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INTRODUÇÃO 

 

Os compósitos reforçados por fibras de sisal são pouco estudados na odontologia. No entanto, dadas 

às propriedades mecânicas desses, a sua incorporação apresenta-se como uma alternativa promissora para o 

reforço de pinos estéticos. Considerando que os pinos de fibra de vidro apresentam alta resistência à fadiga, 

módulo de elasticidade semelhante ao da dentina e estética favorável, estudos comparativos dos pinos de fibra 

de vidro convencionais, em relação àqueles pinos reforçados por fibra de sisal devem ser realizados, com o 

objetivo de melhorar as propriedades mecânicas do pino de fibra de vidro.  
 

DESENVOLVIMENTO 

Retentores intrarradiculares são indicados na reabilitação de dentes tratados endodonticamente que 

apresentam coroa clínica parcial ou totalmente destruída e necessitam de tratamento reabilitador. A utilização 

desses sistemas visa à retenção e estabilidade de restaurações diretas e indiretas (BATERN et al., 2003; 

SCHWARTZ; ROBBINS, 2004). 

As duas principais categorias de retentores intrarradiculares são os núcleos metálicos fundidos e os 

pinos pré-fabricados. De acordo com o material que os compõem, os pinos pré-fabricados classificam-se em 

metálicos, cerâmicos e de resina reforçados por fibras (STEWARDSON, 2001; SCOTTI; FERRARI, 2003; 

SEEFELD et al., 2007).   

Nesse contexto, os pinos de fibra de vidro têm se mostrado uma alternativa promissora aos pinos 

metálicos, por possuírem módulo de elasticidade próximo ao da dentina, além do favorecimento estético para 

restauração de dentes anteriores (D´ARCANGELO et al., 2007; YENISEY; KULUNK, 2008).   

Muitos estudos têm sido realizados objetivando utilizar as fibras vegetais na construção civil e nas 

indústrias automobilística e aeronáutica visando a obtenção de peças mais leves e de custo reduzido. Na 

odontologia tem-se utilizado fibras com o objetivo de reforçar a estrutura dental e os materiais restauradores. 

Novas tecnologias e materiais, como o sisal, têm sido estudadas com o intuito de aperfeiçoar e/ou melhorar os 

produtos odontológicos já existentes (MATTOSO e FRAGALLE, 1996). 

As fibras de sisal são constituídas de fibrilas, sendo essas, agregados de numerosas e pequenas células 

individuais de 1 a 2 mm de espessura, ligadas entre si por uma substância de natureza péctica; formando os 

feixes. As fibras possuem alto teor de celulose e uma proporção relativamente alta de lignina, e exibe 

excelentes características de resistência a ruptura e elasticidade (MEDINA, 1954). 

Estudo feito por Pavithran et  al. 1988, demonstrou que propriedades intrínsecas da fibra de sisal são 

inferiores em comparação com fibras sintéticas, porém o compósito sisal/poliéster tem propriedades idênticas 

compósito UHMPE/poliéster, comprovando que o sisal pode ser utilizado no lugar de fibras sintéticas. 

O método do estudo consiste em um delineamento experimental, cuja unidade experimental são pinos 

de fibras. As variáveis analisadas serão resistência flexural e módulo de elasticidade, utilizando-se como 

método de análise o ensaio de flexão de três pontos. 

Os dados serão avaliados por meio de análise da sua normalidade e homogenidade. Se atendidos os 

preceitos de análise paramétrica, será aplicado o teste Anova um fator. Em caso de ausência de normalidade 

será utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO, MÓDULO DE ELASTICIDADE E 

MORFOLOGIA DE PINOS DE FIBRA DE SISAL 
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Para esse estudo serão selecionados dois diferentes tipos de pinos de fibra: G1 – Pinos de fibra de 

sisal - Sisalpost (Angelus, Londrina, PR, Brasil) e G2 – Pinos de fibra de vidro - White Post DC (FGM, 

Joinville, SC, Brasil). Os pinos Sisalpost são paralelos e possuem diâmetro de 1,6 mm. Os pinos White Post 

DC possuem dupla forma e diâmetro de 1,6 mm na extremidade cilíndrica. 

Treze pinos de cada sistema serão limpos com álcool etílico a 70%, secos com jato de ar para ser 

submetidos aos testes específicos.  

Para realização do teste de resistência à flexão e flexão de três pontos, serão seguidos os padrões 

sugeridos pela norma ISO 10477. 

Dez pinos de cada grupo serão armazenados em ambiente seco em recipiente fechado a 37 ºC por 48h. 

Para padronizar a conformação dos pinos testados, para o pino White Post DC, somente a porção cilíndrica foi 

utilizada. O diâmetro de cada pino será mensurado em cinco pontos diferentes, com paquímetro digital de 

precisão (Digimess; Shiko Precision Gaging Ltda, China). As médias obtidas para cada pino serão anotadas e 

tabuladas para cálculos posteriores. 

O teste de flexão de três pontos será realizado em máquina universal de ensaios Instron 4444 (Instron 

Corporation, Canton, MA, EUA), utilizando-se dispositivo metálico com distância de 10 mm entre os pontos 

de apoio, especialmente desenvolvido para este teste, acoplado em sua base. A seguir, será aplicada carga 

perpendicular ao longo eixo dos pinos com velocidade de 0,5 mm/min.  

Os valores da carga de ruptura, em kN (KiloNewton), obtidos durante o teste, e os de deflexão (D) 

serão devidamente registrados, tabulados e utilizados no cálculo da resistência à flexão (δf) e do módulo de 

elasticidade (Ef) de cada pino. 

A resistência à flexão (δf) será calculada por meio da fórmula: δf = 8Fmax L / πd3, onde Fmax  é o 

valor da carga máxima em Newton, L é a distância entre os pontos de apoio em milímetros (10 mm) e d é o 

diâmetro do corpo-de-prova.  

Os valores de resistência à flexão (MPa) serão submetidos à análise estatística com o auxílio do 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences; SPSS Inc., Ill, EUA). Os dados serão submetidos a 

testes estatísticos preliminares com o objetivo de verificar a distribuição amostral. 

A partir dos valores obtidos pelo teste de flexão, será calculado o módulo de elasticidade (Ef) pela 

fórmula: Ef = S4L3 / 3πd4, onde S é a Rigidez, L é a distância entre os pontos de apoio em milímetros (8mm) 

e d é o diâmetro do corpo-de-prova.  

Portanto, para obter o valor de Ef será calculado previamente o valor de S pela fórmula: S = F/D, 

onde F é o valor da carga máxima em Newton e D é o valor da deflexão, em milímetros, correspondente a F. 

Os valores obtidos para o módulo de elasticidade (GPa) serão submetidos à análise estatística com o 

auxílio do software SPSS (SPSS Inc., Ill, EUA). Os dados serão submetidos a testes estatísticos preliminares 

com o objetivo de verificar a distribuição amostral. 

Para análise da ultraestrutura dos pinos, serão utilizados seis pinos de cada grupo, sendo três que 

foram submetidos ao teste de flexão e três que foram submetidos ao teste de elasticidade. 

Os pinos serão limpos em cuba ultra-sônica (Alpha 3L Plus; Ecel, Ribeirão Preto, SP, Brasil) 

contendo água destilada por 10min, imersos em álcool 95%, secos com jatos de ar e armazenados em estufa a 

37°C por 1h. 
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Para metalização, cada pino será fixado em suporte de alumínio (stub), por meio de fita de carbono 

dupla face (Electron Microscopy Sciences, Washington, EUA) e recobertos com fina camada de liga de 

ouro/paládio, usando o equipamento metalizador a vácuo (Desk 11; Dentom Vacum, Moorestown, NJ, EUA) 

com corrente de 30mA por 120s. 

Em seguida, os espécimes serão observados em microscópio eletrônico de varredura (JSM 5410; Jeol 

Technic Co., Tokio, Japão) com aceleração de voltagem de 15KV, para visualização das alterações estruturais. 

Serão realizadas fotomicrografias com aumento padronizado em 500x, que serão analisadas qualitativamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as características favoráveis dos pinos de fibra de sisal, este estudo trabalha 

inicialmente com a hipótese de que estes retentores apresentarão propriedades mecânicas similar a estrutura 

dentinária. Além disso, espera-se menor resistência a flexão e módulo de elasticidade, quando comparado aos 

pinos de fibra de vidro. 

 

REFERÊNCIAS 

BATERN, G.; RICKETTS, D. N. J.; SAUNDERS, W. P. Fibre-based post systems: a review. Braz. Dent. J., 

v. 195, n. 1, p. 43-48, 2003. 

D'ARCANGELO, C.; D'AMARIO, M.; VADINI, M.; DE ANGELIS, F.; CAPUTI, S. Influence of surface 

treatments on the flexural properties of fiber posts. J. Endod., v. 33, n. 7, p. 864-867, 2007. 

MATTOSO, L. H. C.; FRAGALLE, E. P. Uso de Fibras Vegetais na Indústria Automobilística: 

Necessidade Ecológica, Oportunidade para o Brasil. Polímeros: Ciência e Tecnologia. p. 9-13, 1996. 

MEDINA, J. C. O Sisal. São Paulo:Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.1954. 250 p. 

PAVITHRAN, C. lmpact Properties of Sisal- Polyester Composites. Journal of Material Science Letters, n. 

7, p. 825-826, 1988. 

SCHWARTZ, R. S.; ROBBINS, J. W. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: A 

literature review. J. Endod., v. 30, n. 5, p. 289-301, 2004. 

SCOTTI, R.; FERRARI, M. Pinos de fibra - Considerações teóricas e aplicações clínicas. São Paulo: Artes 

Médicas, 2003. 132 p. 

STEWARDSON, D. A. Non-metal post systems. Dent. Update, v. 28, n. 7, p. 326-336, 2001.  

YENISEY, M.; KULUNK, S. Effects of chemical surface treatments of quartz and glass fiber posts on the 

retention of a composite resin. J. Prosthet. Dent., v. 99, n. 1, p. 38-45, 2008. 

 


