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RESUMO 

Longo DL. Influência do meio de conservação e efeito do tratamento de superfície na anquilose e 

na reabsorção de tecidos mineralizados após o reimplante de dentes avulsionados. Ribeirão Preto, 

2017. 115p. [Tese de Doutorado]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo; 2017.  

 

O tratamento preconizado para dentes permanentes avulsionados devido a traumatismos dentários 

em crianças é o reimplante dental. Entretanto, sabe-se que o sucesso após o reimplante depende, 

especialmente, do tempo em que o dente permanece fora do alvéolo e do meio de conservação no 

qual o dente é armazenado. Nesse sentido, para que se tenha sucesso após o reimplante faz -se 

necessário que o dente seja imediatamente reimplantado e/ou seja mantido em um meio capaz de 

manter a vitalidade das células da superfície radicular. Se isso não for possível, o tratamento da 

superfície radicular deverá ser instituído com o objetivo de prevenir a reabsorção radicular. Dessa 

maneira, esta pesquisa teve como primeiro objetivo avaliar a influência de diferentes meios de 

conservação para dentes avulsionados, por meio de uma revisão sistemática, com a finalidade de 

estabelecer se há um consenso sobre o meio mais adequado para conservação capaz de prevenir 

sequelas como anquilose e reabsorção dentária. A seguir, o segundo objetivo desse estudo foi testar 

o Denosumab, um anticorpo monoclonal anti-RANKL, como substância para o tratamento tópico da 

superfície radicular, a fim de evitar a anquilose e a reabsorção dentária por substituição. Para tanto, 

foram utilizados 36 incisivos superiores direitos de ratos submetidos à extração cirúrgica, 

manutenção em meio extra-alveolar seco por 60 minutos e posterior reimplante. No grupo I, 

controle positivo, foi realizado o reimplante tardio sem tratamento de superfície; nos grupos II e III, 

grupos experimentais, previamente ao reimplante tardio foi realizado o tratamento da superfície 

radicular com solução de Denosumab a 60 mg/mL e a 30 mg/mL, respectivamente, por 10 minutos. 

Os canais radiculares dos animais dos três grupos foram preenchidos com pasta à base de hidróxido 

de cálcio, via retrógrada, e em seguida os dentes foram reimplantados. Decorridos 15 e 60 dias do 

reimplante, os animais foram submetidos à eutanásia e as peças, contendo dente e osso, foram 

removidas para o processamento histotécnico. A seguir cortes histológicos foram realizados, corados 

por hematoxilina e eosina (HE), para descrição das características da superfície dentária e do 

ligamento periodontal e para mensuração do comprimento (perímetro) da anquilose e/ou 

reabsorção por substituição e das áreas de reabsorção dentária, em microscopia de luz e, para 

mensuração da área do ligamento periodontal, em microscopia de fluorescência. Espécimes 

sequenciais foram analisados por meio de coloração de Brown & Brenn modificada para identificação 

de micro-organismos e imunohistoquímica para identificação dos marcadores RANKL, OPG e 

Periostina (PRT). As análises foram realizadas de forma descritiva e quantitativa. Dados quantitativos 



foram submetidos à analise estatística por meio do teste paramétrico ANOVA de uma via e pós-teste 

de Tukey e dos testes não-paramétricos de qui-quadrado e exato de Fisher, com nível de significância 

de 5%. Ao final da revisão sistemática da literatura pudemos concluir que não há evidência para 

estabelecer qual o melhor meio de conservação para dentes avulsionados. Dentre os meios que 

foram encontrados estão a água de coco, água da torneira, leite de soja, leite integral, solução salina, 

saliva, própolis, soro fisiológico, solução Euro-Collins, solução salina balanceada de Hank’s (HBSS) e 

Viaspan®. Ainda que esta revisão tenha sido conduzida em modelo animal experimental, a baixa 

qualidade dos estudos bem como a sua heterogeneidade indicam que a extrapolação para humanos 

deva ser cautelosa. No estudo experimental em modelo animal, o tratamento de superfície com 

Denosumab a 60 mg/mL preveniu a anquilose, a reabsorção por substituição e a reabsorção dentária, 

após 60 dias, comparado com o grupo sem tratamento. A coloração de Brown & Brenn evidenciou 

uma menor contaminação nos tecidos mineralizados quando do tratamento de superfície com 

Denosumab, independente da concentração utilizada. Com relação à imunohistoquímica, o 

tratamento com Denosumab inibiu a síntese de RANKL sem modular OPG. A Periostina foi observada 

no ligamento periodontal dos dentes reimplantados. Porém, essa marcação estava ausente nas áreas 

de anquilose, em ambos os períodos experimentais, indicando que durante o processo de anquilose 

a síntese de periostina é inibida, o que resulta na fusão do osso à superfície radicular. 

 

Palavras-chave: Traumatismo dentário; Avulsão dentária; Meio de conservação; Reimplante 

dentário; Tratamento da superfície radicular; Anquilose; Reabsorção Externa por Substituição; 

Reabsorção Externa Inflamatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Longo DL. Influence of the storage medium and effect of root surface treatment on ankylosis and 

resorption of mineralized tissues after tooth replantation. Ribeirão Preto, 2017. 115p. [Tese de 

Doutorado]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo; 2017.  

 

The treatment of choise for permanent dental avulsion is replantation. However, it is known that the 

success of the repair after replantation depend especially the extracellular and the storage medium 

in which is stored the tooth. Accordingly, in order to have success after replantation is necessary that 

the tooth is replanted immediately and/or to be kept in a medium capable of maintaining the cell´s 

vitality of the root surface. If that is not possible, treatment of the radicular surface should be done 

in order to prevent radicular resorption. Thus, the firstly aim was to perfom a systematic review to 

evaluate the in vivo effectiveness of different storage media for avulsed teeth. So, the second aim of 

this study is to test the substance as Denosumab, a monoclonal antibody, for the topical treatment of 

the root surface in order to prevent dental ankylosis and replacement resorption. For this, we used 

36 rat incisors rights, extracted and replanted, and divided into: group I, positive control, delayed 

replantation without root surface treatment; groups II and III , experimental groups, delayed 

replantation without root surface treatmen with Denosumab 60 mg/mL and 30 mg/mL, respectively, 

for 10 minutes. The canals were filling with calcium hydroxide and the teeth were replanted. After 

periods of 15 and 60 days of the replantation, the animals will be euthanized. Then, samples are 

removed and processed for microscopic analysis. Histological sections were performed, stained with 

hematoxylin and eosin, to describe the characteristics of the dental surface and the periodontal 

ligament and to measure the length of ankylosis, replacement resorption and dental resorption by 

conventional microscopy, and for the measure the area of periodontal ligament, by fluorescence 

microscopy. Sequential specimens were analyzed by Brown & Brenn, for localization of bacteria; and 

markek by immunohistochemistryfor RANKL, OPG and Periostin (PRT). The analysis were displayed 

qualitatively or quantitatively. Data were subjected to statistical analysis by one–way ANOVA and the 

Tukey post-test and by chi-square and Fisher's exact tests. The significance level was set at 5%. The 

systematic review does not provide enough evidence to determine the best storage medium to 

achieve successful tooth replantation. This systematic review has identified many storage media that 

have been used to preserve avulsed teeth, including coconut water, tap water, soy milk, whole milk, 

saline solution, saliva, propolis, physiologic saline, Euro-Collins solution, HBSS, and Viaspan®. 

Although this review was conducted in an experimental animal model, a poor quality of the studies 

as well as their heterogeneity indicates that a human extrapolation should be cautious. In the 

experimental study in animal model, root surface treatment with Denosumab 60 mg/mL prevented 



ankylosis, replacement resorption, and tooth resorption, 60 days after replantation, compared with 

the untreated group.  Brown & Brenn staining showed a lower contamination in the mineralized 

tissues in the Denosumab surface treatment group, regardless of the concentration used. As for 

immunohistochemistry, Denosumab inhibited the synthesis of RANKL without modulating OPG. 

Periostin was observed in periodontal ligament of tooth replanted. However, this labeling was absent 

in the ankylosis areas, in both experimental periods, indicating that during the ankylosis process, the 

periostin synthesis is inhibited, resulting in the fusion between bone and root surface. 

 

Keywords: Dental trauma, Tooth avulsion, Storage media, Tooth replantation, 

Root surface treatment, Ankylosis, Replacement root resorption, Inflammatory root resorption. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trauma é uma das principais causas de morte de indivíduos de até 40 anos de idade 

(Eilert-Petersson et al., 1997). Pelo menos quatro milhões de pessoas morrem por trauma a 

cada ano (Andersson, 2013). Dentre os impactos físicos decorrentes do trauma estão as 

lesões orais e/ou as lesões corporais. Sabe-se que, as lesões orais ocorrem mais 

frequentemente durante os primeiros dez anos de vida, diminuindo gradualmente com a 

idade e são muito raras após os 30 anos, enquanto que as lesões corporais são observadas 

com mais frequência em adolescentes e são comuns ao longo da vida (Eilert-Petersson et al., 

1997; Glendor e Andersson, 2007). 

Especificamente em relação às lesões orais, os traumatismos na dentição decídua 

ocorrem mais frequentemente em crianças entre 2 e 3 anos de idade e na dentição 

permanente, entre 9 e 10 anos de idade (Andreasen et al., 1995; Andreasen et al., 2007) e as 

consequências vão desde fraturas coronárias não complicadas a avulsões dentárias, 

caracterizadas pelo deslocamento do dente no alvéolo (Mori et al., 2007). Em relação ao 

gênero, há maior prevalência no masculino, sendo as meninas, geralmente, menos 

acometidas do que meninos (Rocha e Cardoso, 2001; Traebert et al., 2003; Soriano et al., 

2004; Granville-Garcia et al., 2006; Cavalcanti et al., 2009; Robson et al., 2009; Bendo et al., 

2010; Bonini et al., 2012; Damé-Teixeira et al., 2012; Martins et al., 2012; Francisco et al., 

2013; Paiva et al., 2015; Tello et al., 2016). Isso se dá, pois os estudos têm demonstrado que 

os homens têm maior propensão para esportes de contato e comportamento violento 

(Zaleckiene et al., 2014; Navabazam e Farahani, 2010). No entanto, foi verificado que as 

disparidades de gênero estão em declínio à medida que as mulheres estão participando mais 

ativamente dos esportes (Zaleckiene et al., 2014; Traebert et al., 2006). Dessa forma, em 

uma recente revisão da literatura concluiu-se que o gênero, como fator predisponente ao 

traumatismo dentário, está essencialmente relacionado às atividades realizadas, uma vez 

que a participação no esporte é uma escolha do indivíduo (Lam 2016). Ainda, alguns 

indivíduos são considerados de maior risco, quando os mesmos sofrem repetidos traumas 

dentários (Glendor et al., 1996; Borssén e Holm, 1997; Chen et al., 1999; Al-Jundi, 2004; 

Glendor, 2008; Goettems et al., 2016). 

Com respeito aos fatores etiológicos do traumatismo dentário, deve-se levar em 

consideração a idade do indivíduo. Em crianças pré-escolares, as quedas constituem a causa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goettems%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28032199
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mais comum das lesões orais, enquanto em crianças em idade escolar, as lesões mais 

frequentes são causadas por esportes, especialmente o basquetebol associado a não 

utilização de protetores bucais e outras brincadeiras, aliadas a uma característica anatômica 

peculiar à idade, que é a protrusão fisiológica dos incisivos centrais superiores (Järvinen, 

1979; Oikarinen e Kassila, 1987; Cohenca et al., 2007; Frontera et al., 2011; Black et al., 

2017). No entanto, a maioria das atividades esportivas apresenta um risco associado aos 

traumatismos dentários devido à possibilidade de quedas, colisões, e contato com 

superfícies duras (Nicolau et al., 2001).  

Outros fatores de risco relacionados ao traumatismo dentário incluem o fato de o 

paciente apresentar uma cobertura labial inadequada (lábio superior curto) e um overjet 

acentuado (maior que 3 a 4 mm) (Inouye e McGraw, 2015; Ain et al., 2016). Em adolescentes 

e adultos jovens, as agressões e acidentes de trânsito são os fatores etiológicos mais comuns  

(Glendor, 2009; Guedes et al., 2010). Neste grupo, as lesões orais podem também estar 

relacionadas com o consumo de álcool (Perheentupa et al., 2001; Santos et al., 2010) e 

ocorrem mais frequentemente durante as horas de lazer e aos finais de semana (Eilert-

Petersson et al., 1997; Santos et al., 2010). Sabe-se que a incidência de traumatismo 

dentário em crianças varia, na maioria dos estudos, de 1% a 3% na população (Andreasen et 

al., 2007), podendo atingir cerca de 10% da população (Pavek e Radtke, 2000). 

As avulsões dentárias constituem de 0,5 a 3% das lesões traumáticas na dentição 

permanente (Glendor et al., 1996; Andreasen e Andreasen, 2007) e de 7 a 13% na dentição 

decídua (Andreasen, 1970; Andreasen e Andreasen, 2007) e são, bem como as intrusões, as 

lesões mais graves porque envolvem danos à polpa e ao ligamento periodontal (Glendor et 

al., 1996; Andreasen et al., 2006; Andreasen e Andreasen, 2007). O tratamento preconizado 

para as avulsões dentárias é o reimplante (Alexander, 1956; Andreasen et al., 1995; 

Andersson et al., 2012). O reimplante dentário constitui o ato de reposicionar o dente 

avulsionado em seu alvéolo (Alexander, 1956) e a conduta a ser estabelecida está na 

dependência do estágio de formação radicular (ápice aberto ou fechado) e na viabilidade das 

células do ligamento periodontal (Andersson et al., 2012). A viabilidade dessas células 

depende do meio de conservação em que os dentes serão mantidos e do tempo extra-

alveolar (Andersson et al., 2012). Sendo assim, quando o dente avulsionado é reimplantado 

imediatamente ou é armazenado em meios de conservação compatíveis para a manutenção 

da viabilidade das células do ligamento periodontal, aumenta-se consideravelmente as 
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chances de sucesso (Andreasen, 1980a; Andreasen, 1981; Andreasen e Kristerson, 1981b; 

Andreasen et al., 1995; Andersson et al., 2012). Para esses casos o reimplante é considerado 

imediato. Por outro lado, após 60 minutos extra-alveolar, se os dentes avulsionados forem 

mantidos em meios de conservação não fisiológicos ou ainda, mantidos em meio seco, serão 

considerados como reimplante tardio (Lindskog et al., 1985; Andersson et al., 2012). Nesses 

casos, as complicações decorrentes da tentativa de reposicionamento do dente no alvéolo 

são comumente observadas (Andreasen e Kristerson, 1981b).  

Dentre essas complicações estão a anquilose, caracterizada pela fusão do osso 

alveolar com a raiz radicular, cujo primeiro sinal é um som alto à percussão, seguido por 

diminuição da mobilidade, reabsorção por substituição e infra-oclusão em indivíduos em 

crescimento (Andersson et al., 1984; Andreasen, 1985; Lindskog et al., 1985; Hammarstöm 

et al., 1986c; Tronstad, 1988; Hammarstöm, Lindskog, 1992; Barret e Kenny, 1997; Ne et al., 

1999). Assim, um dente anquilosado é continuamente reabsorvido e substituído por osso, 

sendo a taxa de reabsorção relacionada com a idade. Indivíduos de 8 a 16 anos de idade, 

após traumatismo dentário, apresentaram a taxa de reabsorção radicular significativamente 

maior em comparação com pacientes de 17 a 39 anos de idade (Andersson et al., 1989). Em 

relação à infra-oclusão severa de um dente anquilosado, sabe-se que ela pode comprometer 

o crescimento alveolar e facial podendo interferir esteticamente na reabilitação futura. 

Nesses casos, a exodontia é indicada para se evitar maloclusões, tais como a mordida aberta, 

hábitos deletérios de postura de língua e inclinação dos dentes adjacentes (Malmgren e 

Malgren, 2002). Outros tratamentos apropriados incluem decoronação, autotransplante, 

pontes-fixas retidas por resina, próteses removíveis, fechamento de espaço por meio de 

ortodontia e osteotomias. Após o término do crescimento, o tratamento com implantes 

também deve ser considerado (Andersson et al., 2012). 

Embora o processo de reparo após o reimplante venha sendo amplamente estudado 

em ratos (Hellsing et al., 1993; Nishioka et al., 1998; Ricieri et al., 2009; Saito et al., 2011; 

Vilela et al., 2012; Gomes et al., 2015; Matos et al., 2016; Carvalho et al., 2017; Pigatto 

Mitihiro  et al., 2017), cães (Trope et al., 1992; Levin et al., 2001; Iqbal e Bamass, 2001; 

Bryson et al., 2002; Kirakozova et al., 2009; Guzman-Martinez et al., 2009; de Paula Reis et 

al., 2014; Zanetta-Barbosa et al., 2014; Barbizam et al., 2015), macacos (Caffesse et al., 1977; 

Andreasen, 1980a,b; Andreasen e Kristerson, 1981a,b; Panzarini et al., 2007; Panzarini et al., 

2012a) e humanos (Alexander, 1956; Andreasen e Hjorting-Hansen, 1966; Andersson et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirakozova%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19410079
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1989; Andreasen et al., 1995; Keklikoglu et al., 2006; Biagi, 2014), situações adversas, como a 

anquilose e reabsorção por substituição, ainda são frequentemente observadas em dentes 

avulsionados e reimplantados, principalmente nos dentes mantidos em meio extra-alveolar 

seco ou inadequado (Lindskog et al., 1985; Pettiette et al., 1997).  

O sucesso do reparo do dente avulsionado depende, especialmente, do tempo extra-

alveolar e do meio de conservação em que é armazenado, sendo fundamental a 

manutenção da vitalidade das células na superfície radicular (Andreasen, 1980a; Andreasen, 

1981; Andreasen e Kristerson, 1981a; Andreasen et al., 1995; Andersson et al., 2012). 

Entretanto, na prática clínica esta situação dificilmente é conseguida, pois falta 

conhecimento por parte dos responsáveis sobre como armazenar o dente avulsionado 

(Oliveira et al., 2007; Al-Asfour e Andersson, 2008; Tzigkounakis et al., 2008; Ozer et al., 

2012), bem como o tempo de espera entre o traumatismo dentário e o atendimento 

odontológico é, muitas vezes, longo (Karande et al., 2012). 

Nesse sentido, o tratamento das superfícies radiculares tem sido amplamente 

investigado no intuito de favorecer o reparo do ligamento periodontal e aumentar as 

chances de sucesso após o reimplante (Andreasen et al., 1995; Lam et al., 2004; Panzarini et 

al., 2005; Poi et al., 2007; Gulinelli et al., 2008; Loo et al., 2008; Panzarini et al., 2014a; 

Zanetta-Barbosa et al., 2014; Yoo et al., 2015), visando principalmente um prognóstico mais 

favorável para os dentes mantidos fora do alvéolo ou em meio inadequado. Para tanto, há 

uma vasta relação de substâncias na literatura que hipoteticamente poderiam ser utilizadas 

para conter essas complicações decorrentes do reimplante, tais como, a formalina e o álcool 

(Butcher, Vidair; 1955), o ácido cítrico (Polson e Proye, 1982; Klinge et al.,1984), os fluoretos 

(Shulman et al., 1973; Gulinelli et al.,  2008;  Panzarini et al., 2014a), a enzima hialuronidase 

associada ao ácido clorídrico (Nevins et al., 1980), os antibióticos locais e sistêmicos (Sae-Lim 

et al., 1998; Bryson et al., 2003; Melo et al., 2015; de Souza Gomes et al., 2015), os anti-

inflamatórios (Kum et al., 2003; Zanetta-Barbosa et al., 2014), a solução de hipoclorito de 

sódio (Lindskog et al., 1985), as proteínas derivadas da matriz do esmalte (Iqbal e Bamass, 

2001; Wiegand e Attin, 2008; Baltacioglu et al., 2011; Barbizan et al., 2015), a acetazolamida 

(Mori et al., 2009; 2013) e os bisfosfonados (Thong et al., 2009; Komatsu et al., 2013; Yoo et 

al., 2015). No entanto, na maioria dos casos o tratamento não inibiu a ocorrência de 

reabsorção radicular externa (Andreasen et al., 1995; Trope, 2002). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tzigkounakis%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021650
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Idealmente, os dentes avulsionados devem ser reimplantados imediatamente 

(Andersson et al., 2012). Se isso não for possível, o meio de conservação deve ser um meio 

fisiológico para transporte até o consultório odontológico (Poi et al., 2013).  

No entanto, estudos têm demonstrado que o reimplante de dentes avulsionados ocorrem 

mais freqüentemente entre 1 e 4 horas, após a avulsão, caracterizando-os como tardio 

(Grossman e Ship, 1970; Andreasen e Andreasen, 1994; Panzarini et al., 2003). Assim, 

substâncias para tratamento da superfície radicular devem também ser investigadas para 

que seja possível fornecer ao paciente, em ambiente ambulatorial, um tratamento que 

permita a manutenção do dente na cavidade bucal, mesmo após avulsão e reimplante de 

dentes mantidos em meio seco e/ou por longos períodos extra-alveolares, como acontece 

com maior frequência na população (Karayilmaz et al., 2013; Bastos et al., 2015). Ainda, 

segundo o Guia da Associação Internacional de Traumatologia Dentária (IADT), novos 

estudos que avaliem meios de transporte/conservação de dentes avulsionados são 

necessários, pois há uma preocupação no que tange ao reimplante desses dentes devido ao 

possível risco de anquilose (Andersson et al., 2012). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes 

meios de conservação para dentes avulsionados, por meio de uma revisão sistemática da 

literatura, com a finalidade de estabelecer se há um consenso sobre o melhor meio de 

conservação capaz de prevenir sequelas como anquilose e reabsorção dentária (Capítulo 1).  

A seguir, considerando que o reimplante dentário realizado tardiamente apresenta como 

efeito adverso a anquilose e a reabsorção externa por substituição, foi avaliado em um 

modelo animal experimental, se um medicamento que inibe a reabsorção de tecidos 

mineralizados poderia ser utilizado para aplicação tópica em superfícies radiculares visando 

impedir esse processo (Capítulo 2).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. INFLUÊNCIA DE DIFERENTES MEIOS DE CONSERVAÇÃO PARA 

DENTES AVULSIONADOS EM MODELOS ANIMAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA 
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CAPÍTULO 1. INFLUÊNCIA DE DIFERENTES MEIOS DE CONSERVAÇÃO PARA DENTES AVULSIONADOS EM MODELOS 

ANIMAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

A avulsão dentária constitui um dos tipos mais severos de trauma dentário e consiste 

no deslocamento completo do dente do seu alvéolo (Andreasen, 1970; Glendor et al., 1996; 

Andreasen et al., 2006). O tratamento preconizado para as avulsões dentárias é o reimplante 

(Alexander, 1956; Andreasen et al., 1995). Quando o tratamento instituído não é imediato, o 

dente avulsionado deve ser mantido em um meio de conservação capaz de manter a 

viabilidade das células do ligamento periodontal na superfície radicular (Andreasen, 1970; 

Loe et al., 1961; Andreasen e Kristerson, 1981a; Hammarstrom et al., 1989).  

O meio de conservação é fundamental para preservar a viabilidade das células do 

ligamento periodontal, o que influencia diretamente no prognóstico dos dentes 

reimplantados (Cardos et al., 2009; Caglar et al., 2010). Embora seja amplamente divulgado 

que o meio de conservação ideal deveria apresentar um pH adequado, osmolaridade 

fisiológica e conter nutrientes para manter a viabilidade celular (Poi et al., 2013), ainda não 

há um consenso sobre qual seria o melhor meio de conservação capaz de prevenir sequelas 

como a anquilose  e a reabsorção externa de substituição.  

Assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática visando avaliar in 

vivo a influência de diferentes meios de conservação para dentes avulsionados para prevenir 

sequelas como anquilose e reabsorção dentária externa. 

 

METODOLOGIA 

A estratégia de busca empregou as seguintes combinações dos descritores MeSH 

(Medical Subject Headings) e das palavras-chave: "replantation"[MeSH] AND "tooth 

avulsion"[MeSH] OR “teeth avulsion” AND “storage media” OR “transportation media” [tw]. 

A pesquisa bibliográfica incluiu estudos indexados nas seguintes bases de dados: MedLine 

(1966 - Dezembro de 2015), Web of Science (1900 - Dezembro de 2015), Scopus (1960 - 

Dezembro de 2015), Bireme (1967 - Dezembro de 2015) e The Cochrane Library (1990 – 

December 2015). Uma busca manual adicional foi realizada a fim de buscar possíveis artigos 

que não foram incluídos nas bases de dados eletrônicas. 

A seleção dos estudos foi feita, inicialmente, a partir do título e, em seguida, por 

meio do resumo, por dois examinadores. Para os estudos potencialmente relevantes que 
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foram selecionados, uma análise integral do texto foi realizada. Em caso de discordância 

entre os examinadores, durante este processo de seleção, uma nova análise foi feita para se 

chegar a um consenso. 

A seleção dos títulos e dos resumos foi baseada nos seguintes critérios de inclusão: 

artigos publicados em língua inglesa e estudos que avaliaram a avulsão dento-alveolar, os 

meios de conservação, e ainda, o reimplante dentário, em modelo animal.  

Os dados relevantes dos estudos selecionados foram extraídos e discutidos nesta 

revisão, tais como a descrição do desenho do estudo, a composição dos meios de 

conservação, os resultados e as conclusões. Nos casos em que houve divergência ou 

discordância de opinião entre os autores, as questões foram discutidas em reunião a fim de 

se chegar a um consenso.  

Para se avaliar criticamente a influência dos meios de conservação, os dados 

extraídos e as análises estatísticas dos grupos experimentais foram comparados a um 

controle negativo (reimplante imediato). A anquilose e reabsorção radicular externa por 

substituição foram os desfechos desfavoráveis avaliados neste estudo, uma vez que são mais 

comumente relacionados ao reimplante dentário. Dessa forma, os estudos foram agrupados 

de acordo com o desfecho avaliado e com o método utilizado para mensurá-lo. 

Os estudos incluídos foram analisados de acordo com a sua qualidade metodológica. 

Para esta avaliação foram atribuídos escores de 0 (qualidade mais baixa) até 15 (qualidade 

mais elevada), a fim de classificar o nível de evidência do estudo e, portanto guiar a 

interpretação dos resultados. Assim, as características do estudo como definição de grupo 

controle, análise estatística empregada e descrição dos resultados com clareza, foram 

levados em consideração. Os critérios clínicos, quando aplicáveis aos modelos animais, 

foram baseados nas diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária (IADT) 

(Andersson et al., 2012). Para esta avaliação foram atribuídos pontos a cada item de acordo 

com sua relevância (Tabela 1.1). Os estudos foram classificados de acordo com o nível 

(qualidade) de evidência em alto, moderado, baixo e muito baixo nível (qualidade) de 

evidência (Tabela 1.2), de acordo com a soma dos escores, e com base no sistema GRADE 

(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), que consiste em 

um sistema desenvolvido para graduar a qualidade das evidências e a força das 

recomendações em saúde (Guyatt et al., 2011).  

Contudo, não foi possível realizar uma meta-análise, pois os estudos incluídos não 

apresentaram dados suficientemente semelhantes para serem agrupados. 

 



 

Tabela 1.1. Protocolo para atribuição de escores  aos estudos 

Subgrupos  Item Componente Classificação Pontos  Definção 

A
sp

ec
to

s 
cl

ín
ic

os
* 

1. Di retrizes de tratamento 

para  dentes  permanentes  
avulsionados 

Tratamento endodôntico 
Sim 
Não 

1 
0 

Estudos que realizaram tratamento 
endodôntico. 

Administração sistêmica de 

antibiótico 

Sim 

Não 

1 

0 

Estudos que administraram 

antibióticos  sistêmicos. 

Aplicação de contenção flexível 

Flexível para  macacos  e cães  ou ausência 

de contenção para  ratos Semirrígida 
Rígida 

2 

1 
0 

Estudos que realizaram contenção. 

A
sp

ec
to

s 
m

et
od

ol
óg

ic
os

 

2. Amostra Modelo animal 

Macacos 

Cães 
Ratos 

3 

2 
1 

Estudos que utilizaram roedores 
receberam pontuação mais baixa  

devido à distância evolutiva  dos 

humanos. 

3. Intervenções 

Tempo extra -alveolar 
 

Clareza 
Ausência  de clareza 

1 
0 

Estudos que realizaram uma descrição 
clara do tempo extra-alveolar e do 

tempo de imersão em meio de 

conservação previamente ao 
reimplante. 

Estágio de formação radicular 

 

Clareza 

Ausência  de clareza 

1 

0 

Estudos que descreveram o estágio 
de formação radicular (ápice aberto 

ou fechado). 

4. Desfechos Completamente definido 
Clareza 

Ausência  de clareza 
1 
0 

Estudos que descreveram claramente 
o(s) des fecho(s). 

5. Grupo controle Definição de controle 
Clareza 

Ausência  de clareza 

1 

0 

Estudos que não incluíram um grupo 
controle ou não o descreveu 

claramente receberam pontuação 
mais  baixa. 

6. Método Estatís tico Método estatís tico utilizado 
Adequado 

Parcialmente 
Inadequado ou ausente 

2 
1 
0 

A análise estatística  foi satisfatória 

para  avaliar os  dados . 

7. Resultados Apresentação dos dados 
Adequado 

Parcialmente 
Inadequado 

2 
1 
0 

A descrição dos  resultados foi  clara e 
os  dados  entre os  grupos foram 

totalmente apresentados . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabela 1.2. Critérios utilizados para classificar o nível (qualidade) de evidência dos estudos incluídos 

Escores GRADE  
Nível (qualidade) de 

evidência GRADE  
Interpretação 

13‒15 Al to Há forte confiança  de que o verdadeiro efei to esteja próximo daquele estimado. 

10‒12 Moderado 
É provável que o verdadeiro efei to se encontre próximo da estimativa  do efei to, mas  há a  possibilidade de que seja  substancia lmente 

di ferente. 

6‒9 Baixo O verdadeiro efei to pode ser substancialmente diferente da  estimativa do efei to. 

0‒5 Muito baixo  É provável que o verdadeiro efei to seja  substancialmente di ferente da  estimativa  do efei to. 

Nota: Baseado no Sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) (Guyatt et al., 2011). 
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RESULTADOS 

A estratégia de busca revelou 254 estudos. Especificamente, foram obtidos 81 

estudos da base de dados PubMed, 74 do Scopus, 61 do Web of Science, 38 da Bireme e 0 da 

Cochrane. Assim, após a exclusão dos estudos que se encontravam em duplicata nessas 

bases de dados, foram selecionados 157 estudos. Conforme a avaliação mais detalhada dos 

títulos e resumos, foram excluídos 150 estudos e 7 referências foram identificadas como 

potencialmente relevantes. Após uma revisão adicional dos resumos, em relação aos 

critérios de inclusão, foram, então, selecionados 6 artigos para análise final do texto 

completo (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 . Fluxograma do processo de busca e seleção dos estudos sobre meios de conservação e reimplante 

dentário, conforme as diretrizes para revisões sistemáticas e meta -análise (PRISMA, sigla do inglês Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis) (Moher et al., 2009). 

 
 

As características dos artigos selecionados são apresentadas no Quadro 1.1. Esse 

quadro descreve o modelo animal utilizado, o tamanho da amostra (número de dentes e/ou 

raízes), o tipo de dente, os meios de conservação, o estágio de formação radicular,  o 

material utilizado para tratamento endodôntico, o tipo de contenção utilizado, o tempo de 

permanência no meio de conservação, a consistência da dieta e a proservação após o 

reimplante dentário. Em relação ao modelo animal, um dos estudos avaliou dentes de ratos 

(Mori et al., 2010), um avaliou os dentes de macacos (Andreasen, 1981) e os outros quatro 
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PubMed  

(n=81) 

Scopus 

(n=74) 

Web of Science 

(n=61) 

Bireme 

(n=38) 

6 estudos incluídos na 

revisão sistemática 

157 registros exclusivos  

 

Esse estudo avaliou o tratamento 

de superfície rad icular 

1 art igo completo 

exclu ído 

97 duplicados e excluídos 

90 excluídos após triagem 

dos títulos 

60 excluídos após triagem 

dos resumos 

7 artigos analisados quanto à 

elegibilidade  

12 em língua não inglesa; 

54 estudos in vitro ou clínicos; 

36 relatos de casos ou revisões; 

42 não relacionados ao assunto; 

6 avaliaram outro desfecho.  
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avaliaram dentes de cães. Em dois, dos seis estudos selecionados, o estágio de formação 

radicular não foi relatado (Sottovia et al., 2010; Buttke e Trope, 2003).  

Apenas quatro estudos incluíram um grupo em que os dentes foram mantidos em 

meio seco. Foram testados onze tipos de meios de conservação, dentre eles: água de coco, 

água da torneira, leite de soja, leite integral, solução salina, soro fisiológico, saliva, própolis, 

solução Euro-Collins (meio para preservação hipotérmica de órgãos coletados para fins de 

transplante), solução salina balanceada de Hank’s (HBSS) e Viaspan®. O leite foi o meio de 

armazenamento mais estudado (Mori et al., 2010; Sottovia et al., 2010;  de Paula Reis et al., 

2014). 

Quatro estudos avaliaram a anquilose como desfecho. A conservação em leite (Mori 

et al., 2010; de Paula Reis et al., 2014) ou em solução de Euro-Collins (Sottovia et al., 2010) 

mostrou resultados semelhantes aos do reimplante imediato. Por outro lado, a conservação 

em leite de soja apresentou resultado significantemente pior do que o reimplante imediato. 

Buttke et al. (2003) não avaliaram a influência dos meios de conservação na prevenção da 

anquilose, em comparação com o reimplante imediato. O estudo de Andreasen (1981) não 

incluiu dados sobre a anquilose.  

Cinco estudos avaliaram a reabsorção radicular externa por substituição como 

desfecho.  O leite de soja, a água de coco (de Paula Reis et al., 2014), o leite (Mori et al., 

2010; de Paula Reis et al., 2014), o própolis (Mori et al., 2010) e a solução de Euro-Collins 

(Sottovia et al., 2010) apresentaram resultados semelhantes aos do reimplante  imediato. Os 

dentes avulsionados mantidos em meio seco em todos os estudos e em leite no estudo de 

Sottovia et al. (2010) apresentaram resultados significantemente piores que o reimplante 

imediato. Buttke et al. (2003) não avaliaram a influência dos meios de conservação na 

prevenção da reabsorção radicular externa por substituição, em comparação com o 

reimplante imediato. Andreasen (1981) não comparou os diferentes meios de conservação 

testados com o reimplante imediato. 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 1.1 . Descrição dos estudos selecionados 

Estudo 
Modelo 

animal 

A nimais/ 

Dentes ou 

Raízes # 

Tipo de  

Dente 
Meios de conserv ação 

Estágio de 

formação 

radicular 

Material utilizado 

para tratamento 

endodôntico  

Método de 

contenção  

Tempo de 

imersão no 

meio de 

conserv ação 

C onsistência 

da dieta 

Proserv ação 

(dias) 

 

Avaliação do 

desfecho  

de Paula Reis 

et al. (2014) 

 Cães 

(Beagle) 
10/40  Incisiv o 

- Á gua de coco 

- Leite de soja  

- Leite integral  

- Solução salina  

Á pice 

fechado  

 

O  tratamento 

endodôntico não 

foi realizado  

 

C ontenção 

semirrígida 

durante 14 dias  
50 min 

 

Não foi  

descrita  

28 

-A nálise 

 de µCT  

-A nálise 

histomorfomé 

trica com 

software 

Moy ic Images 

A dvanced 3.2  

Mori et al. 

(2010) 

Ratos 

(Wista r) 
60/60  

Incisiv o 

superior 

direito  

- Solução de 

 própolis a 20% 

- Leite  

- Meio seco 

- Reimplante imediato  

Á pice aberto 

 

Pasta à base de 

hidróxido de cálcio  

 

Nenhuma 

contenção foi 

aplicada  

60 min 

 ou 6 h 

 

Dieta 

granulada  15 e 60 

-A nálise 

histopatológica  

-A nálise 

morfométrica 

com Imagetool 

Sottov ia et al. 

(2010) 

C ães 

(Mongrel) 
4/80 

Incisiv o e 

pré-molar 

- Reimplante imediato  

- Meio seco 

- Leite bov ino integral  

- Solução Euro-C ollins 

Não foi 

descrito  

 

Guta-percha e 

cimento à base de 

hidróxido de cálcio  

 

C ontenção 

realizada com fio 

ortodôntico e 

resina composta 

fotopolimerizáv el 

8 h 

 

Dieta macia 

nas 

primeiras  

 72 h 
90 

-A nálise 

histopatológica  

- A nálise 

morfométrica 

com o 

software KS 

300 image 

analy sis 

Buttke et al. 

(2003) 

C ães 

(Mongrel) 
2/28 Pré-molar 

-HBSS 

-V iaspan® 

-HBSS e V iaspan® 

suplementados com 

catalase bov ina (100 U 

mL-1) 

Não foi 

descrito  

O  tratamento 

endodôntico fo i 

realizado, porém o 

material utilizado 

não foi descrito.  

 

Nenhuma 

contenção foi 

aplicada  

0,75 h, 5 h, 

ou 26 h 

 

Dieta macia 

60 
- A nálise 

histopatológica  

Pettiette et 

al. (1997) 

C ães 

(Beagle) 
4/104 

Incisiv o e 

pré-molar 

- Reimplante imediato  

- Meio seco 

- HBSS- V iaspan® 

- Meio condicionado 

(sobrenadante da 

cultura confluente de 

fibloblastos gengiv ais 

humanos) 

Á pice 

fechado  

 

O  tratamento 

endodôntico fo i 

realizado, porém o 

material utilizado não 

foi descrito.  

 

C ontenção  

durante 14 dias  

30 min 

 

Dieta macia 

durante 14 

dias 
180 

- A nálise 

histopatológica  

A ndreasen 

(1981) 

Macacos 

(V erv et) 
75/150 

Incisiv o 

 lateral inferior 

- Á gua de torneira 

- Soro fisiológico  

- Saliv a 

- Meio seco 

Á pice 

fechado  

 

O  tratamento 

endodôntico não  

 foi realizado  

 

 

Nenhuma 

contenção foi 

aplicada  

0 min 

18 min 

30 min 

60 min 

90 min 

120 min 

 

 

Dieta em 

pó 
56 

- A nálise 

histopatológica  
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A Tabela 1.3 apresenta os níveis (qualidade) de evidência dos estudos incluídos 

nesta revisão. Dos estudos selecionados, um estudo foi classificado como nível de evidência 

muito baixo (Buttke e Trope, 2003), quatro foram classificados como baixo nível de evidência 

(Andreasen, 1981; Mori et al., 2010; Sottovia et al., 2010; de Paula Reis et al., 2014) e um 

estudo foi classificado como nível de evidência moderado (Pettiette, et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 1.3. Avaliação da qualidade dos estudos selecionados 

Componente Critério 
de Paula Reis 

et al., 2014 

Mori et al., 

2010 

Sottovia et 

al., 2010 

Buttke et al., 

2003 

Pettiette 

et al., 1997 

Andreasen, 

1981 

1. Diretrizes  de tratamento para 

dentes permanentes  avulsionados 

Aplicação de contenção flexível 1 2 0 0 2 0 

Administração sistêmica de 

antibiótico 
0 1 1 0 0 0 

Tratamento endodôntico 0 1 1 1 1 0 

2. Amostra Modelo animal  2 1 2 2 2 3 

3. Intervenções 
Tempo extra -alveolar 0 0 0 0 1 1 

Estágio de formação radicular 1 1 0 0 1 1 

4. Desfechos Completamente definido 1 1 0 0 0 1 

5. Grupo controle Definição de controle 1 1 1 0 1 1 

6. Método estatís tico Método estatís tico utilizado 1 1 1 1 1 1 

7. Resultados Apresentação dos dados 1 0 1 1 1 1 

Total de pontos 8 9 7 5 10 9 

Nível (qualidade) de evidência  Baixo Baixo Baixo Muito baixo Moderado Baixo 
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DISCUSSÃO 

A preservação da viabilidade das células do ligamento periodontal e do cemento na 

superfície radicular é de fundamental importância para o sucesso do reimplante dentário 

(Loe e Waerhaug, 1961; Andreasen, 1981; Hammarstrom et al., 1989; Andreasen, 1996). A 

IADT recomenda que os dentes avulsionados sejam imediatamente reimplantados, a fim de 

aumentar a viabilidade dessas células (Andersson et al., 2012). No entanto, nos casos em 

que o reimplante imediato não é possível de ser realizado, o meio de conservação do dente 

avulsionado pode influenciar diretamente no desfecho do reimplante.  

Esta revisão sistemática objetivou identificar qual o meio de conservação utilizado 

atualmente pode levar a desfechos semelhantes ao reimplante imediato. Uma limitação 

desse estudo foi a impossibilidade de se realizar uma meta-análise, uma vez que os dados 

avaliados eram extremamente heterogêneos e, ainda,  os estudos apresentavam inúmeras 

limitações metodológicas que impediam a identificação do melhor meio de conservação 

para a preservação de células do ligamento periodontal, previamente ao reimplante. 

Destarte, foi realizada apenas uma descrição qualitativa das características dos estudos, dos 

seus principais achados e, então, foi apresentado o nível de evidência para ilustrar a 

literatura atual no que tange a esse tema. 

Dos seis estudos selecionados, apenas um estudo utilizou roedores para avaliar a 

influência de diferentes meios de conservação (Mori et al., 2010). Os ratos têm uma taxa 

metabólica acelerada comparada à dos humanos (Moretton et al., 2000) e seus incisivos têm 

crescimento contínuo e são extremamente curvos, o que dificulta as extrações atraumáticas 

(Schour et al., 1967). No entanto, o rato representa um animal experimental acessível, de 

fácil manuseio e sua manutenção é muito mais barata quando comparada a dos primatas e 

cães (Consolaro, 2007). A utilização de ratos em experimento oferece vantagens, como a 

facilidade de obtenção dos animais, devido ao curto tempo de procriação e às ninhadas com 

muitos filhotes. Essas características permitem uma padronização do experimento, uma 

facilidade de repetições e amostras com grande número de animais  (Consolaro, 2007). Os 

cães foram utilizados em quatro dos estudos selecionados. Por várias razões, os cães são 

considerados um modelo melhorado em relação aos roedores para a realização de pesquisas 

envolvendo trauma dentário (Sae-Lim et al., 1998; Yanpiset e Trope, 2000; Levin et al., 2001; 

Bryson et al., 2002; Cunha et al., 2002; Ritter et al., 2004; Felippe et al., 2006). Os cães têm 

um processo de reparo semelhante ao dos humanos, bem como a curvatura dos incisivos 
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também é semelhante as do incisivo humano (Citrome et al., 1979). No entanto, Andreasen 

e Andersson (2011) relataram que o delta apical em dentes maduros é um fator limitante 

nos modelos de cães, o que torna as respostas de cicatrização e de reparo difíceis de serem 

compararadas as dos seres humanos (Andreasen e Andersson, 2011). Esses autores também 

relataram que os macacos são modelos melhores que os cães, com process o de cicatrização 

e reparo semelhantes aos dos seres humanos. No entanto, apenas um estudo incluído nesta 

revisão utilizou macacos como modelo animal (Andreasen, 1981). Apesar disso, o modelo 

murino ainda é o mais utilizado nos estudo de doenças ósseas ou avaliação da repercussão 

de medicamentos e universalmente aceito como de menor custo e ético (Consolaro, 2007; 

Santamaria Jr., 2010). 

Nos seres humanos, a contenção dos dentes avulsionados é considerada a melhor 

prática para manter o dente reposicionado na posição correta, bem como para proporcionar 

conforto ao paciente e melhorar a função dos dentes reimplantados. No entanto, a 

recomendação para a contenção em pesquisa experimental animal depende das espécies 

utilizadas, e os pesquisadores da área de traumatologia dentária devem conhecer essas 

diferenças quando do reimplante dentário em modelos animais. Em roedores, a contenção 

dos dentes não é necessária após o reimplante devido à anatomia dos incisivos, cuja 

curvatura ajuda na manutenção do dente no interior do alvéolo dental. Um estudo 

demonstrou que a contenção, nesses animais, pode promover o deslocamento do dente em 

direção à porção mesial da cavidade bucal e favorecer a ocorrência de anquilose e 

reabsorção na área (Okamoto e Okamoto, 1995). Dos seis estudos incluídos nesta revisão, 

um estudo (Mori et al., 2010) utilizou roedores e não realizou o procedimento de contenção 

dos dentes.  Similarmente aos humanos, a contenção dental após reimplante dentário é 

necessária em cães e macacos. 

A escolha do tratamento para dentes avulsionados está relacionada à condição do 

ápice radicular do dente avulsionado (maturidade da raiz), ou seja, se o dente apresenta-se 

com ápice aberto (dente com rizogênese incompleta) ou com ápice fechado (dente com 

rizogênese completa) e à condição das células do ligamento periodontal (Andersson et al., 

2012). Em dois, dos seis estudos, a maturidade da raiz não estava claramente descrita. 

Assim, esses estudos receberam uma pontuação baixa quando da análise do nível 

(qualidade) de evidência. 
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 O tratamento endodôntico após a avulsão dentária é indicado para dentes com 

rizogênese completa (ápice fechado) (Trope et al., 1992). Para os dentes com rizogênese 

incompleta (ápice aberto), o tratamento endodôntico deve ser evitado em seres humanos, 

uma vez que há possibilidade de revascularização. Nesses casos, o tratamento endodôntico 

é apenas recomendado se houver evidência clínica ou radiográfica de necrose pulpar e 

contaminação dos canais radiculares durante o período de acompanhamento. Em modelos 

experimentais de animais, independentemente de o dente apresentar-se com ápice aberto 

ou fechado, o tratamento endodôntico é recomendado a fim de se evitar a reabsorção 

interna inflamatória (Andreasen e Kristerson, 1981a; Pettiette et al., 1997).  Assim, os 

estudos realizados em dentes de animais e sem tratamento endodôntico receberam uma 

pontuação baixa quando da análise do nível (qualidade) de evidência. 

A antibioticoterapia sistêmica em animais é necessária para prevenir infecções 

(Pettiette et al, 1997). No entanto, a recomendação para a administração sistêmica de 

antibióticos, após o reimplante dentário, ainda é questionável em humanos (Hinckfuss e 

Messer, 2009; Andreasen et al., 2010), uma vez que os estudos clínicos não demonstraram 

evidência da sua importância, conforme apresentado nas diretrizes da IADT (Andersson et 

al., 2012). Por outro lado, os estudos têm demonstrado efeitos positivos da 

antibioticoterapia sistêmica no reparo dos tecidos periodontal e pulpar (Sae-Lim et al., 1998; 

Hammarstron et al., 1986a). Por esta razão, recomenda-se a utilização de antibióticos após o 

reimplante de dentes em modelos animais. Assim, estudos que não relataram a 

administração de antibioticoterapia receberam escores baixos. 

Os achados desta revisão são limitados a modelos animais e a extrapolação para 

seres humanos deve ser considerada com cautela. Apesar disso, a evidência sobre qual meio 

de conservação seria o mais adequado para se manter os dentes avulsionados é, muitas 

vezes, baseada em relatos de casos. Ainda, estudos clínicos randomizados não são possíveis 

de serem realizados devido a várias limitações de se conduzir esse tipo de pesquisa em seres 

humanos, como por exemplo, a impossibilidade de se analisar microscopicamente as 

alterações teciduais após o procedimento de reimplante, que requer extrações e 

consequente rompimento das fibras do ligamento periodontal e a desvantagem 

numericamente representativa quando comparada à avaliação experimental em animais 

(Consolaro, 2007; Andreasen et al., 2010). Portanto, mais estudos clínicos experimentais e 
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observacionais prospectivos em humanos são necessários para fornecer uma base para 

futuras revisões sistemáticas e meta-análises. 

De acordo com as diretrizes da IADT, o conhecimento do tempo extra-alveolar é de 

fundamental importância para classificar o tratamento como reimplante imediato ou tardio, 

e, assim, para determinar o prognóstico (Andersson et al., 2012). Em dentes reimplantados 

após um longo período de tempo extra-alveolar foi verificada a presença de anquilose e 

rápida reabsorção de raiz (Andreasen e Andreasen, 2007). Em quatro, dos seis estudos 

incluídos nesta revisão, o tempo extra-alveolar não estava claramente descrito. 

Esta revisão sistemática identificou diversos meios de conservação utilizados para 

manutenção dos dentes avulsionados, incluindo água de coco, água da torneira, leite de 

soja, leite integral, solução salina, saliva, própolis, soro fisiológico, solução Euro-Collins, 

solução salina balanceada de Hank’s (HBSS) e Viaspan®. No entanto, essa revisão não foi 

capaz de identificar qual o melhor meio de conservação capaz de prevenir a anquilose e a 

reabsorção por substituição e, consequentemente, a perda do dente. Nenhum dos estudos 

incluídos apresentou um nível de evidência elevado. Estudos com um "alto nível de 

evidência" indicam que há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo 

daquele estimado. Apenas um estudo (Pettiette et al., 1997) foi classificado com um nível de 

evidência moderado, o que indica que há confiança moderada no efeito estimado, mas há 

uma possibilidade de modificar a confiança na estimativa do efeito a partir de trabalhos 

futuros. 

Em conclusão, devido à heterogeneidade dos dados e às limitações dos estudos, a 

literatura atual não fornece evidência suficiente para determinar o melhor meio de 

conservação para se obter um reimplante bem sucedido do dente. São necessários mais 

estudos que avaliem os meios de conservação para os dentes avulsionados, especialmente 

devido ao risco de anquilose após o reimplante.  
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CAPÍTULO 2. EFEITO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE RADICULAR COM DENOSUMAB PREVIAMENTE AO 

REIMPLANTE DENTÁRIO TARDIO  

 

A reabsorção radicular externa por substituição consiste na substituição do tecido 

dental radicular por tecido ósseo (Hammarstöm et al., 1986c; Tronstad, 1988), e sempre 

deve ser considerada patológica, quando acomete dentes permanentes (Consolaro, 2005). 

Diferentemente, o tecido ósseo está em constante remodelação óssea, que se caracteriza 

por uma reabsorção fisiológica (Consolaro, 2005). Entretanto, essa destruição do tecido 

dental mineralizado é proveniente da ação de clastos, células gigantes e multinucleadas (Ne, 

et al., 1999), as quais interagem com mediadores liberados por osteoblastos e macrófagos, 

em situações em que há perda do recobrimento da superfície radicular pelos 

cementoblastos, permitindo, então, que o dente participe do turnover ósseo (Hammarstöm 

et al., 1989). Ao conjunto formado pelos clastos, osteoblastos e macrófagos dá-se o nome de 

Unidade Osteorremodeladora (BMU), o qual é responsável pela reabsorção de tecido 

mineralizado (Rodan e Martin, 1981).  

Há medicamentos que atuam controlando os mediadores da osteoclastogênese, que 

estão intimamente ligados à dinâmica de processos de reabsorção do osso e remodelação. 

Os mediadores são: osteoprotegerina (OPG) (Lacey et al., 1998), o receptor ativador do fator 

nuclear kappa-B (RANK) (Anderson et al.,  1997) e seu ligante (RANKL) (Kartsogianinnis  et al., 

1999). O equilíbrio entre as expressões dos componentes do sistema RANK/RANKL/OPG 

fornece importantes informações sobre o metabolismo ósseo (Heymann et al., 2008). Em 

estudo realizado por nosso grupo de pesquisa, observamos que, após reimplante de dentes 

de cães, nos grupos com menor tempo extra-alveolar (20 minutos) foi encontrada uma 

menor frequência de reabsorções dentárias inflamatória e de substituição em relação ao 

grupo com mais tempo extra-alveolar (90 minutos). Na área de reabsorção dentária 

inflamatória a síntese de RANKL aumentou e foi mais intensa conforme maior o tempo 

extra-alveolar ao passo que na área de reabsorção dentária por substituição houve inibição 

da síntese de periostina e aumento de fosfatase alcalina conforme maior o tempo extra-

alveolar (90 minutos) (Longo et al., 2016). A Periostina é utilizada como marcador específico 

do ligamento periodontal (Horiuchi et al., 1999; Pi et al., 2007; Rios et al., 2014; Yamada et 

al., 2014). 
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O Denosumab, uma droga anti-reabsorção óssea, é um anticorpo (IgG2) monoclonal 

que tem como alvo o RANKL, ao qual se liga com elevada afinidade e especificidade, 

prevenindo a ativação do seu receptor, RANK, na superfície de precursores dos osteoclastos 

e nos osteoclastos (Scagliotti et al., 2012; Curioni-Fontecedro et al., 2013). A prevenção da 

interação entre RANKL/RANK inibe a formação, ativação, diferenciação e sobrevivência dos 

osteoclastos, reduzindo assim a reabsorção óssea no osso cortical e trabecular (Heymann et 

al., 2008). Produzido pela Amgen Inc. (EUA), a partir de técnicas de engenharia genética, o 

Denosumab é composto por 60 mg de Denosumab e 1 mL de excipientes (ácido acético 

glacial,  hidróxido de sódio, sorbitol-E420 e água), e é fornecido como uma substância de uso 

único, estéril, sem adição de conservantes, incolor e pH 5,2 (Scagliotti et al., 2012; Curioni-

Fontecedro et al., 2013). Ainda, é uma droga utilizada, também, para tratamento de lesões 

ósseas cancerosas associadas ao mieloma múltiplo e metástases ósseas (Curioni-Fontecedro 

et al., 2013). Além disso, o Denosumab demonstrou efeitos inibitórios sobre a reabsorção 

óssea observados em pacientes com osteoporose, artrite reumatóide e doença de Paget 

(Silva e Branco, 2012; Tanaka, 2013). Recentemente, o Denosumab tem sido proposto como 

possível medicamento capaz de oferecer resultados favoráveis no controle da destruição dos 

tecidos de suporte dos dentes, podendo assim, representar no futuro um papel importante 

na terapia periodontal (Gokhale e Padhye , 2013). 

Assim, muitas pesquisas estão sendo realizadas no intuito de verificar esses efeitos 

inibitórios da reabsorção óssea do Denosumab (Bekker et al., 2004; Lewiecki 2008; Keizer et 

al., 2010; Mould e Green, 2010; Sutjandra et al., 2011; Lipton et al., 2012; Boyce et al., 2014; 

Augoulea et al., 2017;  Qaseem et al., 2017; Tanaka et al., 2017).  Devido à sua longa meia-

vida no corpo, a administração subcutânea da droga a cada 6 meses é suficiente para obter 

efeito inibitório sobre a reabsorção óssea, sugerindo que este medicamento seja mais eficaz 

que os bisfosfonatos, os quais são atualmente utilizados como fármacos anti-reabsorção 

óssea (Henry et al., 2011;  Scagliotti et al., 2012).  Dessa forma, a utilização de um fármaco 

que permaneça retido por prolongados períodos de tempo próximo à superfície radicular 

seria interessante considerando que anquilose e reabsorção por substituição são eventos 

que ocorrem lentamente. Sabe-se que a anquilose atinge seu pico após duas semanas e que 

sua progressão diminui significativamente entre 4 e 8 semanas após o reimplante 

(Andreasen e Kristerson, 1981a). Ainda, o processo de reabsorção por substituição é lento 

nos adultos, de modo que o dente pode permanecer na boca entre 10 e 20 anos, sendo em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Padhye%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660908
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crianças o tempo médio de 2 a 6 anos (Andreasen et al., 1995). No entanto, esse 

medicamento ainda não foi avaliado, como medicação tópica, em modelo de reimplante 

dentário. Por interagir com o ligante específico do receptor de precursores osteoclásticos e 

osteoclastos, que ativa a diferenciação dessas células, acredita-se que esse medicamento 

seja capaz de inibir a osteoclastogênese, e apresentando-se assim como um potencial 

fármaco com efeitos inibitórios sobre a remodelação óssea, impedindo a ocorrência da 

reabsorção óssea por substituição. 

Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar, in vivo, o efeito do medicamento 

Denosumab no controle da anquilose e da reabsorção por substituição, em superfícies 

radiculares de dentes de ratos reimplantados após 60 minutos mantidos em meio extra-

alveolar seco.  

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, o presente projeto de pesquisa foi submetido à apreciação pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo (USP) – Campus de 

Ribeirão Preto, tendo sido aprovado (Processo nº 2014.1.375.58.1) (Anexo). 

 

Animais 

Foram utilizados 36 ratos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus albinus), machos, de 

6 a 8 semanas de idade, pesando em de 150 a 200 gramas, adquiridos do Biotério Central da 

Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto. Todos os animais foram mantidos no 

Biotério I da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, alocados em gaiolas de 

polipropileno com tampas de aço inoxidável perfurado, de 15 x 20 cm (3 animais por gaiola), 

forradas com cama de maravalha autoclavada, em temperatura (22 ± 10%) e umidade 

relativa do ar (55 ± 10%) constantes, em um ciclo de claro-escuro de 12:12 horas, com dieta 

padrão de laboratório, previamente ao período experimental, e livre acesso à àgua. Durante 

o período experimental, a ração convencional moída (Labina – Purina) foi fornecida aos ratos 

submetidos ao reimplante dentário, a fim de evitar um trauma oclusal nesses dentes. 
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Procedimentos experimentais 

Para a realização dos procedimentos operatórios, os animais foram anestesiados com 

cloridrato de ketamina (Ketamina 10%, Agener União Química Farmacêutica Nacional S/A, 

Embu-Guaçu, SP) na dosagem de 150mg/Kg de peso, e xilazina a 2% (Dopaser, Laboratórios 

Calier S/A, Barcelona, Espanha), na dosagem de 7,5mg/Kg de peso, via intramuscular. Em 

seguida, os animais foram devidamente posicionados em mesa cirúrgica específica para a 

realização de procedimentos odontológicos, permitindo a manutenção da abertura da boca, 

para acesso aos incisivos centrais superiores. 

Foi realizada a antissepsia da porção anterior da maxila com solução de clorexidina a 

2% (Manipularium Fórmulas Farmacêuticas, Ribeirão Preto-SP, Brasil). Em seguida, foi 

realizada a sindesmotomia, a luxação e a extração propriamente dita do incisivo superior 

direito, a fim de simular uma avulsão. Para os procedimentos cirúrgicos de sindesmotomia, 

luxação e extração foram utilizados instrumentos cirúrgicos especialmente adaptados  

(Figura 2.1). 

 
Figura 2.1 . Instrumentos cirúrgicos especialmente adaptados para a realização de 
procedimentos cirúrgicos em dentes de ratos. A seta indica a parte ativa confeccionada 
para a exodontia de incisivo de ratos. 

 
 

Os dentes extraídos foram fixados pelas coroas em uma lâmina de cera rosa no 7 e 

mantidos em temperatura ambiente por um tempo pré-estabelecido de 60 minutos, 

simulando as condições em que os dentes avuls ionados são reimplantados tardiamente, de 

acordo com os protocolos descritos previamente (Hellsing et al., 1993; Nishioka et al., 1998; 

Ricieri et al., 2009; Saito et al., 2011; Vilela et al., 2011). 

Para o experimento, os animais foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos de 

estudo, como pode ser observado a seguir: 
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 Grupo I (Controle positivo – Reimplante tardio sem tratamento; n= 12 dentes)  

Decorridos 60 minutos de tempo extra-alveolar em meio seco os dentes tiveram a 

papila dental excisionada com auxílio de uma lâmina de bisturi #15 (B-D Becton 

Dickinson Industrias Cirúrgicas Ltda, Juiz de Fora-MG, Brasil) e, em seguida, o tecido 

pulpar foi extirpado empregando-se uma lima Hedströem #15 (25mm; Sybron Kerr 

Corporation, Orange, CA, EUA), ligeiramente pré-curvada. Em seguida, os canais 

radiculares foram irrigados com soro fisiológico a 0,9% esterilizado (JP Indústria 

Farnacêutica S.A., Ribeirão Preto-SP, Brasil) e aspirados com seringa tipo Luer Look 

contendo uma cânula no 25 x 6 acoplada (B-D Becton Dickinson Industrias Cirúrgicas 

Ltda, Juiz de Fora-MG, Brasil). Assim, os canais radiculares foram secos com pontas 

de papel absorventes esterilizadas e preenchidos com pasta à base de hidróxido de 

cálcio (CALEN®) (S.S. White Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro- RJ, Brasil) com o 

auxílio de uma seringa ML (S.S. White Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro- RJ, 

Brasil). A seguir, os alvéolos foram irrigados com solução salina e os dentes foram 

reimplantados nos seus respectivos alvéolos, simulando o reimplante tardio (Ricieri 

et al., 2009; Saito et al., 2011; Vilela et al., 2012). 

 Grupo II e III (Experimental – Reimplante tardio após tratamento da superfície com 

Denosumab; n= 24) 

Decorridos 60 minutos de tempo extra-alveolar em meio seco os dentes tiveram a 

papila dental excisionada e o tecido pulpar extirpado, como descrito no grupo I. Em 

seguida, cada dente foi imerso em solução de Denosumab a 60mg/mL e 30mg/mL 

para os grupos II (n= 12) e III (n= 12), respectivamente, por 10 minutos. Os canais 

radiculares foram irrigados, aspirados, secos e preenchidos com pasta de hidróxido 

de cálcio, como descrito no grupo I. 

A seguir, os alvéolos foram irrigados com solução salina e os dentes foram 

reimplantados. 

 

Na tabela 2.1 está resumida a distribuição dos animais nos diferentes grupos de 

estudo. 
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Tabela 2.1 . Distribuição dos grupos, número de animais  e períodos experimentais 

Grupos Procedimento 
Periodos experimentais  

e número de animais 

I 
 

Reimplante Tardio e  
sem tratamento de superfície 

(controle positivo) 
15 (n= 6) e 60 dias (n= 6) 

II 

Reimplante Tardio e com tratamento de 

superfície – 60mg/mL de Denosumab 
(grupo experimental) 

15 (n= 6) e 60 dias (n= 6) 

III 

 

Reimplante Tardio e com tratamento de 
superfície – 30 mg/mL de Denosumab 

(grupo experimental) 

15 (n= 6) e 60 dias (n= 6) 

 

Após o reimplante, não foi realizada nenhuma contenção dos dentes e os animais 

receberam uma dose única de antibiótico 20 000 U.I. de penicilina G benzatina (Eurofarma 

Laboratórios Ltda, São Paulo-SP, Brasil), por via intramuscular, na parte posterior da coxa 

traseira direita. Ainda, os animais receberam ração sólida triturada após o experimento. 

 

Eutanásia dos animais  

A eutanásia dos animais foi realizada após 15 e 60 dias, decorridos do reimplante 

dentário. Os animais foram anestesiados com Ketamina a 10% (75 mg/Kg) e Xilazina a 2% (10 

mg/Kg) por via intramuscular, e em seguida, mortos por decaptação em guilhotina.  

 

Processamento histotécnico e avaliação microscópica 

As peças anatômicas contendo as maxilas e os dentes reimplantados (n=6 dentes por 

grupo, por período) foram removidas com tesoura cirúrgica esterilizada, fixadas por imersão 

em formol tamponado a 10% por 24 horas à temperatura ambiente e, em seguida, lavadas 

por, aproximadamente, 4 horas em água corrente. Para desmineralização das peças, foi 

utilizada solução à base de EDTA a 4,13% (pH 7,4) (Warshawsky & Moore, 1967). As peças 

foram mantidas nesta solução, à temperatura ambiente, trocada a cada 3 dias, até sua 

completa descalcificação, que ocorreu, aproximadamente, após 30 dias. O  grau de 

descalcificação das estruturas mineralizadas foi testado por meio da penetração de uma 

agulha nos tecidos, para verificação da sua consistência. Após a descalcificação, as peças 

foram submetidas ao processamento histotécnico de rotina, sendo lavadas em água 

corrente por 2 horas, desidratadas em concentrações crescentes de álcool (70% e 95% por 

60 minutos cada; 2 trocas de 100% por 60 minutos cada; e 1 troca de álcool 100% overnight - 

Álcool Etílico Absoluto Anidro®; J.T. Baker) e diafanizadas em xilol (3 trocas de 40 minutos - 
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Xylol®; Merck). Em seguida, as peças foram incluídas em parafina (Histosec® Pastillen; Merck), 

para confecção dos blocos. Os blocos contendo os dentes foram armazenados em 

congelador e, em seguida, foram cortados transversalmente, em relação ao longo eixo do 

incisivo, em micrótomo (Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha). 

Previamente ao início da obtenção dos cortes semi-seriados, foi feito um estudo piloto para 

definir a localização do terço médio e dessa forma, para padronizar a obtenção dos cortes do 

terço médio do incisivo direito. Para tanto, uma amostra foi cortada em toda a sua extensão, 

ou seja, do porção apical até a coroa, no sentido transversal e sem descarte. Um total de 

aproximadamente 1.400 cortes foi obtido, sendo que cada terço (apical, médio e cervical) 

continha aproximadamente 460 cortes. O início do terço apical foi padronizado quando da 

visualização da bainha epitelial de Hertwig. Dessa forma, após visualizar a bainha epitelial de 

Hertwig foram descartados aproximadamente 500 µm até atingir o terço médio. Assim, 30 

cortes semi-seriados com espessura de 5 µm foram obtidos. Em seguida, 10 cortes com 

espessura de 20 µm foram descartados. Por fim, foram obtidos mais 30 cortes semi-seriados 

com espessura de 5 µm. As lâminas obtidas foram coradas pela hematoxilina e eosina (HE) 

para avaliação histopatológica e histométrica. 

Inicialmente, os cortes de cada grupo experimental foram corados com hematoxilina 

e eosina (HE), e foram submetidos à análise em microscopia de luz convencional, para 

descrição da dentina, do cemento, do ligamento periodontal e do osso alveolar. 

Paralelamente, foi realizada a análise morfométrica do comprimento (perímetro) da 

anquilose, da reabsorção por substituição e das áreas de reabsorção dentária. Ainda, foi 

realizada a análise morfométrica da área do ligamento periodontal em microscopia de 

fluorescência. Os espécimes sequenciais foram avaliados por Brown & Brenn, para 

identificar a presença e localização de micro-organismos; e imunohistoquímica para a 

identificação de marcadores da osteoclastogênese (RANKL e OPG) e de um marcador para 

células do ligamento periodontal (Periostina). Todas as análises foram realizadas no 

microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha), com 

câmera Axiocam MRc5 acoplada (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). As 

análises foram realizadas nos cortes do terço médio da raiz. O terço médio foi escolhido para 

avaliação, uma vez que o terço cervical e apical são, geralmente, danificados pela ação da 

pinça durante a extração dentária e da lâmina de bisturi quando da extração da papila, de 

acordo com Sottovia et al. (2006). Todas as análises foram realizadas por um único avaliador 

calibrado, em conhecimento prévio do grupo que estava sendo analisado. 
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Análise microscópica descritiva das características da dentina, do cemento, do ligamento 

periodontal e do osso alveolar, da ocorrência de reabsorção inflamatória, anquilose e 

reabsorção por substituição. 

A análise descritiva das características da dentina, do cemento, do ligamento 

periodontal, do osso alveolar e, ainda da ocorrência de reabsoção inflamatória, anquilose e 

reabsorção de substituição foi realizada nos cortes representativos de cada período e de 

cada grupo, de acordo com os seguintes parâmetros (Sottovia et al., 2010):  

 Dentina: características da superfície (regular ou irregular). 

 Cemento: características da superfície (regular ou irregular). 

 Ligamento periodontal: extensão (normal ou aumentado); característica do 

infiltrado celular inflamatório, presença de edema e de fibras colágenas . 

 Osso alveolar: ausência/presença de reabsorção, osteoblastos e osteoclastos. 

 Anquilose: ausente ou presente. 

 Reabsorção externa de substituição: ausente ou presente. 

 Reabsorção externa inflamatória: ausente ou presente. 

 Reabsorção externa de superfície: ausente ou presente.  

 

 Análise de frequência da anquilose, reabsorção por substituição e reabsorção dentária  

Para a análise de frequência da ocorrência de anquilose e de reabsorção por 

substituição, foram atribuídos escores de 0 a 1, como descrito a seguir: 

 Escore 0: Ausência; 

 Escore 1: Presença. 

A comparação entre os grupos foi realizada pelo teste não-paramétrico exato de 

Fisher (α= 5%). 

Para a análise de frequência da ocorrência de reabsorção dentária, foram atribuídos  

escores de 0 a 3, como descrito a seguir: 

 Escore 0: Ausência de reabsorção; 

 Escore 1: Reabsorção restrita ao cemento; 

 Escore 2: Reabsorção de cemento e de dentina;  

 Escore 3: Reabsorção atinge o espaço pulpar.  
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Os resultados obtidos para esta avaliação foram expressos em porcentagem. A 

comparação entre os grupos foi realizada pelo teste não-paramétrico de qui-quadrado (α= 

5%). 

 

Análise morfométrica 

A análise morfométrica do comprimento de anquilose e/ou de reabsorção por 

substituição foi realizada nos espécimes corados com HE, utilizando o microscópio Axio 

Imager.M1, em aumento de 4x, conforme descrito por Panzarini et al. (2014a). Para cada 

espécime, o comprimento da anquilose e da reabsorção por substituição, avaliados em todo 

perímetro do dente, foi delineado e mensurado em mm, empregando o software Axio Vision 

Rel 4.8. A delimitação da anquilose foi feita nas regiões em que houve fusão do tecido ósseo 

e tecido dental ao passo que a delimitação da reabsorção por substituição se deu nas regiões 

em que o dente foi substituído por tecido ósseo. Tendo em vista que muitas vezes esses 

processos se sobrepõem, a comparação entre os grupos foi realizada considerando a 

somatória da anquilose com a reabsorção externa de substituição. A comparação entre os 

grupos foi realizada pelo teste ANOVA e pós-teste de Tukey (α= 5%). 

A análise morfométrica das áreas de reabsorção dentária foi realizada nos espécimes 

corados com HE, utilizando o microscópio Axio Imager.M1, em aumento de 4x, conforme 

descrito por Panzarini et al. (2014a). Para cada espécime, a área do dente foi delineada e 

mensurada em mm2, empregando o software Axio Vision Rel 4.8. A delimitação da 

reabsorção dentária foi feita excluindo a cavidade pulpar (Figura 2.2A). Essa mensuração foi 

realizada também no dente adjacente (incisivo central superior) hígido, não submetido à 

avulsão e reimplante, sendo essa medida considerada a área do dente. Os valores foram 

convertidos em porcentagem e da área do dente hígido (100%) foi subtraída a área do dente 

reimplantado, para obtenção da porcentagem de tecido reabsorvido. A comparação entre os 

grupos foi realizada pelo teste ANOVA e pós-teste de Tukey (α= 5%). 

A análise morfométrica da área do ligamento periodontal foi realizada nos espécimes 

corados com HE, utilizando o microscópio Axio Imager.M1, em aumento de 1,25x, operando 

no modo fluorescente. Foi utilizado filtro Alexa Fluor (AF448) com as seguintes 

características: excitação de G365, refletores FT395 e emissão LP420. Para cada espécime, as 

áreas do ligamento periodontal, foram delineadas e mensuradas em mm2, empregando o 

software Axio Vision Rel 4.8 (Figura 2.2B). A delimitação do ligamento periodontal excluiu o 
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tecido ósseo e o tecido dental, facilmente identificado pela forte fluorescência verde e 

incluiu área do ligamento periodontal, identificado pela ausência de fluorescência e 

aparência escurecida (Figura 2.2B). Essa mensuração foi realizada também no dente 

adjacente (incisivo central superior) hígido, não submetido à avulsão e reimplante, sendo 

essa medida considerada a área do ligamento periodontal. Os valores foram convertidos em 

porcentagem e da área do ligamento periodontal do dente hígido (100%) foi subtraída a área 

do ligamento periodontal do dente reimplantado, para obtenção da porcentagem de 

reabsorção de tecido ósseo alveolar. A comparação entre os grupos foi realizada pelo teste 

ANOVA e pós-teste de Tukey (α= 5%). 
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Figura 2 .2.  Fotomicrografias dos cortes microscópicos representativos da análise morfométrica, 

obtidos com o emprego do programa software Axio Vision Rel 4.8, corados com hematoxilina e 
eosina. (A) Delimitação da superfície externa e interna do dente (l inha preta) e do comprimento 
das áreas de anquilose e reabsorção por substituição (linha verde). (4X) (B) Delimitação da área 

externa do dente e do tecido ósseo (linha vermelha), do lado direito e esquerdo da maxila 
simultaneamente, simulando o dente reimplantado e o dente hígido. (1,25X)  

 
 
 
 
 

 
 

  
 



58 | CAPÍTULO 2. EFEITO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE RADICULAR COM DENOSUMAB PREVIAMENTE AO REIMPLANTE DENTÁRIO TARDIO 

Análise histomicrobiológica  

Os cortes foram corados pelo método de Brown & Brenn modificado para 

evidenciação de micro-organismos (Engbaek et al., 1979). Inicialmente foram 

desparafinizados (3 banhos de xilol de 8  minutos cada), hidratados (banhos com álcoois a 

100%, 95% e 80%), lavados em água corrente por, aproximadamente, 3 minutos, e colocados 

em um recipiente com água destilada. A solução de cristal violeta a 1% (Ecibra, Cetus Ind. 

Com. Prod. Quim. Ltda., São Paulo, SP) tamponada com bicarbonato de sódio a 5% (Merck 

S.A. Indústrias Químicas, Rio de Janeiro, RJ) foi aplicada sobre os cortes por 30 segundos e, 

em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada. A seguir, as lâminas foram imersas 

em solução de iodo por 1 minuto, lavadas em água destilada e imersas em solução de éter-

acetona (1 : 1). Em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada e imersas em 

fucsina básica a 0,25 mg / mL (1 minuto) e posteriormente em ácido pícrico aquoso (2:4:4 

Trinitrophenol, C6H2(OH)(NO2)3 - May & Baker Ltda., Inglaterra), por 1 minuto. A seguir 

foram imersas em acetona p.a. (CH3COCH3, Ecibra) por 15 segundos, seguida por imersão 

rápida em acetona-xilol (1 : 1) e montadas em Permount® (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA). 

Os micro-organismos foram observados em microscopia de luz convencional, com 

imersão à óleo, efetuando-se a diferenciação entre Gram-negativos e Gram-positivos. Com 

esta coloração, os micro-organismos Gram-positivos são corados em azul e os micro-

organismos Gram-negativos em vermelho. Essa coloração foi utilizada para avaliar a 

presença ou ausência de micro-organismos e sua localização na superfície radicular ou no 

tecido ósseo. Para esta avaliação foram atribuídos escores 0 a 2, como descrito a seguir: 

 Escore 0: ausência de micro-organismos; 

 Escore 1: presença de micro-organismos na superfície radicular; 

 Escore 2: presença de micro-organismos no tecido ósseo. 

Os dados foram apresentados descritivamente como porcentagem de espécimes 

contendo micro-organismos Gram-positivos e Gram-negativos nas diferentes regiões. A 

comparação entre os grupos foi realizada pelo teste não-paramétrico exato de Fisher (α= 

5%). 

 

 Imunohistoquímica 

As reações foram realizadas utilizando o método do complexo avidina-biotina-

peroxidase (método indireto). Os cortes histológicos foram desparafinizados, hidratados em 

B 
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série decrescente de álcoois. A recuperação antigênica foi realizada utilizando tampão de 

citrato (pH 6,0) no forno de micro-ondas com disparos de 12 segundos e intervalos de 2 

minutos entre cada disparo. Após o retorno à temperatura ambiente, as lâminas foram 

lavadas 3 vezes por 5 minutos  com tampão fosfato salina (PBS) e  1 vez com solução 

PBS/Triton (Sigma-Aldrich Corporation, Saint Louis, EUA) a 0,5%, também por 5 minutos. O 

bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com peróxido de hidrogênio a 3 % por 40 

minutos, sob a proteção da luz. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e 

PBS/Triton conforme descrito anteriormente. O bloqueio das ligações inespecíficas foi 

realizado com solução de BSA a 3% (albumina de soro bovino) por 60 minutos. A seguir, as 

lâminas foram incubadas, overnight a 4oC,  com os anticorpos primários diluídos em BSA a 

3%: RANKL (sc-7628, Santa Cruz Biotechnology Inc.; diluído 1:100) e OPG (sc-8468, Santa 

Cruz Biotechnology Inc.; diluído 1:100), que são indicadores de remodelação óssea. Ainda, 

foram realizadas imunomarcações para Periostina (PRT) (sc-67233, Santa Cruz Biotechnology 

Inc.; diluído 1:50), um marcador de células do ligamento periodontal. Após retornarem à 

temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas com PBS e incubadas com o anticorpo 

secundário biotinilado (rabbit anti-goat IgG sc-2774 e goat anti-rabbit IgG sc-2040),  dependo 

da espécie na qual o anticorpo primário foi produzido (Vector Laboratories Inc., Burligame, 

EUA; diluídos 1:200), por 1 hora. Após nova lavagem, foi colocado o complexo avidina-

biotina-peroxidase (ABC kit, Vecstain; Vector Laboratories Inc.) sobre os cortes por 30 

minutos. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e PBS/Triton e foi efetuada 

a revelação da reação com solução de diaminobenzidina (DAB; Sigma-Aldrich Corporation, 

Saint Louis, EUA) e H2O2 a 3% em PBS, por 1 minuto. As lâminas foram contra-coradas com 

hematoxilina de Harris por 30 segundos, lavadas em água corrente, lavadas em água 

amoniacal por 30 segundos, lavadas em água corrente, diafanizadas, desidratadas e 

montadas em Entelan®. Lâminas-controle foram utilizadas para testar a especificidade da 

imunomarcação nas quais foi omitido o anticorpo primário e incubadas com tampão fosfato 

salina (PBS). A identificação de marcadores da osteoclastogênese (RANKL e OPG) e de 

Periostina foi realizada em microscópio Axio Imager.M1 sob luz convencional. Os resultados 

foram expressos de maneira qualitativa, levando-se em consideração a presença/ausência e 

a localização das marcações. 

 

 



60 | CAPÍTULO 2. EFEITO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE RADICULAR COM DENOSUMAB PREVIAMENTE AO REIMPLANTE DENTÁRIO TARDIO 

RESULTADOS 

Análise microscópica descritiva das características da dentina, do cemento, do ligamento 

periodontal e do osso alveolar, da ocorrência de reabsorção inflamatória, anquilose e 

reabsorção por substituição. 

 

Grupo I – Reimplante tardio sem tratamento - 15 dias 

O cemento radicular e a dentina apresentavam-se com poucas e pequenas 

irregularidades na sua superfície. O ligamento periodontal estava moderadamente 

aumentado.  Em 50% dos espécimes, o tecido conjuntivo presente no espaço referente ao 

ligamento periodontal estava totalmente desorganizado com poucos fibroblastos, poucas 

fibras colágenas e áreas de degeneração. Havia presença de células inflamatórias, 

espalhadas por todo ligamento periodontal. O osso alveolar encontrava-se com presença de 

áreas de reabsorção ativa (Figura 2.3 – A e B). Neste grupo, não foi verificada a presença de 

anquilose e reabsorção por substituição. No entanto, cerca de 16% dos dentes sofreram 

reabsorção completa da raiz (Tabela 2.2). 

 

Grupo I – Reimplante tardio sem tratamento - 60 dias 

O cemento e a dentina apresentavam-se acometidos por reabsorções na maior parte 

da superfície dentária dos espécimes estudados. O ligamento periodontal estava 

moderadamente aumentado, com presença de infiltrado inflamatório denso e difuso, 

predominantemente polimorfonuclear, por toda região. O osso alveolar encontrava-se com 

presença de áreas de reabsorção ativa. Reabsorções externa inflamatória e por substituição 

foram observadas na maioria dos animais, sendo estas profundas, comunicando a área do 

ligamento periodontal a câmara pulpar, em algumas regiões  (Figura 2.4 – A e B).  

 

Grupo II –  Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL – 15 dias 

A dentina não foi acometida por reabsorções, nesse grupo. O cemento radicular 

estava irregular, devido às áreas de reabsorção. O ligamento periodontal apresentava-se 

levemente aumentado e reparado. Havia presença de áreas de anquilose em todos os 

animais. Alguns pontos de reabsorção por substituição e de reabsorção externa de superfície 

foram observados. Reabsorção do tipo inflamatória completa da raiz não foi verificada nesse 
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grupo. Observou-se uma reabsorção inflamatória leve. O osso alveolar encontrava-se com 

aspecto de normalidade e com osteoblastos na sua superfície (Figura 2.3 – C e D). 

 

Grupo II – Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL – 60 dias 

A dentina apresentou integridade, na maioria dos espécimes, nesse grupo. O 

cemento radicular estava irregular, devido às áreas de reabsorção. O ligamento periodontal 

apresentava-se levemente aumentado. Alguns pontos de anquilose e de reabsorção externa 

de superfície foram observados, em poucos animais.  Reabsorção do tipo inflamatória 

completa da raiz não foi verificada nesse grupo. O osso alveolar encontrava-se normal e com 

osteoblastos na sua superfície (Figura 2.4 – C e D). 

 

Grupo III – Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL – 15 dias 

A dentina e o cemento radicular apresentavam-se irregulares. O ligamento 

periodontal apresentava-se levemente aumentado. Em 50% dos espécimes, havia áreas de 

anquilose e de reabsorção por substituição. Reabsorção do tipo inflamatória completa da 

raiz não foi verificada nesses espécimes. O osso alveolar encontrava-se com aspectos de 

normalidade e com osteoblastos na sua superfície (Figura 2.3 – E e F). 

 

Grupo III – Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL – 60 dias 

O cemento e a dentina apresentavam-se acometidos por reabsorções. O ligamento 

periodontal estava levemente aumentado. Todos os espécimes apresentaram pontos de 

anquilose e de reabsorção por substituição. Reabsorção do tipo inflamatória completa da 

raiz não foi verificada nesses espécimes. O osso alveolar encontrava-se com aspecto normal 

e com osteoblastos na sua superfície (Figura 2.4 – E e F). 

 

Resumidamente, a análise microscópica descritiva do grupo Denosumab revelou um 

infiltrado inflamatório moderado, um ligamento periodontal reparado, e tecido ósseo com 

aspectos de normalidade. Após 15 dias do reimplante, os grupos Reimplante tardio + 

Denosumab 60 mg/mL  e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL não preveniram a 

anquilose e a reabsorção por substituição, comparado com o grupo sem tratamento de 

superfície. O reimplante tardio sem tratamento mostrou um infiltrado inflamatório intenso e 

um ligamento periodontal aumentado. Por outro lado, após 60 dias, o grupo Reimplante 
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tardio + Denosumab 60 mg/mL preveniu a anquilose e a reaborção por substituição, 

comparado com o grupo controle, diferentemente do Denosumab 30 mg/mL que não 

apresentou nenhum efeito. 

 
Tabela 2.2 . Frequência de anquilose, reabsorção por substituição e reabsorção inflamatória. 

Grupos  
Anquilose 

(%)  

Reabsorção 
Externa por 

Substituição (%)  

Reabsorção 
Externa por 
Substituição 

completa (%) 

Reabsorção 
Externa 

Inflamatória 

(%) 

Reabsorção 
Externa 

Inflamatória 

completa (%)  

15 dias      
G1 (Reimplante tardio) 0 0 0 33 16 

G2 (Reimplante tardio 

+ Denosumab 60 
mg/mL) 

100 40 0 0 0 

G3 (Reimplante tardio 
+ Denosumab 30 
mg/mL) 

50 50 33 16 0 

60 dias       

G1(Reimplante tardio) 66 66 0 66 33 

G2 (Reimplante tardio 

+ Denosumab 60 
mg/mL) 

20 20 20 20 0 

G3 (Reimplante tardio 
+ Denosumab 30 
mg/mL) 

100 100 50 0 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 .3. Fotomicrografias representativas dos eventos microscópicos observados durante análise descritiva 
da superfície dentária e do ligamento periodontal, após reimplante dental nos grupos tardio, reimplante tardio 
+ Denosumab 60 mg/mL e reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, no período experimental de 15 dias, em 
microscopia de luz convencional . (A) Superfície dental e ligamento periodontal. Osso alveolar (o); l igamento 

periodontal (lp) moderadamente aumentado. (Controle Tardio – 15 dias; 4X). (B) Detalhe da imagem A 
(quadrado), onde se observa a superfície do cemento (c) e da dentina (d) com áreas de reabsorção (seta ). 
(Controle Tardio – 15 dias; 20X). (C) Superfície dental e ligamento periodontal. Osso alveolar (o); l igamento 

periodontal (lp) levemente aumentado. (reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL – 15 dias; 4X). (D) Detalhe 
da imagem C (quadrado), onde se observa áreas de anquilose (seta). (reimplante tardio + Denosumab 60 
mg/mL – 15 dias; 20X). (E) Superfície dental e ligamento periodontal. Osso alveolar (o); ligamento periodontal 
(lp) levemente aumentado. (Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL – 15 dias; 4X). (F) Detalhe da imagem E 

(quadrado), onde se observa áreas de reabsorção por substituição (seta). (Reimplante tardio + Denosumab 30 
mg/mL – 15 dias; 20X). 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 .4. Fotomicrografias representativas dos eventos microscópicos observados durante análise descritiva 
da superfície dentária e do ligamento periodontal, após reimplante dental nos grupos controle tardio, tardio + 
Denosumab 60 mg/mL e tardio + Denosumab 30 mg/mL, no período experimental de 60 dias, em microscopia 
de luz convencional. (A) Superfície dental e região periodontal. Osso alveolar (o); ligamento periodontal (lp) 
moderadamente aumentado. (Reimplante Tardio – 60 dias; 4X). (B) Detalhe da imagem A (quadrado), onde se 
observa a superfície do cemento (c) e da dentina (d) com áreas de reabsorção com presença de infiltrado 
inflamatório denso, predominantemente polimorfonuclear (seta). (Reimplante Tardio – 60 dias; 20X). (C)  
Superfície dental e l igamento periodontal. Osso alveolar (o); l igamento periodontal (lp) levemente aumentado. 
(Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL – 60 dias; 4X). (D) Detalhe da imagem C (quadrado), onde se 
observa a superfície do cemento (c) e da dentina (d), com áreas de anquilose (seta) . (Reimplante tardio + 
Denosumab 60 mg/mL – 60 dias; 40X). (E) Superfície dental e l igamento periodontal. Osso alveolar (o). 
(Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL – 60 dias; 4X). (F) Detalhe da imagem E (quadrado), onde se 
observa uma formação óssea madura e presença de osteócitos (seta). (Reimplante tardio + Denosumab 30 
mg/mL – 60 dias; 20X). 
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Classificação da reabsorção dentária 

A Figura 2.5 representa os dados obtidos em ambos os períodos experimentais, com 

relação à reabsorção da superfície dentária, nos grupos Reimplante Tardio, Reimplante 

tardio + Denosumab 60 mg/mL e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL. 

Em relação à frequência de reabsorção dentária, após 15 dias, observou-se diferença 

estatisticamente significante entre os todos os grupos (p < 0,0001), de modo que no grupo 

Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL as reabsorções foram mais superficiais,  

comparadas ao grupo controle (Figura 2.5A). No entanto, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos quando se avaliou a extensão da área 

reabsorvida (p = 0,31) (Figura 2.5B). 

Em relação à frequência de reabsorção dentária, após 60 dias, observou-se diferença 

estatisticamente significante entre os grupos Reimplante Tardio e Reimplante tardio + 

Denosumab 60 mg/mL (p < 0,001) e Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL e 

Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL (p < 0,0001). Não foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os grupos Reimplante tardio e Reimplante tardio + 

Denosumab 30 mg/mL (p = 0,1867). Dessa forma, foi observado que no grupo Denosumab 

60 mg/mL as reabsorções foram mais superficiais quando comparado ao grupo controle 

(Figura 2.5C). Em relação à extensão das áreas reabsorvidas, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,46) (Figura 2.5D). 
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Figura 2.5. Representação gráfica da comparação dos resultados obtidos após a classificação das 

reabsorções dentárias, entre os grupos controle reimplante tardio, reimplante tardio + Denosumab 60 
mg/mL e reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, nos períodos de 15 e 60 dias.  
 

 
 

 

Anquilose e Reabsorção externa por substituição 

Em relação ao comprimento das áreas com anquilose e reabsorção externa por 

substituição, após 15 e 60 dias, não foi observada diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (p > 0,05) (Figura 2.6).  

 No entanto, em relação à frequência de anquilose, após 15 e 60 dias, observou-se 

diferença estatisticamente significante entre os grupos Reimplante tardio + Denosumab 60 

mg/mL e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, em relação ao grupo controle (p < 

0,0001). Os grupos Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL e Reimplante tardio + 

Denosumab 30 mg/mL apresentaram diferença estatisticamente significante entre si  (p < 
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0,0001). Ainda, no grupo Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL, a anquilose 

apresentou-se transitória, de modo a apresentar uma redução de aproximadamente 75% 

aos 60 dias, quando comparado aos 15 dias (Tabela 2.2).  

Em relação à frequência de reabsorção por substituição, após 15 dias e 60 dias, 

observou-se diferença estatisticamente significante entre os grupos Reimplante tardio + 

Denosumab 60 mg/mL e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, em relação ao grupo 

controle (p < 0,0001). Os grupos Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL e Reimplante 

tardio + Denosumab 30 mg/mL apresentaram diferença estatisticamente significante entre 

si, após 60 dias (p < 0,0001), sem diferença estatisticamente significante aos 15 dias (p = 

0,2007) (Tabela 2.2). 

Destarte, foi observado que a frequência de anquilose e reabsorção por substituição 

foi estatisticamente significante menor no grupo Reimplante + Denosumab 60 mg/mL, após 

60 dias, quando comparado ao controle (p < 0,0001) . Por outro lado, foi observado que a 

frequência de anquilose e reabsorção por substituição foi estatisticamente significante 

maior no grupo Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, após 60 dias, quando 

comparado ao grupo controle (p < 0,0001) (Tabela 2.2).  

 
 

Figura 2.6. Representação gráfica da comparação dos resultados, após a obtenção dos perímetros 
das áreas de anquilose e reabsorção por substituição, entre os grupos reimplante tardio, reimplante 
tardio + Denosumab 60 mg/mL e reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, nos períodos de 15 e 

60 dias.  
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Área do ligamento periodontal  

Em relação à área do ligamento periodontal, após 15 e 60 dias, não foi observada 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p > 0,05) (Figura 2.7). No entanto, o 

grupo sem tratamento de superfície apresentou uma tendência numérica de se manter 

levemente aumentado em relação ao dente hígido, em relação aos grupos que foram 

submetidos ao tratamento de superfície, após 15 e 60 dias. 

 
Figura 2 .7. Representação gráfica da comparação dos resultados, após a obtenção da área do ligamento 
periodontal, entre os grupos reimplante tardio, reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL e reimplante tardio 
+ Denosumab 30 mg/mL, nos períodos de 15 e 60 dias.  

 
 
Contaminação microbiana dos espécimes 

Com o objetivo de identificar e investigar a distribuição dos micro-organismos na 

superfície radicular e na superfície óssea dos dentes, após o reimplante, as lâminas foram 

coradas pelo Método de Brown & Brenn modificado.  

Observou-se presença de grande quantidade de micro-organismos Gram-positivos 

nas superfícies radicular e óssea nos grupo Reimplante Tardio, em ambos períodos 

experimentais. No grupo Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL observou-se uma 

menor quantidade de micro-organismos nas superfícies radicular e óssea, em relação ao 
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grupo controle, após 15 e 60 dias. No grupo Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, 

após 15 e 60 dias, os micro-organismos estavam praticamente ausentes na superfície óssea, 

em comparação ao grupo controle (Figura 2.8).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Fotomicrografias representativas dos cortes microscópicos dos animais, em ambos períodos 
experimentais, corados por meio da técnica de Brown &  Brenn Modificada, evidenciando a ausência ou a 
presença e a localização microbiana na superfície radicular e na superfície óssea. Grupo 1 – reimplante tardio 
(A e B), evidenciando a intensa presença de micro-organismos na superfície óssea e na superfície radicular; 

Grupo 2 - reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL (C e D), demonstrando a presença de micro-organismos 
localizados na superfície óssea e na superfície radicular e Grupo 3 - reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL 
(E e F), onde não se observa a presença de micro-organismos na superfície óssea. (20 e 40X) 
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Após 15 e 60 dias, foi observada uma redução estatisticamente significante da 

porcentagem de contaminação da superfície radicular e óssea, entre os grupo Reimplante 

tardio + Denosumab 60 mg/mL e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, em relação ao 

grupo controle tardio (p < 0.001).  Ainda, os grupos Reimplante tardio + Denosumab 60 

mg/mL e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre si, após 15 e 60 dias (p < 0,0001) (Figura 2.9).  

Nos espécimes avaliados, a microbiota que colonizou a superfície radicular e óssea 

era composta por micro-organismos Gram-positivos. Não foram identificados micro-

organismos Gram-negativos em nenhum espécime. 

 

Figura 2 .9. Representação gráfica da comparação de resultados da presença de micro-organismos Gram-

positivos nas superfícies radicular e óssea, após 15 e 60 dias do reimplante dentário, entre os grupos 
reimplante tardio, reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL e reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL.  
* p < 0,05 comparado ao grupo controle Tardio; 

#
 p < 0,05 comparando as diferentes concentrações de 

Denosumab. 

 

 

Imunomarcação (Imunohistoquímica) 

Marcações positivas para RANKL foram observadas nos espécimes do grupo controle 

Reimplante Tardio, aos 15 e aos 60 dias, localizadas ao redor do dente e também nos 

osteoblastos e no alvéolo. No entanto, nos grupos Reimplante tardio + Denosumab 60 

mg/mL  e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, em ambos os períodos experimentais, 

não foram observadas marcações. Com relação à OPG, não foram observadas marcações nos 

espécimes nos grupos Reimplante Tardio, Reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL  e 

Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL, em ambos os períodos experimentais. O 

tratamento com Denosumab nas duas concentrações utilizadas inibiu a produção de RANKL 

sem modificar OPG.  
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As marcações para Periostina foram observadas no ligamento periodontal dos  

espécimes do grupo controle Reimplante Tardio bem como nos grupos Reimplante tardio + 

Denosumab 60 mg/mL  e Reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL. Essa marcação estava 

ausente nas áreas de anquilose, em ambos os períodos experimentais. Esses resultados 

indicam que durante o processo de anquilose a síntese de periostina é inibida, o que resulta 

na fusão do osso à superfície radicular. 

As imagens representativas das marcações para RANKL, OPG e Periostina estão 

apresentadas na Figura 2.10, evidenciando suas localizações. 
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Figura 2 .10. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos animais, em ambos períodos 

experimentais, corados por meio da técnica de imunohistoquímica, evidenciando a ausência ou a presença e a 
localização dos marcadores RANKL, OPG e Periostina. Grupo 1 – reimplante tardio (A, B e C), Grupo 2 - 
reimplante tardio + Denosumab 60 mg/mL (D, E, e F) e Grupo 3 - reimplante tardio + Denosumab 30 mg/mL ( G, 

H e I). (10 e 20X)  
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DISCUSSÃO 

Os resultados desse estudo demostraram que o tratamento de superfície com 

Denosumab preveniu a anquilose e a reabsorção por substituição, comparado com o grupo 

controle. Paralelamente, nossos resultados demonstraram que o Denosumab 30 mg/mL, 

diferentemente do grupo Denosumab 60 mg/mL, não preveniu a anquilose e a reabsorção 

por substituição, comparado com o grupo sem tratamento de superfície. No grupo 

Denosumab 60 mg/mL, a anquilose apresentou-se transitória, de modo a apresentar uma 

redução de aproximadamente 75% aos 60 dias, quando comparado aos 15 dias. Esses 

resultados encontrados no presente estudo estão de acordo com outros estudos clássicos, 

que relataram uma anquilose temporária ou transitória, com desaparecimento dentro de 

um período de 8 semanas, deixando a superficie radicular com reabsorções superficiais 

(Andreasen, 1975; Andreasen e Kristersson, 1981b). O fato de o grupo Denosumab 30 

mg/mL não apresentar resultados favoráveis em relação à prevenção das principais sequelas 

do reimplante tardio, como a anquilose, pode ser atribuído à diluição dessa substância , 

testada na terapia de tratamento de superfície, ser incapaz de exercer seus efeitos tal qual a 

substância advinda na sua concentração inicial. 

Outros fatores podem estar relacionados com a ocorrência de anquilose, além do 

longo tempo extra-alveolar e do meio de conservação inadequado para manutenção dos 

dentes avulsionados (Andreasen e Kristerson, 1981b; Ashkenazi et al., 1999; Andreasen et 

al., 2012). Dentre eles podemos destacar a medicação utilizada no tratamento endodôntico 

(Andreasen e Kristerson, 1981a; Hammarström et al., 1986b; Trope  et al., 1992; Dunsha et 

al., 1995; Flores et al., 2001; Andreasen et al., 2007), a presença do ligamento periodontal 

necrótico na superfície radicular (Lindskog et al., 1985; Andreasen et al., 1995, Panzarini et 

al., 2003; Andreasen et al., 2007) e o uso de contenção rígida (Andreasen et al., 2007). 

Em uma revisão de literatura e em outros estudos que avaliaram os materiais usados 

para preenchimento de canal radicular em dentes reimplantados, foi verificado que o 

hidróxido de cálcio é usualmente recomendado como medicação intra-canal temporária de 

dentes avulsionados (Trope, 2002; Negri et al., 2008; Panzarini et al., 2012b; Andersson et 

al., 2012). Assim, a pasta à base de hidróxido de cálcio foi utilizada, no presente estudo, 

como medicação intra-canal em todos os grupos, por simularem um reimplante tardio, 

tendo em vista que a medicação poderia ser somente introduzida no canal radicular de 

maneira retrógrada. No entanto, em um estudo mais recente que avaliou o processo de 
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reparo, após reimplante tardio em dentes de macaco obturados com hidróxido de cálcio e 

MTA, foi demostrada uma maior ocorrência de anquilose nos dentes obturados com 

hidróxido de cálcio (Panzarini et al., 2014b). 

Existem vários estudos que demonstraram que o ligamento periodontal de um dente 

avulsionado torna-se necrótico, após mais de 60 minutos, independente do meio em que o 

dente foi armazenado, resultando em anquilose e, posteriormente em reabsorção por 

susbtituição (Lindskog et al., 1985; Hammarströn et al., 1986c; Barret e Kenny, 1997; Ne et 

al., 1999; Andersson et al., 2012).  No entanto, não se sabe se este tecido necrótico deveria 

ser removido ou não da superfície radicular previamante ao reimplante e de que forma isso 

seria realizado. Alguns autores sugerem que a remoção seja necessária (Mahajan et al., 

1981; Percinoto et al., 1988; Panzarini et al., 2008). Por outro lado, recentemente, um 

estudo que avaliou a presença de anquilose, após extração e reimplante de incisivos de 

coelhos, demonstrou que não foi observada diferença estatisticamente significante na 

anquilose em relação à remoção ou não do ligamento periodontal (Maslamani et al., 2016).  

Destarte, em um estudo que avaliou o efeito da ausência do cemento na superfície radicula r 

verificou que favorece a penetração de micro-organismos no interior dos túbulos (Alyahya et 

al., 2017). Sabe-se que a remoção mecânica do ligamento periodontal, realizada com auxílio 

de curetas, brocas ou lâminas de bisturi (Selvig et al., 1990; Duggal et al., 1994; Kenny et al., 

2000), tem sido associada com a remoção do cemento da superfície radicular além do 

ligamento periodontal necrosado, e a remoção química, feita a partir de substâncias como o 

hipoclorito de sódio, embora não cause prejuízo à da camada de cemento (Lindskog et al., 

1985; Hammarström et al., 1989), foi considerada tóxica para os tecidos periodontais (Chang 

et al., 2001), relacionada à formação de um tecido conjuntivo semelhante a uma cápsula 

fibrosa que comprometia a permanência do dente no alvéolo (Sonoda et al., 2000; Kanno et 

al., 2000) e à maior reabsorção radicular (Sottovia et al., 2006). Dessa forma, no presente 

estudo nenhuma remoção das fibras do ligamento periodontal foi realizada.  

O tipo de contenção tem sido questionado no tratamento de dentes avulsionados, 

após reimplante, uma vez que foi descrito, especialmente quando rígido, como possível fator 

desencadeador de anquilose (Anjeles e Moran, 1990).  Segundo o Guia da IADT, a utilização 

de contenção flexível e de curto prazo é preconizada para imobilização de dentes 

reimplantados (Andersson et al., 2012). No entanto, no presente estudo nenhuma 

contenção foi realizada, uma vez que foi relatado que a presença de contenção em roedores  
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pode promover o deslocamento do dente em direção à porção mesial da cavidade bucal e 

favorecer a ocorrência de anquilose e reabsorção na área (Okamoto e Okamoto, 1995). 

Ainda, foi descrito que a própria conformação anatômica do incisivo do rato é suficiente 

para mantê-lo em sua posição original (Okamoto e Okamoto, 1995).  

Clinicamente, o diagnóstico da presença de anquilose ainda em estágio precoce é 

importante, principalmente quando ocorre em um paciente em crescimento, pois a infra-

oclusão do dente pode prejudicar o crescimento alveolar e facial a curto, médio e longo 

prazo (Andersson et al., 2012). Assim, algumas ferramentas têm sido desenvolvidas a fim de 

facilitar o diagnóstico desta condição pelo cirurgião-dentista. Dentre elas, podemos 

destacar, o Perioteste®, que constitui um dispositivo que avalia a mobilidade de um dente 

(Campbell et al., 2005) e análise de frequência de ressonância, que quantifica a rigidez da 

conexão dente/implante e osso, atuando de maneira suplementar no diangóstico de 

anquilose (Bertl et al., 2012). No entanto, foi verificado que a experiência clínica do 

cirurgião-dentista poderia detectar, de forma confiável, a presença de anquilose em um 

dente, a partir de sinais clínicos e radiográficos, como ausência de mobilidade, som metálico 

à percussão e ausência do espaço do ligamento periodontal (Campbell et al., 2005; 

Andersson et al., 2012).  

A cavidade bucal possui uma microbiota composta por múltiplos micro-organismos, 

que por meio da saliva ou de infeções odontogênicas têm acesso ao osso, via sulco, e que 

este processo é facilitado por vários procedimentos cirúrgicos, dos quais as avulsões 

dentárias, seguidas de reimplante, constituem um bom exemplo (Marcotte et al., 1998; 

Koller et al., 2000; Paster et al., 2001; Wei et al., 2012). Considerando a possibilidade dos 

micro-organismos presentes no nosso modelo biológico interferirem nos resultados 

experimentais, o nosso objetivo foi investigar a distribuição dos micro-organismos na 

superfície radicular e na superfície óssea dos dentes, após o reimplante. Nossos resultados 

demostraram, após o reimplante dentário tardio, a presença de micro-organismo na 

superfície do dente e do osso. Porém, quando do tratamento de superfície com Denosumab, 

independente da concentração utilizada, houve uma menor contaminação nos tecidos 

mineralizados. Futuros estudos devem ser realizados com a finalidade de investigar se esse 

medicamento apresenta algum potencial antimicrobiano.  

A administração sistêmica de antibióticos após o reimplante ainda é questionável, 

uma vez que estudos clínicos ainda não demonstraram o seu valor (Andersson et al., 2012). 
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Experimentalmente, efeitos positivos da antibioticoterapia sistêmica foram observados no 

reparo dos tecidos periodontal e pulpar (Sae-Lim et al., 1998; Hammarstron et al., 1986a; 

Gomes et al., 2015). Por esta razão, antibióticos são recomendados na maioria das si tuações 

após o reimplante. Para administração sistêmica, embora a tetraciclina seja de primeira 

escolha após reimplante, muitas vezes, apresenta risco potencial de manchamento dos 

dentes permanentes e, assim em muitos países a tetraciclina não é recomendada. Dessa 

forma, a fenoximetil penicilina (Pen V) ou amoxicilina, em uma dose apropriada para a idade 

e o peso do paciente, podem ser administradas como uma excelente opção de tratamento 

(Andersson et al., 2012; Gomes et al., 2015). Visando reduzir a contaminação bacteriana, 

neste modelo experimental, foi realizada a antissepsia pré-cirúrgica com clorexidina a 0,12% 

e a administração pós-operatória de antibiótico 20 000 U.I. de penicilina G benzatina. No 

entanto, nossos resultados demonstraram que a antibioticoterapia utilizada pode não ter 

sido suficiente para reduzir a contaminação da superfície radicular via colonização a partir do 

sulco gengival ou proveniente do ambiente pelo fato de os dentes terem sido mantidos 

secos em meio extra-oral.  

Uma série de tratamentos da superfície radicular para dentes avulsionados, mantidos 

por longos períodos extra-orais, têm sido discutidos (Lindskog et al., 1985; Selvig et al., 1990; 

Zervas et al., 1991; Selvig et al., 1992; Duggal et al., 1994; ; Chang et al., 2001; Kenny et al., 

2000; Sonoda et al., 2000; Bryson et al., 2002; Trope, 2002; Panzarini et al., 2005; Sottovia et 

al., 2006; Esper et al.,2007; McIntyre et al., 2007; Panzarini et al., 2008; Chen et al., 2008; 

Guzmán-Martínez et al., 2009; Kirakozova et al., 2009; Saito,et al., 2011; Barbizan et al., 

2015). No entanto, as recomendações atuais para o manejo clínico desses dentes com 

armazenamento extra-oral prolongado ainda são baseadas na experiência clínica, uma vez 

que não há evidência robusta o suficiente para que tais tratamentos sejam recomendados  

(Wiegand e Attin, 2008; Andersson et al., 2012). Por esta razão, existe a necessidade de mais 

investigações científicas a partir de estudos experimentais in vivo sobre os tratamentos 

tópicos das superfícies radiculares previamente ao reimplante.  

Em uma revisão recente da literatura que avaliou os efeitos dos bisfosfonatos 

quando aplicados sobre a superfície radicular de dentes avulsionados, previamente ao 

reimplante, revelou que o zolendronato e o alendronato apresentaram uma redução da 

reabsorção radicular, em modelo animal (Najeeb et al., 2017). No entanto, os bisfosfonatos 

não tiveram efeito no controle da anquilose (Lustosa-Pereira et al., 2006; Komatsu et al., 
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2008; Najeeb et al., 2017). Diferentemente, nossos resultados demonstraram que o 

Denosumab a 60 mg/mL induziu a anquilose no período de 15 dias, porém após 60 dias 

tanto a anquilose como a reabsorção por substituição foram menores do que o grupo 

controle. Estes resultados indicam que esse processo de anquilose induzido pelo 

medicamento foi transitório.  

Ainda, marcações positivas para a molécula RANKL foram observadas ao redor do 

dente e nos osteoblastos alinhados ao osso alveolar, após reimplante tardio. N ossos 

resultados estão em concordância com outro estudo que detectou a marcação de RANKL, 

após o reimplante tardio (Manfrin et al., 2013).  Por outro lado, não foi observada a síntese 

de OPG, um inibidor fisiológico de RANKL. O tratamento com Denosumab, po r sua vez, inibiu 

RANKL sem modular OPG. Esses resultados podem indicar o grande potencial de Denosumab 

em controlar eventos indesejáveis, como a anquilose, após reimplante de dentes 

avulsionados. A Periostina foi observada no ligamento periodontal dos dentes 

reimplantados. Porém, essa marcação estava ausente nas áreas de anquilose, indicando que 

durante esse processo, há inibição da síntese de periostina resultando na fusão do osso à 

superfície radicular. 
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CONCLUSÕES 

 

Este trabalho foi proposto com a finalidade de fornecer subsídios para aprimorar as 

condutas clínicas e, assim, o prognóstico de dentes avulsionados. Para tanto foi realizada 

uma revisão sistemática da literatura e um estudo experimental em modelo animal.  

Primeiramente, pode-se observar que até o momento a literatura científica atual não 

fornece evidência suficiente para estabelecer qual é o melhor meio de conservação para 

manutenção de dentes avulsionados previamente ao reimplante dentário. Dentre os meios 

que foram encontrados estão a água de coco, água da torneira, leite de soja, leite integral, 

solução salina, saliva, própolis, soro fisiológico, solução Euro-Collins, solução salina 

balanceada de Hank’s (HBSS) e Viaspan®. Ainda que esta revisão tenha sido conduzida em 

modelo animal experimental, a baixa qualidade dos estudos bem como a sua 

heterogeneidade indica que a extrapolação para humanos deva ser cautelosa. 

A seguir, considerando que a necessidade de tratamento de superfície é frequente, 

foi avaliado se essa terapia poderia impedir os efeitos adversos do reimplante tardio. Foi 

observado que o tratamento de superfície com Denosumab 60 mg/mL preveniu a anquilose, 

a reabsorção por substituição e a reabsorção dentária, comparado com o grupo sem 

tratamento, após 60 dias. Interessantemente, após o reimplante dentário tardio houve 

reabsorção do tecido ósseo alveolar, com presença de células inflamatórias e presença de 

micro-organismos na superfície do dente e do osso. Porém, frente ao tratamento de 

superfície com Denosumab, independente da concentração utilizada, houve uma menor 

contaminação nos tecidos mineralizados. Marcações positivas para a molécula pró-

reabsortiva RANKL foram observadas ao redor do dente e nos osteoblastos alinhados ao 

osso alveolar, após reimplante tardio. Por outro lado, não foi observada síntese de OPG, um 

inibidor fisiológico de RANKL. O tratamento com Denosumab inibiu a síntese de RANKL sem 

modular OPG. Finalmente, no ligamento periodontal de dentes reimplantados foi observada 

a presença de Periostina. Porém, essa marcação estava ausente nas áreas de anquilose, em 

ambos os períodos experimentais, indicando que durante o processo de anquilose a síntese 

de periostina é inibida, o que resulta na fusão do osso à superfície radicular. 
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ANEXO - A 

Aprovação do projeto pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

 




