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RESUMO

Muitos trabalhos têm analisado os diversos fatores que influenciam ou
determinam o sucesso do reimplante dental. Dentre estes fatores, três destacam-se
como de maior impacto sobre a cicatrização do dente reimplantado: o tempo extraalveolar, o meio de conservação e o estagio de desenvolvimento radicular. Além
desses, existem procedimentos posteriores ao reimplante que visam melhorar

o

prognóstico do dente avulsionado, como o tratamento endodôntico, a antibioticoterapia

e a contenção, pois impedem ou contém a progressão das reabsorções radiculares.
Estas reabsorções são conseqüência do dano ao ligamento periodontal pelo trauma
e/ou reimplante, sendo classificadas como superficial, inflamatória e por substituição.
Na medida que o cirurgião-dentista consegue controlar alguns fatores fundamentais na
preservação do ligamento periodontal o reparo acontecera.

ABSTRACT

A lot of studies have examined the effect of various factors that influence or
determine the success of a reimplanted teeth. Three of these factors have been
detached as cause of the strongest impact on avulsed teeth healing: the extra-alveolar
time, the storage media and the stage of root development. Moreover, there are some
reimplantation later procedures like endondontic treatment, antibiotic therapy and
splinting that improve the avulsed teeth prognosis whereas prevent or contain root
resorption. These resorptions are consequence of periodontal ligament damage after
the avulsion and/or reimplantation and are classified as surface, inflamatory and
replacement resorption. Since the dentist can controle some important factors in order
to guard the periodontal ligament, the repair wil happen.

1. INTRODUÇÃO

0 trauma dental é o terceiro fator etiológico que mais leva a perda dental -la,
seguindo as doenças cárie e periodontal. Com o advento cada vez maior da prevenção,
tem-se observado uma queda significativa nos indices destas doenças, porém

o

traumatismo dentário foge do controle preventivo do cirurgião dentista, o que aumenta
a sua importância como fator responsável pela perda dental 28

.

A avulsão é uma lesão dental traumática onde o dente é totalmente expulso do
seu alvéolo 28 causa danos aos vários tecidos do periodonto e ruptura do complexo
,

neurovascular da polpa dental 14 .
Na avulsão, o ligamento periodontal sempre está traumatizado. Normalmente o
seu rompimento ocon-e ao meio, permanecendo parte do ligamento aderido ao osso
alveolar e parte aderido à superfície radicular 28

.

Caso um dente seja reimplantado antes das células do ligamento periodontal

aderidas caminharem para mudanças irreversíveis, não haverá razão para que não
ocorra reparo 41

.

Foi sugerido que as células do ligamento podem cicatrizar pequenas Areas, mas
são menos capazes de recuperar grandes espaços de ligamento periodontal
danificado41.
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0 sucesso do reimplante de um dente avulsionado esta diretamente ligado
vitalidade das células do ligamento periodontal, mais especificamente da integridade
da camada de pré-cemento da superfície radicular 28 .

0 dano As células do ligamento é freqüentemente resultado de um período extraalveolar extenso em meio seco, desidratação celular do ligamento periodontal ou

conservação do dente em meio impróprio 1 4 .
importante prevenir a evaporação do fluido tecidual do ligamento periodontal
se o dente não puder ser reimplantado imediatamente 17. 19 afim de evitar-se a

complicação mais séria e comum após o reimplante de um dente avulsionado, a
reabsorção externa 1 0 .
Caso o tempo extra-alveolar for extenso, para diminuírem as chances de

reabsorção o dente deve ser mantido em leite, solução salina, solução salina
balanceada, meio de cultura ou saliva até poder ser reimplantado 14 .
Embora os clínicos tenham controle sobre muitos aspectos do manuseio de um
dente avulsionado, foge do seu controle o manuseio do elemento dental até chegar ao

consultório. Este é o principal inimigo do sucesso de um reimplante.
Na medida em que o cirurgião dentista consegue controlar alguns fatores
fundamentais na preservação do ligamento periodontal, o reparo acontecera.
Este trabalho tem como objetivo esclarecer sobre as formas de reparo do
ligamento periodontal frente is diversas variáveis impostas ao elemento dental.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. 0 periodonto antes e após a avulsão

0 ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar constituem o aparelho de

inserção periodontal dos dentes aos maxilares 27 . 0 ligamento periodontal constitui-se
de um tecido conjuntivo com células, fibras e substância fundamental amorfa, que tem
como finalidade suportar o dente no alvéolo, permitir que o dente suporte as forças da
mastigação e ser receptor sensorial 49

.

Em condições normais as células que se apresentam são os osteoblastos,
osteoclastos, fibroblastos, células dos restos epiteliais de Malassez, macrófagos,

células mesenquimais indiferenciadas, cementoblastos e algum infiltrado de células
inflamatórias. As fibras coldgenas encontram-se dispostas de maneira orientada e hó

presença de poucas fibras oxitalânicas 49

.

Após um traumatismo, como a avulsão dental, ocorre o rompimento das fibras do

ligamento, necrose celular e conseqüente inflamação do periodonto com perda de
coligeno e infiltrado de células da inflamação como neutrófilos, macrófagos e
linfócitos.
Após o reimplante, um novo ligamento periodontal pode se desenvolver com

fibras funcionalmente orientadas inseridas ao osso e ao cemento reparativo

21.
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PROYE e POLSON 46 em 1942, extrairam e reimplantaram 12 dentes de 4
,

macacos em um período de 3 minutos. No terceiro dia após o reimplante as fibras
ainda estavam descontinuas e o ligamento acelular. No vigésimo primeiro dia haviam
poucas áreas acelulares e as fibras estavam continuas, porém desorientadas.
Em um estudo longitudinal de LOE e WAERHAUG 38 em 1961, conduzido em
,

macacos e cães, foi mostrado que os dentes reimplantados imediatamente após a
extração obtiveram espaço periodontal normal. Histologicamente suas fibras estavam
funcionalmente desorganizadas entre 30 e 80 dias após o reimplante, mas estavam
funcionalmente organizadas após este período e durante o acompanhamento de 3 anos.
Segundo NASJLETI, CASTELLI e BLANKENSHIP 40 em 1975, a orientação
,

total das fibras do ligamento não ocorre até 4 meses após a reimplantação.
0 reparo, contudo, depende da preservação do ligamento periodontal vital.
Após a saída do alvéolo, as células do ligamento periodontal estão privadas do
seu suprimento sanguíneo e começam a perder seus metabólitos.
Uma vez que o trauma danifica a camada de pré-cemento, ou cementoblastos,
surge a possibilidade de desenvolvimento de reabsorções radiculares.
A camada mais superficial do cemento est á mais associada com

o

desenvolvimento de reabsorção radicular porque a desidratação ou remoção do
ligamento periodontal resulta em dano à camada cementóide e exposição de sua
porção mineral. Um maior dano ao ligamento periodontal resulta em um aumento
significativo na extensão de todos os tipos de reabsorção 6 Sem a porção orgânica do
.
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cemento o dente perde seu fator de resistência à reabsorção externa. A porção orgânica
exposta atrai as células denominadas osteoclastos.
Os clastos são as células responsáveis pela ação resorptiva e quando situados e
agrupados sobre o cemento recebem a denominação de cementoclastos, e quando
sobre a dentina, de odontoclastos. 0 processo da reabsorção é transitório ou
permanente dependendo da extensão do dano ao ligamento periodontal. Quando há
pequenas Areas de necrose celular, se não houver um estimulo maior, o processo de
reparo se inicia, com formação de novo cemento pelos blastos do ligamento
periodontal 6 .
A meta é manter as células do ligamento periodontal na sua condição fisiológica
e metabólica original. Quando não for possível, o objetivo passa a ser retornar a uma

condição favorável permitindo a diferenciação celular afim de evitar reabsorção.

2.2. A importância da manutenção do ligamento periodontal '1, itai

Em um estudo de LOE e WAERHAUG 38 , em 1961, conduzido com 4 macacos e

6 ca-es, 58 dentes foram submetidos à secagem e 30 foram reinseridos no alvéolo
imediatamente após a extração. O período de observação variou de 8 dias a 33 meses.
Os dentes reimplantados sem o ligamento periodontal nunca retomaram o aparato de
inserção normal e ocorreu reabsorção por substituição. Nos dentes submetidos

6

secagem por curto período de tempo, ocorreram somente pequenas Areas de ligamento
periodontal normal. No grupo reimplantado imediatamente após a extração, a
membrana periodontal se apresentou normal.

Os autores concluíram que o sucesso ou falência no reimplante parece depender
da presença ou ausência do ligamento periodontal vital.
Estudando a manutenção do ligamento periodontal vital, VAN HASSEL,

OSWALD e HARRINGTON 52 em 1980, extraíram 24 incisivos laterais superiores de
,

macacos. 0 ligamento periodontal foi removido da metade das amostras antes do
reimplante. Os dentes foram observados durante o período de 16 a 39 meses. Os dentes
reimplantados com ligamento periodontal tiveram
radiograficamente.

espaço periodontal normal

Os dentes com ligamento periodontal mantido, mas que

permaneceram fora do alvéolo por 90 minutos apresentaram uma maior incidência de
reabsorção do que os mantidos secos por 30 minutos. A remoção do ligamento

periodontal foi responsável por extensa reabsorção radicular.
Foi concluído que a vitalidade do ligamento periodontal é crucial para o reparo.
ANDREASEN e KRISTERSON ", em 1981, estudaram o efeito da desidratação

ou remoção do ligamento periodontal na cicatrização após o reimplante. A amostra da
pesquisa constituiu-se de incisivos de macacos examinados histologicamente no
período de 2, 4 e 8 semanas após o reimplante. Após 2 semanas uma área de anquilose
foi estabelecida na porção desidratada da raiz, sendo removida por um processo de
reabsorção, na maioria dos casos, após 8 semanas. Os dentes que tiveram ligamento
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periodontal removido desenvolveram reabsorção superficial, inflamatória

e por

substituição.
Os autores concluíram que a remoção fisica do ligamento periodontal ou
secagem do mesmo, inicia uma rápida osteogênese no alvéolo estabelecendo uma

anquilose.

2.3. Fatores críticos na cicatrização do ligamento periodontal

Alguns fatores são críticos na determinação da extensão do dano ao ligamento
periodontal e estão relacionados com a reabsorção radicular. São eles a idade do
paciente, o estágio de formação radicular, o período de tempo extra-alveolar, o meio
de conservação, a contaminação e a esplintagem lo .
ANDREASEN et al. 10 , em 1995, realizaram um estudo com 400 dentes
permanentes avulsionados

e reimplantados afim de relacionar quais fatores

influenciariam na cicatrização do ligamento periodontal. Vários fatores clínicos como
idade, sexo, tipo de dente, presença de fratura da coroa ou óssea, estagio de
desenvolvimento radicular, tipo e período de conservação, contaminação radicular,
tipo de procedimento de limpeza da superficie radicular, tipo e período de esplintagem
e antibioticoterapia foram analisados. Nenhuma relação significativa foi encontrada
com sexo, localização do dente e fratura da coroa ou óssea. Uma análise estatística
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revelou 4 fatores de maior impacto sobre a cicatrização do ligamento periodontal:

reimplantação imediata, estágio do desenvolvimento radicular, extensão do período
extra-alveolar em meio seco e extensão do período em meio úmido.
Segundo OIKARINEN 43

,

em 1993, o prognóstico em relação ao dente

avulsionado é ruim. Pode-se melhorá -lo quando se diminui o tempo extra-alveolar.
COCCIA 22 em 1980, realizou um estudo afim de determinar a incidência de
,

reabsorção radicular em dentes jovens maduros. A amostra incluiu 82 crianças que
tinham um total de 129 dentes avulsionados, com idade entre 9 e 14 anos. Diferentes
modalidades de tratamento foram usadas para erradicar ou prevenir a reabsorção

radicular patológica.
Ele concluiu que o tempo entre a avulsão e o reimplante é de suma impo rt ância e
a manutenção do ligamento periodontal é necessária para a ocorrência mais lenta da

reabsorção radicular.

2.3.1. 'l

empo extra-alveolar

Parece ser a reimplantação imediata um dos fatores mais importantes para o
reparo do ligamento periodontal. Isto pode ser devido a ocorrência menor de danos
membrana periodontal quando o tempo extra-alveolar for reduzido.
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ANDREASEN et al. 10 , em 1995, afirma que até 18 minutos de período extra-

alveolar a cicatrização é igual à reimplantação imediata. Devido a maioria dos dentes
não serem reimplantados neste intervalo de tempo, uma conservação biológica e

proteção do ligamento periodontal de alguma injuria é de grande importância 35

.

OSWALD et al. 44 em 1980, extraíram os incisivos laterais superiores de 5
,

macacos. Um dos dentes de cada macaco foi seco por 90 minutos antes do reimplante.
O contralateral foi mantido em saliva no vestíbulo do macaco também por 90 minutos
antes do reimplante. Todos foram esplintados por 2 semanas e tiveram o tratamento
endodiintico realizado no momento da remoção da esplintagem. Exames clínicos e
radiogrificos foram realizados nos períodos de 22 e 27 meses. Todos os dentes secos

demonstraram anquilose e reabsorção por substituição progressiva. Todos os dentes
mantidos em saliva mantiveram mobilidade normal e não mostraram evidencia de
reabsorção radicular significativa durante o estudo. Radiogrifica e histologicamente

estes evidenciaram o restabelecimento de um espaço periodontal intacto.
Os autores concluíram que lid relação entre tempo e viabilidade do ligamento
periodontal, o que é de suma importância no prognóstico de sucesso de dentes
avulsionados.

Em 1981, ANDREASEN 5 extraiu incisivos centrais superiores de macacos e
armazenou um grupo em solução salina por 18 minutos e outro grupo a seco por 120

minutos antes do reimplante. Os animais foram sacrificados após 8 semanas. Os dentes
reimplantados aos 18 minutos apresentaram reparo do periodonto, enquanto o grupo
submetido a secagem por 120 minutos mostrou reabsorção por substituição.
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ANDREASEN 5 concluiu que a gravidade da reabsorção radicular tem relação
com o tempo extra-alveolar, que sacrifica as células do ligamento periodontal se o
dente não estiver em um meio de conservação apropriado.

Estudando a influência do período extra-alveolar no reparo de dentes
avulsionados, AN DERSSON e BODIN 2

,

em 1990, reimplantaram 21 dentes

permanentes humanos avulsionados em 15 minutos e fizeram o acompanhamento
radiográfico por 5 anos. Destes, 7 dentes não mostraram qualquer reabsorção radicular.
Em 8 dentes foram observadas cavidades de reabsorção mas nenhum sinal de
progressão ao longo do período de 5 anos. Em 6 dentes foi observada reabsorção por
substituição progressiva.
Foi concluído que os dentes reimplantados em 15 minutos após a avulsão têm um
prognóstico favorável a longo prazo.
Investigando o efeito do tempo extra-alveolar a seco na vitalidade do ligamento
periodontal antes da colocação do dente no leite, GAMSON, DUMSHA e
SYDISKIS26, em 1992, extraíram 55 dentes humanos e dividiram em 7 grupos com
períodos de conservação de 0 a 120 minutos. Após o período de secagem os dentes
foram mantidos por 45 minutos em leite. As células foram removidas da superficie
radicular através de um procedimento de tripsinização e fixadas. Após 20 minutos de
conservação a seco houve um decréscimo estatisticamente significativo no número de
células viáveis do ligamento periodontal quando comparado a 0 e 10 minutos à seco.
Aos 30 minutos a seco também houve este decréscimo em relação a 10 e 20 minutos.
Aos 45 e 120 minutos a seco, poucas células permaneceram viáveis.
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Eles concluíram que em até 30 minutos há um número ainda considerável de
células viáveis no ligamento periodontal e o leite é um meio de conservação favorável
para a manutenção da vitalidade celular.
ANDREASEN et al. 1° , em 1995, recomendaram o reimplante imediato do dente
avulsionado afim de assegurar a sobrevivência das células do ligamento periodontal.

O propósito do estudo de PETTIETTE et al. 45 , em 1996, foi determinar a
cicatrização do ligamento periodontal de dentes de cães que permaneceram secos por

longo tempo e foram posteriormente mergulhados em Viaspan antes do reimplante.
Incisivos e pré-molares de beagles foram tratados endodonticamente, extraídos e
deixados em meio seco por 30, 45 e 60 minutos. Cada grupo foi então colocado em
Viaspan por 30 minutos. 0 grupo controle consistia de dentes mantidos a seco e

reimplantados sem o mergulho em Viaspan. A análise histológica foi feita após 6
meses. Para os dentes controle a incidência de reabsorção aumentou significativamente
de 30 para 45 minutos, sem nenhuma diferença de 45 para 60 minutos. Aos 30 minutos
a seco, mergulhar em Viaspan resultou em um significativo aumento na reabsorção
comparado aos dentes controle , enquanto que aos 45 minutos a seco, o posterior
mergulho diminuiu a incidência de reabsorção. Após 60 minutos a seco, a incidência
de reabsorção foi a mesma para os dentes mergulhados em Viaspan ou não.
Foi concluído que dentes mantidos a seco até 30 minutos ou menos, deveriam
ser reimplantados imediatamente. Aqueles com 45 a 60 minutos a seco deveriam ser
colocados em Viaspan para a recuperação das células do ligamento periodontal.
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desenvolvimento radicular

2.3.2. Estágio do

Dentes imaturos avulsionados deveriam ser avaliados sob uma perspectiva
diferente da reimplantação imediata. 0 estagio fisiológico das células do ligamento
periodontal e o potencial de revascularização pulpar são o foco principal.
Quando o dente avulsionado encontra-se com formação radicular até o estágio 5
(forame apical semi fechado) o prognóstico para o restabelecimento do ligamento

periodontal assim como para a revascularização pulpar é ótimo 35

.

OHMAN 42 em 1965, examinou dentes humanos reimplantados e notou que um
,

dano pulpar severo ocorria com maior freqüência em dentes exibindo forame apical
estreito. Ele concluiu que a revascularização com restabelecimento das células viáveis
foi mais freqüente em dentes com forame apical aberto.
ANDREASEN e HJORTIN-HANSEN 12 em 1966, demonstraram que dentes
,

com formação radicular incompleta quase sempre restabelecem a vascularização
quando reimplantados dentro de 90 minutos.
KAQUELER e MASSLER 34 em 1969, usaram cães para avaliar o reparo após o
,

reimplante de dentes com desenvolvimento radicular completo e incompleto. Os

resultados indicaram que dentes com desenvolvimento apical incompleto têm um
prognóstico melhor. A reabsorção radicular ocorreu com menor freqüência e

intensidade em dentes imaturos e foi concluído que um curto período extra-alveolar e a

13
conservação em meio amido foram fatores significativos no prognóstico de dentes
imaturos.
Após

o

reimplante,

o

dente deve ser monitorado clinicamente

e

radiograficamente. Se houver sinal de degeneração pulpar e reabsorção radicular a

polpa deve ser extirpada 35

.

Segundo JOHNSON et al. 33 em 1995, o tratamento de dentes avulsionados com
,

raiz imatura é dependente das respostas pulpares e periodontais. A reação pulpar é
freqüentemente a revascularização. 0 desenvolvimento da raiz e posterior calcificação

pode ocorrer.
De acordo com KRASNER 35 em 1995, se um dente avulsionado ficou no meio
,

extra- alveolar por 15 minutos ou menos, não deveria ser reimplantado imediatamente,
mas colocado por 5 minutos em lmg/20m1 de solução de doxyciclina para remoção de
bactérias na superfície radicular e na polpa. Se o dente ficou por 15 a 120 minutos em
meio extra-alveolar ele deve ser colocado em solução de Hank por 30 minutos e então
por 5 minutos em doxyciclina antes do reimplante. Nas duas situações o dente deve ser
monitorado semanalmente durante os primeiros 30 dias para verificação de sinal de
revascularização pulpar, reabsorção inflamatória ou por substituição. Havendo sinais

de reabsorção a polpa deve ser extirpada imediatamente e procedimentos endodiinticos
normais instituidos.

14
2.3.3. Meios de conservação

Na maioria dos casos clínicos, o dente avulsionado tem sido guardado na
cavidade oral ou outro meio de conservação como solução salina ou água de torneira
antes da reimplantação. A escolha do meio de conservação poderia influenciar na

cicatrização pulpar e no desenvolvimento dos diversos tipos de reabsorção externa I° .
Em uma série de estudos

10, 11, 17, 19, 22, 26, 35, 38, 41, 43 45

ha relação entre a

conservação a seco e o desenvolvimento de reabsorção radicular.
Uma questão é se a limpeza do dente deve ser recomendada antes da

reimplantação. Em um estudo experimental realizado por WEINSTEIN, WORSAE e
ANDREASEN 53 , em 1981, um enxágüe por 10 segundos com solução salina antes do
reimplante pareceu ter um efeito negativo na cicatrização do ligamento periodontal
comparado com a reimplantação imediata. 0 valor do enxágüe do dente avulsionado
antes do reimplante ainda não está definido.

NASJLETI et al. 40 em 1975, realizaram uma comparação histológica de 20
,

dentes extraídos, endodonticamente tratados, armazenados em solução de Hank por 7
dias a 4° C e a — 10° C e subseqüentemente reimplantados em 10 macacos. Nestes
animais, como controle, 10 dentes foram extraídos, endodonticamente tratados e
imediatamente reimplantados. Até 1 ano, 100% de sucesso foi obtido naqueles dentes
armazenados a 4° C antes do reimplante e somente 50% de sucesso naqueles
armazenados a — 10° C.
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Foi concluído que dentes armazenados por longos períodos de tempo a uma
temperatura de 2° C a 10° C são metabolicamente ativos e podem ser reimplantados
com segurança. Porém, outros fatos contribuíram, como a solução de Hank, que deu
suporte nutritivo as células do ligamento periodontal dos dentes armazenados, a
penicilina e estreptomicina aplicadas antes do armazenamento que desencorajaram o
desenvolvimento bacteriano, e a remoção do tecido pulpar seguida do tratamento

endoclôntico que impediram que a degeneração pulpar produzisse toxinas que
pudessem alcançar o ligamento periodontal resultando em reabsorção inflamatória.
BLOMLOF 16 em 1981, realizou um estudo combinando diferentes meios de
,

conservação e concluiu que as células do ligamento periodontal estavam viáveis após
12 horas conservadas no leite, enquanto nenhuma célula permaneceu viável após 3
horas em saliva. Uma breve conservação em saliva seguida de uma subseqüente
colocação em leite foi melhor do que somente a conservação em saliva.
Em 1993, BLOMLOF et al. 1 9, estudaram a conservação de dentes avulsionados
em leite. Dentes extraídos de macacos foram endodonticamente tratados, mantidos em
leite ou saliva por 2 ou 6 horas e então reimplantados. As condições periodontais
foram avaliadas após 8 semanas. Os dentes que tinham sido mantidos por 2 ou 6 horas
em leite ou por 2 horas em saliva mostraram uma cicat ri zação periodontal quase tão
boa quanto a de um dente reimplantado imediatamente. Os dentes que tinham sido
mantidos em saliva por 6 horas ou secos por 1 hora, mostraram extensa reabsorção por
substituição.
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Eles concluíram que o leite pode ser

recomendado como um meio de

conservação em casos onde a reimplantação imediata mio seja possível. Ainda que o

leite não revitalize células mortas, é importante lembrar que nenhum outro meio tem
essa propriedade.

Em um estudo de HUANG 32 em 1996, células do ligamento periodontal
,

oriundas de dentes humanos extraídos colocadas em meio de cultura foram expostas ao
leite, solução de lentes de contato Alcon Opti-Free, solução de lentes de contato KMart, soro e solução balanceada de Hank. A aparência e grau de perda de células nos
discos de cultura foram gravadas nas temperaturas de 20° C e 4° C. 0 soro foi superior
a ambas as soluções de lentes de contato na sua capacidade de manter as células do
ligamento periodontal vitais. O leite a 40 C promoveu uma boa viabilidade a curto

prazo, mas as células não se mantiveram unidas por mais de 48 horas. A 20' C,
contudo, o leite apresentou 24,4% de unido celular após 72 horas. A solução de Hank
foi o melhor meio de conservação, com 46,8% das células permanecendo unidas após
72 horas.

Este estudo suporta o emprego do leite, na temperatura ambiente, como um bom
meio de conservação do dente avulsionado por um curto prazo.
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2.3.4. Contenção

Na avulsão dental sem fratura óssea, o objetivo é o reparo do ligamento
periodontal, por isso a ferulização deve ser semi-rígida. O pequeno movimento que a
ferulização permite estimula a recuperação das fibras e com 15 dias de contenção, 2/3

das fibras lesadas se recuperam. 0 fio de nylon deve ter de 0,9 a 1 mm de diâmetro 28

.

ANDREASEN 4 em 1975, estudou o efeito da contenção no reparo do ligamento
,

periodontal em 21 macacos. Dois incisivos superiores foram extraídos de cada macaco
e os dentes foram tratados endodonticamente fora do alvéolo. Um incisivo foi
reimplantado após 18 minutos e o outro após 120 minutos. Em 8 macacos uma
contenção com banda ortodeintica foi aplicada por 6 semanas. Em 6 macacos os dentes

reimplantados foram ferulizados por 2 semanas. Em 7 macacos não foi colocada
contenção. Os animais foram sacrificados 8 semanas após a

contenção e foram

examinados histologicamente os seguintes parâmetros: reabsorção superficial,
reabsorção inflamatória, reabsorção por substituição, migração do epitélio da bolsa e
mudanças inflamatórias periapicais. Todos os dentes reimplantados após 120 minutos

mostraram extensa anquilose respectiva ao método de contenção. No grupo
reimplantado aos 18 minutos, a freqüência e extensão da reabsorção por substituição
foi significativamente mais baixa nos dentes não ferulizados em comparação aos
ferulizados. Não houve diferença com relação aos outros parâmetros histológicos.

18

ANDREASEN 4 concluiu que a contenção aumentou a freqüência de reabsorção
por substituição em dentes reimplantados após curto período extra-alveolar, sendo que
nenhuma diferença no reparo periodontal ocorreu entre os grupos com período extraalveolar prolongado. Os resultados indicaram que forças oclusais poderiam reduzir, se

não eliminar, a anquilose encontrada em dentes reimplantados com curto período
extra-alveolar a seco.

ANDREASEN 9 , em 1981, estudou o efeito em macacos da oclusão excessiva no
reparo periodontal após o reimplante de incisivos permanentes maduros. Todos os
dentes foram reimplantados em 120 minutos após a extração. Os animais foram
divididos em 2 grupos. Em um grupo os dentes foram submetidos a forças oclusais
normais e o outro grupo foi submetido a forças oclusais excessivas. Oito semanas
depois da reimplantação e 2 semanas após o término da aplicação das forças, foi
notado que a anquilose ocorreu com a mesma freqüência em todos os grupos,
provavelmente devido ao longo período extra-alveolar. Porém a anquilose ativa e

reabsorção por substituição foram mais comuns no grupo sem contenção ou com
oclusão normal.
Pôde ser concluído que forças oclusais excessivas não podem prevenir ou
eliminar anquilose em dentes reimplantados após extenso período extra-alveolar.
Um período de fixação de uma semana após o reimplante encoraja a remodelação
periodontal e inibe a reabsorção radicular e anquilose. 0 periodonto repara

rapidamente quando um período curto de ferulização é usado 41.
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Quando há fratura óssea associada com a avulsão, o objetivo principal passa a ser
a contenção da fratura para reparo ósseo. Desta maneira uma contenção rígida por 6 a
8 semanas deverá ser realizada 28 Porém a prolongada contenção rígida dos dentes
.

pode causar extensa anquilose dento-alveolar 14

.

2.3.5. Antibioticoterapia

HAMMARSTOM et al. 30, em 1986, realizaram um estudo com macacos usando
estreptomicina e penicilina sistêmica após a reimplantação. Uma diminuição na
extensão da reabsorção foi vista após a administração dos antibióticos, contudo,
nenhum dos dentes escapou da reabsorção radicular. A extensão da reabsorção não foi
analisada.
CVEK et al. 24 em 1990, extrairam 105 incisivos de macacos e reimplantaram,

nos após 30 e 60 minutos em conservação a seco e em meio Amido, com subseqüente
administração sistémica de doxyciclina por 5 dias.
Eles concluíram que a antibioficoterapia sistêmica após a reimplantação de
dentes de macaco aumentaram significativamente a revascularização pulpar ou
preveniram a reabsorção radicular.
ANDREASEN 10, em 1995, não encontrou relação significativa entre a aplicação
de antibióticos e a prevenção de reabsorções.
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O valor dos antibióticos orais na contenção do processo de reabsorção radicular
em humanos precisa ser mais estudado.

2.3.6. Tratamento endodiintico

As bactérias e os produtos da decomposição da polpa necrosada e infectada que
estão no canal radicular penetram nos taulos dentindrios e alcançam o ligamento
periodontal nos locais onde a camada de cemento esta ausente, determinando o
aparecimento de reação inflamatória que culminará em uma reabsorção radicular
inflamatória. Assim se faz necessária uma limpeza do conteúdo do canal radicular e
neutralização dos produtos tóxicos para prevenir o aparecimento desse fenômeno 28 .
0 inicio da terapia endod8ntica é muito discutido, mas como o objetivo é evitar o
dano ao ligamento periodontal, a endodontia não deve ser executada antes do
reimplante, pois o manuseio durante o tratamento e o aumento do tempo extra-alveolar
danificaria ainda mais o ligamento. Iniciar o tratamento endod8ntico logo após o
reimplante e utilizar o hidróxido de cálcio como curativo também não está indicado,
pois esta substância introduzida precocemente no canal se difundiria pelo ligamento
periodontal ainda desorganizado podendo aumentar ainda mais os danos à membrana
periodontal

28.
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Nos dentes que apresentam rizogênese incompleta, o inicio do tratamento
endodemtico sera apontado pelas características clinicas e radiogrificas da presença de

necrose pulpar, pois como mostrado por KRASNER 35 em 1995, ha uma grande
,

possibilidade de haver revascularização da polpa em dentes com ápice aberto.
ANDREASEN (1981), apud JOHNSON et al. 33 em 1985, mostrou que a
,

extirpação imediata da polpa e obturação com guta-percha aumenta a incidência de
reabsorção por substituição e reabsorção superficial quando comparada com a
extirpação da polpa somente e a não extirpação.

Ainda no mesmo ano,

ANDREASEN33 estudou o efeito do preenchimento radicular imediato com hidróxido

de cálcio comparado com o preenchimento com guta-percha e com dentes com polpa
extirpada. Os dentes com hidróxido de cálcio tiveram mais reabsorção por
substituição. Os investigadores disseram que o hidróxido de cálcio danificou o

ligamento periodontal durante o processo de reparo, pois o material espalhou-se
facilmente dentro do ligamento periodontal.
Foi concluído que a extirpação pulpar deve ser adiada até que haja a cicatrização
inicial

do ligamento periodontal.

Em um estudo de TROPE et al.

em 1992, foram utilizados 30 incisivos de

beagles os quais foram divididos em 4 grupos. No grupo 1 incisivos obturados não
infectados foram extraídos, e os dentes reimplantados em 2 minutos. No grupo 2 os
canais radiculares foram artificialmente infectados e posteriormente extraídos e
reimplantados como no grupo 1. Quatorze dias após o reimplante, os canais radiculares
foram completamente instrumentados e medicados com hidróxido de cálcio. Uma
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semana depois os canais radiculares foram permanentemente obturados com gutapercha. Os dentes do grupo 3 foram tratados como descrito no grupo 2, mas após uma

semana o hidróxido de cálcio foi substituído. No grupo 4 (controle) os dentes foram
tratados como nos grupos 2 e 3, mas não foi realizado o tratamento endodôrttico. Após
8 semanas foi realizado o corte histológico. No grupo 1 todos os dentes tiveram reparo

completo do cemento. Nos grupos 2 e 3 foram encontrados reparos completos e
incompletos em 7 e 2 dentes respectivamente. No grupo 3 uma area de anquilose foi
encontrada em 1 dente. Nenhum dente do grupo 4 mostrou reparo no cemento.
Foi concluído que o tratamento com hidróxido de cálcio por curto e longo prazo
resultou em cicatrização similar ao tratamento endod8ntico iniciado 14 dias após o
reimplante dental.
A Associação Americana de Endodontistas e Comitê de Tratamento de Dentes
Avulsionados 22 em 1983, recomendaram que a terapia endodemtica de dentes
,

maduros reimplantados deve incluir um tratamento com hidróxido de cálcio a longo
prazo. A remoção da polpa e preparação do canal radicular entre 7 e 14 dias é
recomendada. 0 hidróxido de cálcio é introduzido no canal radicular e trocado a cada
3 meses por 6 a 24 meses. 0 canal é então obturado com um material de

preenchimento permanente.
Segundo GIL 28 em 1995, o tratamento endodemtico em dentes com rizogenese
,

completa deve ser iniciado por volta do sétimo ao décimo quarto dia após o
reimplante, pois a partir deste período, pode começar a haver a irritação do ligamento
periodontal devido aos estímulos nocivos oriundos do canal radicular. O hidróxido de
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cálcio trocado a cada 3 meses age tornando o pH da raiz alcalino, o que confere uma
ação anti-microbiana e de neutralização da irritação do ligamento periodontal. Após
urn tempo mínimo de 6 meses sem reabsorção inflamatória, obtura-se o canal de
maneira convencional.

3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

3.1. Respostas cicatriciais após um reimplante

Tres tipos de reparo podem ser observados no ligamento periodontal após um

reimplante.

Areas pequenas de ligamento periodontal danificado com uma quantidade
moderada de células sobreviventes próximas à superfície radicular serão reparadas por

porções de ligamento periodontal adjacentes e intactas. Este completo reparo das
estruturas periodontais com pequenas divas de reabsorção caracteriza a Reabsorção
Superficial.
As áreas de reabsorção são reparadas pela formação de novo cemento.

Radiogaficamente ha uma membrana periodontal normal ao redor do dente
envolvido 33

.

A reabsorção superficial é um processo autolimitante, associada a um turn over

•
normal do cemento, mas é um achado freqüente em dentes reimplantados 14
ANDREASEN E HJORTIN-HANSEN 13

,

em 1966, definiram reabsorção

superficial como pequenas cavidades de reabsorção no cemento e porções superficiais
da dentina, sem reação inflamatória do ligamento periodontal.

r
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Segundo BOSSHARDT e SCHROEDER 20, em 1994, este fenômeno não é um
processo resorptivo, mas um reparo através de um recrutamento de células de um
tecido normal adjacente.
0 segundo tipo de resposta cicatricial é caracterizada pela fusão do osso alveolar
e superfície radicular.

Isto ocorre quando existe a remoção mecânica completa ou parte do ligamento
periodontal antes do reimplante, ou ainda quando amplas areas do ligamento
periodontal foram danificadas 14

.

0 contato entre o osso e o dente determina uma anquilose, e a raiz torna-se
incorporada ao processo normal de remodelação óssea, sendo assim substituida
gradualmente por osso. A este processo chama-se

Reabsorção por Substituição. É

uma cicatrização indesejável, mas não deve ser considerada um processo patológico,
uma vez que os osteoclastos não podem distinguir entre osso, dentina e cemento 51 .
A anquilose é a mais freqüente complicação do reimplante dental e a mais dificil
de diagnosticar.
Clinicamente, a ausência de mobilidade e a percussão "surda" podem ser usados
como critérios para o diagnóstico clinico de anquilose e freqüentemente precedem o
diagnóstico radiográfico. Isto porque a anquilose inicial está normalmente localizada

-

)6

por vestibular ou palatal devido a estas faces estarem sujeitas a maior trauma no
momento da avulsão e do reimplante
Segundo ANDERSSON et al. em 1984, a percussão é efetiva quando 20% da
superficie radicular está anquilosada. Ele também afirmou que a mobilidade continuou
normal em dentes com menos de 10% da supeificie radicular anquilosada.

Radiograficamente a reabsorção por substituição é vista como uma ausência da
membrana periodontal. 0 elemento dental e o osso alveolar aparecem fusionados com
o osso no lugar das Areas onde a estrutura dental foi perdida 33 Desta forma o contorno
.

radicular aparece irregular.
Porém nem sempre é possível a visualização na radiografia, isto sera possível

somente se as Areas afetadas ocorrerem nas superficies mesial ou distal da raiz 14.
A presença de estrutura sobrepostas, espaços ósseos medulares interpretados
como espaço periodontal normal e a representação bidimensional de um sistema

tridimensional, são razões da falência na identificação da anquilose e/ou da reabsorção
por substituição instalada.
O ideal é a associação do exame radiogrAfico com a verificação da mobilidade e

percussão para o parecer diagnóstico.
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ANDREASEN 3 em 1975, realizou um estudo com 35 pacientes nos quais 40
,

incisivos permanentes avulsionados foram reimplantados. Foi utilizado um teste de
mobilidade através de um macroperiodontômetro. 0 decréscimo da mobilidade

indicou que a anquilose foi evidente após 5 semanas do reimplante. Ao mesmo tempo
foi possível diagnosticar anquilose pelo teste à percussão. Radiogaficamente a

anquilose apareceu após 8 semanas. Nos casos de reabsorção por substituição

transitória os valores de mobilidade baixos tornaram-se normais após 16 semanas.
Anquilose transitória é quando o processo se instala ern menos de 20% da
superfície radicular. Ela só é detectada com o controle diário após o reimplante.

Inicialmente o elemento dental possui as características clinicas da anquilose mas em
seguida retorna a sua mobilidade e percussão normais 28

.

A anquilose progressiva alcança seu pico após 2 semanas mas sua progressão
diminui significativamente 4 a 8 semanas após o reimplante
A maioria das reabsorções são diagnosticadas no primeiro ano, poucos casos de

reabsorção por substituição aparecerão 5 a 10 anos após o reimplante 10 .
Segundo GIL 28 em 1995, o processo de reabsorção por substituição é lento nos
,

adultos podendo o dente permanecer na boca entre 10 e 20 anos. Em crianças o tempo
médio é de 2 a 6 anos.
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A terceira forma de cicatrização obedece a mesma característica da reabsorção
superficial. Porém, quando a dentina é alcançada pelo processo resorptivo e a polpa
estiver necrótica, produtos tóxicos provenientes da sua decomposição

e bactérias

serão lançados através dos tilbulos dentindrios, iniciando uma reação inflamatória que
acarretará rápida perda de estrutura radicular por Reabsorção Inflamatória.
ANDREASEN

e HJORTIN-HANSEN

12

em 1966,

e posteriormente

ANDREASEN 7 , em 1981, explicaram que nem sempre a reabsorção inflamatória

desencadeada desta maneira. Este realizou um análise microscópica em 16 dentes
com reabsorção inflamatória

e apenas 8 apresentaram bactérias no interior dos

tiibulos dentinários. Este resultado sugere que pode ser possível que tecido necrótico
não infectado possa iniciar e manter o processo de reabsorção inflamatória.
Radiogaficamente, dentes com reabsorção inflamatória exibem radioluscência e
defeitos circulares que penetram na dentina 12 .
Histologicamente as áreas circulares estão associadas com regiões de infiltração
inflamatória do ligamento periodontal com linfácitos, células plasmáticas, leucócitos e
tecido de granulação. A superficie reabsorvida da raiz demonstra muitas lacunas de
Howship que ocasionalmente contém osteoclastos 6

.

A reabsorção inflamatória é muito limitada até 2 semanas, mas se torna
fortemente ativa no período de 4 a 8 semanas após o reimplante

7.
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3.2. Fatores que influenciam as respostas cicatriciais

Foi provado que a manutenção do ligamento periodontal viável é um fator de
suma importância para o reparo em dentes reimplantados. Existem alguns fatores que
permitem esta condição e devem ser respeitados.
ANDERSSON e BODIN 2 em 1990, concluíram que reimplantando dentes
,

avulsionados em até 15 minutos o prognóstico é favorável para o reparo. GANSOM et

al. 26 , em 1992 e PETTIETTE 45 em 1996, relataram que até 30 minutos fora do
,

alvéolo o ligamento periodontal ainda mantém quantidade considerável de células

viáveis. ANDREASEN

em 1995, concluiu que quando um dente reimplantado

permanece fora do alvéolo por até 18 minutos ele pode apresentar um reparo
semelhante ao dente que foi reimplantado imediatamente.

incontestável que um período extra-alveolar curto seja de grande importância
na manutenção da viabilidade celular do ligamento periodontal. Quando não for
possível a reimplantação imediata, deve-se tentar a colocação do dente no alvéolo em
até 15 minutos após a avulsão.
O meio de conservação úmido dá maior possibilidade ao ligamento periodontal

de manter suas células viáveis.
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BLOMLOF et al. (1981), apud KRASNER et al. 35 em 1995, mostraram que
,

Agua e saliva são prejudiciais para as células do ligamento periodontal e o leite é um
bom meio

de conservação do dente avulsionado caso não haja soluções de

preservação celular como a solução de Hank. HILTZ e TROPE 31

,

em 1991,

concluíram que o leite manteve as células do ligamento periodontal vitais porém a
solução de Hank manteve os fibroblastos viáveis por mais tempo, 96 horas.
ANDREASEN 10, em 1995, explicou que a conservação em solução salina feita em
casa, devido a hiper ou hipotonicidade, não é um bom meio. A agua de torneira por

mais de 20 minutos causou reabsorção radicular pela contaminação bacteriana. As
soluções estéreis e a conservação em sacos plásticos puderam prevenir a reabsorção
radicular por 1 hora.
0 leite parece ser um bom meio devido ao seu pH e osmolaridade, compatíveis
com as células do ligamento periodontal, seu baixo nível bacteriano

e a presença de

fatores de crescimento. Porém ele somente previne a morte celular, não retorna as
células do ligamento periodontal à sua morfologia normal ou as capacita a se
diferenciarem e realizarem mitose. Caso haja disponível uma solução preservadora de
células esta deve ser usada, pois favorece a proliferação celular para recobrir Areas de
ligamento periodontal lesadas.
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Um dente com rizogenese incompleta, segundo os autores pesquisados 33-35. 42
tem um prognóstico bom para o restabelecimento do ligamento periodontal assim
como para a revascularização pulpar. Porém a monitorização clinica e radiográfica

semanal buscando sinais de necrose pulpar e reabsorção radicular deve ser realizada
até o completo desenvolvimento radicular.
A contenção dental semi -rígida permitirá a cicatrização das fibras do ligamento
periodontal.
ANDREASEN 4 em 1975 e posteriormente em 1981 9 conclui que o estimulo
,

,

oclusal moderado previne ou inibe a anquilose em dentes reimplantados que
permaneceram fora do alvéolo por longo tempo. NGUYEN 41 em 1992 , achou que
,

uma semana é suficiente para a remodelação periodontal. GIL 28 em 1995, explicou
,

que 15 dias de contenção são suficientes para a recuperação de 2/3 das fibras do
ligamento periodontal.

Com base na literatura uma contenção semi -rígida deve ser usada por 2 semanas.
A antibioticoterapia sistêmica não tem sido muito estudada na prevenção da
extensão e progressão de reabsorção radicular em humanos.
CVEK et al. 24 em 1990 e HAMMARSTOM etal. 30, em 1986, concluiram que a
,

antibioticoterapia sistêmica diminui a extensão da reabsorção, porém não previne o seu
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aparecimento. ANDREASEN 10, em 1995, não observou relação significativa entre o
uso de antibioticoterapia sistêmica e prevenção das reabsorções radiculares.
Recomenda-se a administração sistêmica de antibióticos posteriormente ao
reimplante dental, embora mais estudos devem ser realizados.
A necessidade do tratamento endodeatico é indiscutível visto que o conteúdo
séptico do canal radicular acarreta em reabsorção inflamatória. 0 inicio da terapia
endodtintica e o uso prolongado de um curativo com hidróxido de cálcio é que são
muito discutidos.
JOHNSON et al. 33 em 1985, explicou que a extirpação imediata da polpa e
,

obturação aumentam a incidência de reabsorção superficial e por substituição. O
hidróxido de cálcio imediato também mostrou relação com reabsorção por substituição
pois interferiu no reparo do ligamento periodontal. LENGHEDEN, BLOMLOF e
L1NDSKOG 36

'

37 ,

em 1991, estudaram o efeito do hidróxido de cálcio a longo prazo e

ainda a colocação imediata de hidróxido de cálcio e a obturação imediata. Eles
recomendaram a colocação de hidróxido de cálcio por 90 dias e nova troca do curativo
e permanência por mais 90 dias. Após estes 6 meses dever-se-ia iniciar o tratamento
endodktico caso não houvesse incidência de reabsorção inflamatória. GIL 28 em
,

1995, sugeriu a modelagem do canal após 15 dias do reimplante e aplicação de
hidróxido de cálcio por 6 meses, sendo trocado a cada 3 meses.
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Conclui-se que o tratamento endodôntico deve ser iniciado 2 semanas após o
reimplante para permitir alguma organização do ligamento periodontal, o hidróxido de
cálcio deve ser empregado por 6 meses até que se constate que não está instalada a
reabsorção inflamatória e então o canal radicular obturado com um material
permanente. Porém, mais importante do que o tempo de aplicação do hidróxido de
cálcio é o controle radiogdfico para a detecção de reabsorções.
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