinâmica. 
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