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Resumo 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho investigou microscopicamente o efeito da equistatina 

sobre o processo reabsortivo de dentes incisivos superiores de ratos, extraídos e 

reimplantados. Foram utilizados 42 animais, divididos em grupos com e sem 

equistatina. Os tempos extra-alveolares dos dentes foram de 30 e 60 minutos e os 

períodos experimentais pós-cirúrgicos foram 15, 60 e 90 dias. Os espécimes obtidos 

foram processados e corados em H.E. para observar os processos biológicos 

presentes. Os eventos microscópicos foram avaliados por dois examinadores, de 

modo quantitativo histomorfométrico e descritivo, de acordo com o tipo de infiltrado e 

intensidade da reação inflamatória; com o tipo, extensão e localização de 

reabsorção dentária; e presença de anquilose alveolodentária. O nível de 

concordância entre examinadores, determinado pelo índice Kappa, revelou-se quase 

perfeito para todas as variáveis avaliadas. A comparação entre os grupos testes e 

controle para as variáveis apresentadas foi feita por meio do teste Mann-Whitney e 

mostrou não haver diferença estatística entre a administração de equistatina e tempo 

extra-alveolar em relação à intensidade inflamatória nas diferentes porções 

radiculares. Quanto ao tipo de reabsorção estabelecida, notou-se que a presença de 

reabsorção inflamatória foi significativamente maior (p<0,05) no grupo controle nos 

tempos de 30 e 60 minutos no período pós-cirúrgico de 15 dias. A anquilose 

alveolodentária também esteve significativamente mais presente no grupo tratado 

com equistatina com 30 minutos extra-alveolar e 15 dias de período experimental. 

Houve, ainda, mais anquilose alveolodentária no grupo controle de 60 minutos extra-

alveolar, com o período experimental de 60 dias. No período experimental de 90 dias 

todos os espécimes avaliados apresentaram processos reabsortivos inflamatórios e 

ausência de anquilose alveolodentária. O teste Kruskall-Wallis avaliou as diferenças 

significantes entre grupos, em relação à intensidade inflamatória por terço radicular, 

tipo de reabsorção e anquilose alveolodentária. As comparações individuais foram 

realizadas com teste Dunn e mostrou diferenças significantes entre grupos teste em 

relação ao período experimental. As variáveis testadas também foram avaliadas pelo 

teste de correlação de Spearman, que demonstrou haver correlações positivas 

substanciais ou muito fortes entre as variáveis: intensidade inflamatória no 1/3 

cervical e no 1/3 médio, intensidade inflamatória no 1/3 cervical e no 1/3 apical e 

intensidade inflamatória no 1/3 médio e no 1/3 apical. Destacou-se ainda a 

correlação negativa substancial entre tipo de reabsorção e a intensidade inflamatória 

do 1/3 médio radicular. O uso de implantes de ELVAX com equistatina demonstrou 

possuir um potencial terapêutico na prevenção de processos reabsortivos 

inflamatórios no modelo experimental de reimplante de incisivos superiores murinos.  

 

Palavras-chave: Reabsorção radicular. Avulsão dentária. Equistatina. 



 



Abstract 

ABSTRACT 

 

 

Evaluation of the effect of subgingival implants of polymer ELVAX with 

echistatin. Microscopic study on rats' extracted and reimplanted teeth 

 

This study aimed to microscopically investigate the effect on the dental 

resorptive process of subgingival implants of ELVAX polymer with peptide echistatin 

in reimplantation of upper incisors in rats. For this purpose, 42 animals were used 

and divided into groups with and without echistatin. Extra alveolar socket period was 

30 and 60 minutes and post-surgical experimental periods were 15, 60 and 90 days. 

Specimens were processed and stained with H.E. to observe the biological 

processes in the area. The microscopic events were evaluated by two examiners. 

Quantitative histomorphometric and descriptive evaluation of the events were 

performed according to the presence, type and location of the inflammatory 

response, incidence of resorptions or dental ankylosis. The level of agreement 

between examiners determined by the Kappa index, proved to be almost perfect for 

all variables. The comparison between the experimental and control groups for the 

variables presented was performed using the Mann-Whitney test and showed no 

statistical difference between the administration of echistatin and extra alveolar 

socket period relative to the inflammatory intensity in different portions of the root. 

Regarding the type of resorption established, it was noted that the presence of 

inflammatory resorption was significantly higher (p<0.05) in the control group on days 

30 and 60 minutes in the postoperative period of 15 days. Dental ankylosis was also 

significantly more prevalent in the group treated with echistatin in extra alveolar 

socket period of 30 minutes and 15-day trial period. There was even more dental 

ankylosis in control group with 60 minutes of extra alveolar socket, with the trial 

period of 60 days. In the trial period of 90 days all specimens studied featured 

inflammatory resorptives processes and absence of dental ankylosis. The Kruskal-

Wallis test assessed significant differences between groups in relation to the intensity 

of inflammation by root third, resorption type of and dental. Individual comparisons 

were performed with Dunn test and showed significant differences between groups in 

relation to the test observation period. The variables tested were also evaluated by 

Spearman correlation test, which showed that there are substantial or very strong 

positive correlations among the variables: intensity of inflammation in the cervical 

third and the medium third, intensity of inflammation in the cervical 1/3 and apical 1/3 

inflammatory intensity in the middle 1/3 and apical 1/3. It also highlighted the 

significant negative correlation between type and intensity of inflammatory resorption 

of middle 1/3 root. The use of subgingival ELVAX implants with echistatin shown to 

have therapeutic potential in preventing the inflammatory resorptive process in the 

experimental model of reimplantation of upper incisors in rats. 

 

Keywords: Root resorption. Tooth avulsion. Echistatin. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A avulsão dentária representa cerca de 0,5 a 16% dos traumatismos 

dentários, lesando simultaneamente outras estruturas, como ligamento periodontal, 

osso alveolar, gengiva, lábios e polpa dentária. O ligamento periodontal é rompido, 

desorganizando sua orientação e prejudicando sua viabilidade. O feixe vásculo-

nervoso, que nutre a polpa dentária, também é rompido, levando, na maioria dos 

casos, à sua necrose (ANDREASEN, 1994). Tais aspectos fazem com que o 

tratamento de dentes avulsionados represente um desafio para a Odontologia, 

considerando a grande variabilidade de prognósticos relacionados à intensidade da 

agressão.  

A permanência do dente avulsionado em ambiente seco por um período 

superior a sessenta minutos, antes do reimplante, faz com que as células do 

ligamento e a viabilidade do tecido pulpar sejam prejudicadas. As agressões letais 

aos restos epiteliais de Malassez e aos cementoblastos levam a respostas teciduais 

como as reabsorções dentárias e a anquilose alveolodentária (CONSOLARO, 2005).  

Para tentar impedir ou limitar a reabsorção radicular e promover um reparo 

da área, um dente que será reimplantado tardiamente deverá receber o tratamento 

da superfície radicular e a terapia endodôntica (FLORES et al., 2007). Mesmo com 

esses tratamentos, os casos de insucesso ainda são grandes e, em um período 

médio de 4 a 6 anos, os dentes acabam sendo perdidos. Assim, a descoberta de 

novas substâncias que possam inibir ou retardar os efeitos da reabsorção é 

fundamental. 

Para que as reabsorções óssea e dentária ocorram, é necessário que haja a 

adesão do osteoclasto à superfície, o que é realizado a partir de integrinas, que são 

proteínas de membrana. Um grupo grande de integrinas dos osteoclastos realiza 

esta adesão pela ligação com radicais peptídicos contendo a sequência: arginina – 

glicina - ácido aspártico (RGD), presentes em proteínas como a fibronectina, 

fibrinogênio, fator XII da coagulação, vitronectina, osteopontina, etc. (RUOSLAHTI, 

1996). 

O veneno de cobras possui, entre suas toxinas, peptídeos necessários para 

facilitar sua penetração, impedindo, por exemplo, a agregação plaquetária, pela 
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inibição de integrinas, sendo assim denominadas desintegrinas. A equistatina, uma 

dessas toxinas, concorre pela ligação ao radical RGD das integrinas clásticas, 

impedindo sua adesão ao osso ou ao dente. Sem a adesão, o osteoclasto não 

consegue diminuir o pH de seu microambiente, o que resultaria no bloqueio da 

reabsorção. Assim, a desintegrina equistatina age como um potente inibidor da 

atividade reabsortiva de células clásticas. Sua ação já foi comprovada em células 

isoladas in vitro (SATO et al., 1990) e também, diminuindo a reabsorção radicular, 

em dentes de rato movimentados ortodonticamente (TALIC; EVANS; ZAKI, 2006). 

A administração dessa desintegrina pode ser realizada de forma local no 

organismo e, com ação direta sobre a região alvo, através do implante de um 

polímero de liberação sustentada não biodegradável, o etileno-vinil-acetato (ELVAX) 

(DOLCE et al., 2003; LANGER; FOLKMAN, 1976). Este polímero já foi utilizado para 

fornecer substâncias biologicamente ativas em outros estudos (LING; YU; 

ROBERTSON, 1995; JONES et al., 1996), tendo sua eficácia comprovada. 

A atuação da equistatina como droga para a prevenção das reabsorções 

óssea e dentária, em casos de traumatismos dentários, parece uma alternativa 

interessante. O presente trabalho visa a estudar experimentalmente sua efetividade 

em casos de reimplantes dentários, utilizando o modelo experimental em ratos.  



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura será dividida nos seguintes tópicos: os traumatismos 

dentários e a reabsorção dentária, o modelo experimental, o polímero ELVAX, a 

equistatina. 

 

 

2.1  OS TRAUMATISMOS DENTÁRIOS E A REABSORÇÃO DENTÁRIA 

 

As lesões traumáticas em dentes permanentes anteriores são acidentes 

frequentes que acometem, principalmente, crianças em idade escolar, entre 7 e 14 

anos, que praticam intensa atividade física e não possuem noção de perigo 

(ANDREASEN; ANDREASEN, 1994). Essas lesões vão desde pequenas fraturas 

coronárias até o completo deslocamento do dente de seu alvéolo, caracterizando a 

avulsão dentária. Aproximadamente 16% de todas as lesões traumáticas em dentes 

permanentes resultam em avulsão dentária (ANDREASEN, 1970). O tratamento de 

escolha para a avulsão é o reimplante dentário (ALEXANDER, 1956). 

Quando o dente avulsionado é reimplantado imediatamente ou armazenado 

em solução capaz de preservar a viabilidade das fibras do ligamento periodontal, as 

chances de sucesso do reimplante aumentam consideravelmente (ANDREASEN et 

al., 1995, p. 76). De fato, a manutenção do dente avulsionado em meio úmido, como 

o leite, por exemplo, contribui para o sucesso do reimplante, enquanto a 

permanência do dente em meio seco compromete significantemente o prognóstico 

(PETTIETTE et al., 1997). 

Uma das consequências do reimplante após a avulsão dentária é a 

reabsorção radicular (ANDREASEN; ANDREASEN, 1994), e sua ocorrência está 

relacionada a fatores como período extra-alveolar (ANDREASEN, 1981), meio de 

armazenamento extra bucal (ANDREASEN, 1995, p. 51), contaminação microbiana 

(MINKIN; JENNINGS, 1972) e estágio do desenvolvimento radicular (ANDREASEN 

et al., 1995, p. 59).  
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O processo de reabsorção radicular possui características semelhantes ao 

da reabsorção óssea, devido à semelhança entre morfologia, propriedades 

enzimáticas e a função das células que reabsorvem dentina, cemento e osso 

(HAMMARSTOM; LINDSKOG, 1992). Assim, ao caracterizar a reabsorção óssea, 

estar-se-ia caracterizando também a dentária. 

O osteoclasto é um membro da família monócitos / macrófagos que se 

diferencia sob a égide de duas citocinas, ligante RANK (Receptor for Activation of 

Nuclear factor Kappa β) e M-CSF (Macrophage Colony-Stimulating Factor). Fator de 

necrose tumoral (TNF)-alfa também promove a osteoclastogênese, particularmente 

em estados de osteólise inflamatória, como a artrite reumatóide. Uma vez 

diferenciados, os osteoclastos unem-se intimamente com a superfície óssea através 

da integrina alfavbeta3 (αvβ3), formando um microambiente isolado entre a 

membrana plasmática celular e a superfície óssea mineralizada, havendo uma 

degradação da matriz orgânica por protease lisossomal e catepsina K 

(TEITELBAUM, 2007). 

A reabsorção óssea é a única função dos osteoclastos que cumpre sua 

missão através do desenvolvimento de um citoesqueleto especializado que lhe 

permite estabelecer um microambiente acidificado isolado entre si e a superfície 

óssea (TEITELBAUM, 2000). A criação deste compartimento é o primeiro passo na 

degradação óssea e estabelece uma relação física íntima entre os osteoclastos e o 

osso. Esse compartimento firmemente lacrado entre o osteoclasto e a matriz óssea 

mineralizada funciona como um lisossomo "extracelular" que contém enzimas 

proteolíticas e ácidos (ABBAS et al., 2008). Assim, a identificação dos mecanismos 

pelos quais os osteoclastos ligam-se ao osso é essencial para a compreensão de 

como a célula degrada o tecido ósseo. Receptores de vitronectina - VnR, integrina 

αvβ3 - exibidos na superfície celular do osteoclasto possuem um papel importante 

na ligação do osteoclasto à superfície de reabsorção. São conhecidos receptores de 

vitronectina que se ligam a uma proteína da matriz extracelular contendo a 

sequência arginina-glicina-ácido aspártico (RGD). Peptídeos solúveis, conhecidos 

como desintegrinas, que contêm sequências de RGD, podem bloquear a ligação do 

osteoclasto, inibindo a reabsorção óssea in vitro (FISHER et al., 1993).  

A alteração de recrutamento de precursores osteoclásticos, a diferenciação 

celular e a taxa de modulação em que os osteoclastos maduros degradam osso são 
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reguladores da reabsorção óssea. A osteoporose, doença óssea degenerativa e 

endêmica na sociedade atual, devido ao aumento da expectativa de vida, é reflexo 

da intensa atividade osteoclástica em relação à formação óssea pelos osteoblastos. 

Todas as formas de terapia anti-osteoporose de sucesso comprovado envolvem a 

inibição da reabsorção óssea pelos osteoclastos. Com isto em mente, pesquisadores 

como Teitelbaum e colaboradores têm estudado os mecanismos moleculares de 

diferenciação dos osteoclastos e os meios pelos quais a célula degrada matriz 

óssea, como, por exemplo, a implicação da ausência da integrina αvβ3 e o papel das 

desintegrinas na formação do citoesqueleto dos osteoclastos (TEITELBAUM; 

TONDRAVI; ROSS, 1997; TEITELBAUM, 2006). 

 

 

2.2  O MODELO EXPERIMENTAL 

 

O tratamento de escolha para a avulsão dentária é o reimplante. O 

reimplante ideal deve ser realizado o mais rapidamente possível ou, pelo menos, o 

dente avulsionado deve ser mantido em uma solução adequada, para preservar o 

ligamento periodontal aderido à raiz. Se isso não for possível, deve ser feito o 

tratamento da superfície radicular, para evitar reabsorção radicular. Lustosa-Pereira 

et al. (2006) avaliaram o uso do alendronato de sódio como substância para 

tratamento tópico da superfície radicular de dentes avulsionados, na tentativa de 

prevenir a ocorrência de reabsorções dentárias. Cinquenta e quatro incisivos 

centrais superiores de ratos foram extraídos e reimplantados. O período extra-

alveolar a seco foi de 15, 30 e 60 minutos e o curativo de demora foi o hidróxido de 

cálcio. Os dentes foram tratados com hipoclorito de sódio 1% por 30 min, para a 

remoção do ligamento periodontal, lavados em soro fisiológico por 5 min, e o 

tratamento da superfície radicular foi realizado com solução de alendronato de sódio 

por 10 min. Aos 15, 60 e 90 dias após o reimplante, os animais foram sacrificados e 

as amostras obtidas, processadas para análise microscópica. Os resultados 

indicaram que o alendronato de sódio foi capaz de reduzir a incidência de 

reabsorção radicular, mas não de anquilose dentária. Não foram observadas 

diferenças significativas em relação às variações nos períodos extra-alveolares entre 

os grupos. 
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O uso de substâncias que inibem a reabsorção radicular pode ser uma 

alternativa para os casos de reimplantes tardios. Mori et al. (2006) avaliaram a 

solução de acetazolamida, como medicamento intracanal, para evitar a reabsorção 

em dentes reimplantados. Trinta incisivos centrais superiores de ratos foram 

avulsionados e mantidos secos por 30 min. Os dentes foram instrumentados e as 

superfícies radiculares tratadas com solução de hipoclorito a 1%, seguido pela 

aplicação de fluoreto de sódio a 2%. Posteriormente, os dentes foram divididos em 

dois grupos, de acordo com o curativo intracanal: grupo I, solução de acetazolamida, 

e Grupo II, pasta de hidróxido de cálcio. Os dentes foram reimplantados em seus 

respectivos alvéolos. Os animais foram sacrificados aos 15, 30 e 60 dias após o 

reimplante e as amostras processadas para análise microscópica. Os resultados 

mostraram que o hidróxido de cálcio limitou a reabsorção radicular, apesar de não 

evitá-la. Os autores não observaram reabsorção radicular após 60 dias no grupo da 

acetazolamida, confirmando a eficácia da substância na inibição da reabsorção 

radicular.  

Em 2007, Mori et al. avaliaram a solução de alendronato como um agente 

terapêutico intracanal em dentes submetidos ao reimplante tardio. Trinta incisivos 

centrais superiores de ratos foram avulsionados e mantidos secos por 30 min. Os 

dentes foram instrumentados e as superfícies radiculares tratadas com solução de 

hipoclorito a 1%, seguido pela aplicação de fluoreto de sódio a 2%. Foi utilizado 

como curativo intracanal a solução de alendronato (grupo I) e pasta de hidróxido de 

cálcio (grupo II). Após 15, 30 e 60 dias do reimplante, os animais foram mortos e as 

amostras processadas para análise morfométrica e microscópica. Os resultados 

demonstraram que a solução de alendronato e a pasta de hidróxido de cálcio 

limitaram a reabsorção radicular, mas não impediram a sua ocorrência, 

demonstrando um comportamento similar. 

Mori et al. (2010) avaliaram o uso do ácido zoledrônico como medicação 

para o tratamento da reabsorção radicular em dentes reimplantados tardiamente. 

Utilizaram 24 incisivos centrais superiores direitos de ratos, avulsionados e mantidos 

a seco por 30 min. Em um grupo, a superfície radicular foi tratada com solução de 

fluoreto de sódio a 2% por 20 min; em outro, foi usada a solução de ácido 

zoledrônico, por 20 min. Os canais foram instrumentados e preenchidos com pasta 

de hidróxido de cálcio. Os períodos experimentais foram de 15 e 60 dias. Os 
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resultados demonstraram que o ácido zoledrônico limitou a ocorrência da reabsorção 

radicular e preveniu a reabsorção do cemento. 

Lustosa-Pereira (2009) em sua tese de doutorado comparou o efeito tópico 

das soluções de alendronato de sódio e de fluoreto de sódio no tratamento da 

superfície radicular em reimplantes tardios de dentes de ratos. Transcorridos os 

períodos experimentais de 30, 90 e 120 dias do reimplante, os resultados mostraram 

que nenhum tratamento foi capaz de evitar a anquilose dentária. 

Schjøtt e Andreasen (2005) analisaram a capacidade do Emdogain®, uma 

matriz derivada do esmalte, em regenerar o ligamento periodontal em situações de 

traumatismo dentário em que houve um número significante de células do ligamento 

periodontal perdidas, devido ao incorreto armazenamento ou mesmo durante a 

avulsão e o reimplante. Os autores partiram do pressuposto segundo o qual, se a 

anquilose já estava estabelecida devido a um reimplante tardio, uma remoção 

cirúrgica e aplicação de Endogaim® deveriam reverter a anquilose a uma situação 

de normalidade do ligamento periodontal. O primeiro tratamento foi feito em sete 

pacientes com um total de dezesseis dentes e diferentes tempos de armazenamento 

extraoral. O tratamento endodôntico foi realizado extraoralmente e o alvéolo foi 

coberto com Endogaim® antes do reimplante. Todos os dentes apresentaram 

anquilose diagnosticada pelo teste de percussão. O segundo tratamento, efetuado 

com a anquilose já estabelecida, foi realizado em 7 pacientes, com um total de 11 

dentes já reimplantados após a avulsão. Os dentes foram extraídos, a área de 

anquilose foi removida e o alvéolo preenchido com Endogaim®. Após 6 meses, 

todos os dentes mostraram recorrência da anquilose e os autores concluíram que o 

Endogaim® não foi capaz de reverter uma anquilose já estabelecida. 

Poi et al. (2007) compararam o efeito do Endogaim®, que é capaz de 

promover a regeneração periodontal no tratamento de defeitos periodontais infra-

ósseos, com o fluoreto de sódio acidulado a 2%, em incisivos centrais de 24 ratos 

extraídos e reimplantados após 6 horas. Os dentes foram divididos em dois grupos: 

no grupo I, a superfície radicular foi tratada com hipoclorito de sódio a 1% por 10 min 

(mudando a solução a cada 5 minutos), lavado com soro fisiológico por 10 min e 

imerso em fluoreto de sódio acidulado a 2% por 10 min; e, no grupo II, as superfícies 

radiculares foram tratadas da mesma forma, aplicando-se o de Emdogain® em vez 

de fluoreto de sódio. Os canais radiculares foram preenchidos com hidróxido de 
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cálcio. O uso de fluoreto de sódio a 2% apresentou mais áreas de reabsorção por 

substituição. O uso de Emdogain® resultou em mais áreas de anquilose 

alveolodentária. Os autores concluíram que nem o fluoreto de sódio a 2% nem o 

Emdogain® foram capazes de impedir a reabsorção radicular do dente reimplantado 

tardiamente. 

Iqbal e Bamaas (2001) avaliaram microscopicamente o efeito do Endogaim® 

no reparo periodontal em dentes reimplantados de cães Beagle. Os incisivos de 

nove cães foram reimplantados após 15, 30 e 60 minutos de armazenamento a 

seco, com e sem a aplicação de Emdogain® na superfície radicular. As polpas foram 

extirpadas em todos os dentes. Os parâmetros microscópicos estudados foram 

reparo do ligamento periodontal, reabsorção de superfície, inflamatória e por 

substituição. Os autores encontraram um aumento da incidência de reparo do 

ligamento periodontal inversamente proporcional ao tempo extra-alveolar.  

Çaglar, Tanboga e Süsal (2005) relataram um caso clínico de reimplante de 

um incisivo central e um incisivo lateral avulsionados e tratados com Emdogain®. Os 

parâmetros de avaliação incluíram o som à percussão horizontal e vertical, e 

radiografias periapicais após os períodos de 1, 2, 6 e 12 meses. A avaliação clínica e 

radiográfica dos dentes não apresentou sinais de mobilidade dentária ou de 

reabsorção por substituição. 

A minociclina, um antibiótico derivado da tetraciclina, pode ser administrada 

localmente, apresenta atividade antibacteriana e antiinflamatória, ação que pode 

diminuir reabsorção dentária após lesões traumáticas da dentição. Bryson et al. 

(2003) instrumentaram e obturaram 48 raízes de pré-molares de cães. As raízes 

foram extraídas e mantidas secas por 60 minutos. Em um grupo, 15 raízes foram 

revestidas com minociclina e reimplantadas e nove raízes foram reimplantadas sem 

minociclina. No grupo 2, composto de 24 raízes, foi preparado um defeito uniforme 

no cemento até a dentina, ao longo da superfície lateral da raiz, com uma broca de 

alta rotação. Metade das raízes (12) foi, então, coberta com minociclina e 

reimplantadas, e as outras 12 raízes foram reimplantadas sem minociclina. Depois 

de quatro meses, os cães foram mortos e as raízes preparadas para avaliação 

microscópica. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos com 

e sem tratamento com minociclina. Os autores não recomendam o uso da 
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minociclina, para o tratamento da superfície radicular, nos casos de avulsão e 

reimplante tardio. 

Bryson et al. (2002) avaliaram se a pasta Ledermix®, uma pasta contendo 

triancinolona e demeclociclina, demonstraria atividade antiinflamatória que 

retardasse o processo de reabsorção após lesões traumáticas na dentição. 

Utilizaram 29 raízes de pré-molares de cães, que foram extraídas e instrumentadas. 

Quinze raízes foram então preenchidas com hidróxido de cálcio e 14 raízes foram 

preenchidas com a pasta Ledermix®. As raízes foram reimplantadas após serem 

mantidas secas por 60 min. Depois de quatro meses, os cães foram mortos e as 

raízes, preparadas para avaliação microscópica. Os autores encontraram um melhor 

resultado, com menor reabsorção nas raízes preenchidas com a pasta Ledermix®, e 

concluíram que a colocação intracanal da pasta Ledermix® após a avulsão dentária 

diminui a reabsorção radicular, aumentando as chances de sucesso do prognóstico. 

Hammarstrom et al. (1986, p. 1) publicaram um artigo de revisão, com o 

objetivo de discutir a causa da perda dentária após a avulsão e reimplante dentário. 

Os autores atribuíram o prognóstico favorável nesses casos à prevenção da 

anquilose e da reabsorção inflamatória. Para tanto, a vitalidade da membrana 

periodontal deveria ser mantida, bem como a invasão bacteriana no canal radicular 

deveria ser prevenida (HAMMARSTROM et al., 1986, p. 51). 

Em um guia de tratamento para a avulsão dentária, Flores et al. (2007) 

recomendam, para dentes com o ápice radicular fechado e mantidos secos por um 

período superior a 60 minutos, após exames clínico e radiográfico detalhados, a 

remoção do remanescente do ligamento periodontal com gaze e imersão do dente 

em fluoreto de sódio por 20 minutos. Os autores recomendam que o tratamento 

endodôntico seja realizado, de preferência, antes do reimplante, ou após 7-10 dias. 

Após a remoção do coágulo do alvéolo com solução fisiológica, o dente deverá ser 

reimplantado com uma leve compressão digital. A laceração gengival deverá ser 

suturada e verificado se o dente encontra-se em sua posição normal. A 

estabilização, com material flexível, deverá permanecer por 4 semanas. Um 

antibiótico sistêmico deverá ser prescrito. O paciente será instruído a alimentar-se 

com dieta líquida por 2 semanas e a escovação, após cada refeição, deverá ser com 

escova de cerdas macias, seguida por bochecho com clorexidina 0,1%, duas vezes 

ao dia, por 1 semana. Para os autores, o objetivo do reimplante tardio é promover 
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um crescimento ósseo que encapsule o dente reimplantado, pois são esperados 

eventos de anquilose alveolodentária e reabsorção radicular. Em crianças menores 

de 15 anos, se ocorrer anquilose e a infra-oclusão da coroa dentária for maior do 

que 1mm, é recomendado que se faça uma decoronação para preservar o contorno 

alveolar (COHENCA; STABLOTZ, 2007). 

 

 

2.3  A EQUISTATINA 

 

Gan et al., em 1988, purificaram a equistatina do veneno da cobra Echis 

carinatus. Sua estrutura primária consiste em uma única cadeia polipeptídica 

contendo 49 sequências de aminoácidos, incluindo 8 cisteínas. A equistatina contém 

a sequência arginina-glicina-ácido aspártico (RGD) na posição 24-26. A equistatina 

possui peso molecular 5400 e um ponto nativo isoelétrico de 8.3. O aminoácido mais 

abundante é a cisteína, encontrada em 8 das 49 sequências da proteína. Também 

contém a sequência prolina-arginina-aspargina-prolina, que é encontrada na cadeia 

alfa do fibrinogênio humano.  

A cadeia polipeptídica da equistatina é a seguinte: 

Glu-Cys-Glu-Ser-Gly-Pro-Cys-Cys-Arg-Asn 10- 

Cys-Lys-Phe-Leu-Lys-Glu-Gly-Thr-Ile-Cys 20- 

Lys-Arg-Ala-Arg-Gly-Asp-Asp-Met-Asp-Asp 30- 

Tyr-Cys-Asn-Gly-Lys-Thr-Cys-Asp-Cys-Pro 40- 

Arg-Asn-Pro-His-Lys-Gly-Pro-Ala-Thr 49- 

A desintegrina equistatina foi descrita por SATO et al. (1990) como um 

potente inibidor da reabsorção óssea. A sequência de aminoácidos de 14 

desintegrinas sugere que a sequência RGD, na configuração espacial determinada 

pelo pareamento apropriado de cisteína, funciona como um sítio de reconhecimento 

celular (GOULD et al., 1990). À equistatina liga-se uma integrina RGD-dependente, 

formando complexos estáveis (THIBAULT, 2000). 

A sequência RGD da equistatina ocorre também em glicoproteínas adesivas, 

que se ligam a um receptor de glicogênio na plaqueta composto por glicoproteínas 

Interleucina a / Interleucina b - Ila/Ilb (DENNIS et al., 1990). Garsky et al. (1989) 
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sintetizaram um produto derivado da equistatina, física e biologicamente 

indistinguível do material original. Esse produto inibiu a agregação plaquetária 

dependente de fibrinogênio e preveniu a agregação iniciada por trombina, epinefrina, 

colágeno ou fator de ativação plaquetária.  

Em 1993, Fisher et al. demonstraram pela primeira vez, in vivo, a utilização de 

uma desintegrina com uma abordagem terapêutica para o tratamento da reabsorção 

óssea. Os autores sugeriram que novos estudos fossem realizados, para determinar 

a viabilidade dessa abordagem para condições crônicas caracterizadas pelo excesso 

de reabsorção óssea, como a osteoporose e a doença óssea metastásica. 

Proteínas que contêm o sítio de ligação arginina-glicina-ácido aspártico 

(RGD), juntamente com as integrinas, que servem como receptores para eles, 

constituem um sistema de reconhecimento importante para adesão celular. A 

sequência RGD é o local de fixação da célula de um grande número de adesivos da 

matriz extracelular, sangue e proteínas de superfície celular, e quase metade das 

mais de 20 integrinas conhecidas reconhece essa sequência em suas proteínas de 

adesão. Algumas integrinas se ligam a outras sequências relacionadas em seus 

ligantes. A atividade da integrina de ligação de proteínas de adesão pode ser 

reproduzida por curtos peptídeos sintéticos contendo a sequência RGD. Peptídeos 

podem promover a adesão celular quando insolubilizados sobre uma superfície, e 

inibi-la quando se apresenta para as células em solução. Como a adesão celular 

mediada por integrinas influencia e regula a migração celular, crescimento, 

diferenciação e apoptose, os peptídeos RGD sintetizados podem ser usados para 

sondar funções da integrina em diversos sistemas biológicos.  Novos medicamentos 

baseados na estrutura RGD podem fornecer novos tratamentos para doenças como 

a trombose, câncer e osteoporose (RUOSLAHTI, 1996). 

Moléculas de adesão incluem ligantes e receptores. Os receptores possuem 

mediadores que controlam a polaridade celular, fator de crescimento, diferenciação e 

expressão gênica. As integrinas são o maior grupo de receptores de adesão que 

possuem a função de adesão e sinalização. Muitas integrinas possuem afinidade 

com a sequência RGD, presente na matriz extracelular, e são capazes de distinguir 

diferentes proteínas contendo RGD. Exemplo de integrinas específicas de 

sinalização incluem a alfavbeta3 (receptor de vitronectina), que pode potencializar o 

efeito da insulina e de certos fatores de crescimento. Outra função da integrina, em 
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particular a alfa5beta1, é a formação de matriz de fibronectina. A super-expressão 

de alfa5beta1 reduz a tumorigenicidade em culturas de células tumorais 

(RUOSLAHTI, 1997). 

A prevenção da reabsorção óssea pela equistatina foi estudada por 

Yamamoto et al. (1998) em ratas ovariectomizadas. As ratas receberam infusão de 

equistatina por 4 semanas. O tratamento diminuiu a migração dos osteoclastos, 

diminuindo sua atividade. Os autores concluíram que as integrinas, principalmente a 

αvβ3, possuem um papel limitador da função osteoclástica, devendo ser alvo para a 

terapia de supressão da perda óssea. 

Um estudo em ratos com hiperparatiroidismo secundário evidenciou a 

inibição da reabsorção óssea pela equistatina, através de sua ligação ao 

osteoclasto, sem alterar sua morfologia (MASARACHIA et al., 1998). 

Talic et al. (2006) estudaram os mecanismos celulares que diminuem a 

reabsorção radicular induzida em dentes tratados ortodonticamente. O movimento 

dentário foi realizado em 14 ratos Sprague-Dawley, colocando faixas elásticas entre 

o primeiro e segundo molares superiores direitos por 24 horas. Os animais foram 

divididos igualmente em dois grupos; os animais experimentais receberam 

equistatina por via intravenosa por 8 horas (0,8 mcg/kg/min), e os controles 

receberam água estéril. Foi observado o número de células clasto no periodonto. A 

área da superfície e o número de lacunas de reabsorção radicular foram medidos 

histomorfometricamente, usando fotomicrografia digital. Os autores observaram uma 

diminuição significativa de áreas de reabsorção da superfície radicular e redução do 

número de lacunas reabsortivas. Não observaram diferença estatisticamente 

significativa no número de células clasto e concluíram que o receptor de integrina 

alfavbeta3 expresso por odontoclastos pode ser eficaz na redução da reabsorção 

radicular durante a movimentação dentária (TALIC; EVANS; SAKI, 2006).  

 

 

2.4  O POLÍMERO ELVAX 

 

O uso do implante de polímeros de liberação sustentada foi introduzido por 

Judah Folkman (FOLKMAN; LONG; ROSENBAUM, 1966). O anticoncepcional 

Norplant® foi desenvolvido com base nesse conceito (DARNEY, 1994). ELVAX 40 é 
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um polímero não-biodegradável que tem sido usado para fornecer substâncias 

biologicamente ativas em quantidades significativas, ao longo do tempo, em outros 

experimentos (Li et al., 1991). Holliday et al. (2003) utilizaram o ELVAX 40 associado 

a uma droga capaz de inibir a atividade osteoclástica, o Ilomastat. Este foi distribuído 

aos molares superiores murinos, pela incorporação no polímero ELVAX 40. O 

polímero contendo o peptídeo foi elaborado com base no protocolo publicado por 

Langer e Folkman, em 1976. A quantidade de 2,63mg de Ilomastat foi misturada 

com 100 mL de 10% ELVAX 40. A dispersão resultante foi congelada em gelo seco, 

em seguida seca em vácuo, para remoção do solvente. O material resultante foi 

cortado em tiras (1 mm de altura x 3mm de comprimento). Tiras de ELVAX 40, 

impregnadas com Ilomastat, foram cirurgicamente inseridas na mucosa palatina 

adjacente ao primeiro molar e demonstraram ser eficazes na inibição do movimento 

ortodôntico do dente. 

Dolce et al. (2003) demonstraram a viabilidade do uso do ELVAX em liberar 

integrinas quando inserido adjacente aos molares superiores de ratos. Os autores 

avaliaram se a movimentação ortodôntica poderia ser bloqueada pela administração 

local de equistatina e por um peptídeo contendo a sequência arginina-glicina-ácido 

aspártico (RGD). Essas substâncias foram incorporadas em acetato de vinil-etileno 

(ELVAX), um polímero não-biodegradável, de liberação contínua. Os experimentos 

in vitro demostraram que a equistatina e o peptídeo RGD foram liberados do ELVAX 

na forma ativa e em nível suficiente para impedir a ação dos osteoclastos. O 

peptídeo RGD foi liberado pelo ELVAX no ligamento periodontal, após a implantação 

cirúrgica. O ELVAX, impregnado com o peptídeo RGD, ou equistatina, implantado 

cirurgicamente próximo aos molares superiores, inibiu a movimentação ortodôntica 

do dente. Este estudo demonstrou a viabilidade do uso do ELVAX para liberar os 

inibidores de integrina adjacentes aos dentes, limitando o movimento do dente em 

resposta às forças ortodônticas. 

Ling et al. (1995) utilizaram implantes de ELVAX para liberar iodeto fosfolino 

e suprimir transitoriamente a atividade da acetilcolinesterase esterase endógena do 

córtex visual de ratos. Copolímero de etileno vinil acetato (ELVAX 40- DuPont) foi 

dissolvido em cloreto de metileno a 36ºC; o iodeto fosfolino foi adicionado a uma 

concentração de 12,5 mg / g ELVAX. A solução foi congelada e cortada em 100 µm 

de espessura com um micrótomo e armazenada a -70ºC. Os implantes foram 



2 Revisão de Literatura 34 

colocados no córtex occipital de um hemisfério de ratos, sob um retalho ósseo e sob 

a dura-máter.  

Para determinar a resposta in vivo do epitélio mamário ao heregulin (HRG), 

Jones et al. (1996) implantaram ELVAX contendo heregulin alfa ou beta dentro da 

glândula mamária de camundongos fêmeas pré-púberes.  

O polímero ELVAX também foi utilizado em pesquisas na área de 

Oftalmologia, com o propósito de avaliar o potencial antiangiogênico de formulações 

tópicas oftalmológicas. Um modelo de neovascularização foi induzido na córnea de 

coelho pela implantação cirúrgica de ELVAX 40 contendo 1 µm de 

lipopolissacarídeo. Respostas da córnea foram monitoradas por um período de 1 e 2 

semanas, incluindo a medição quantitativa da área de crescimento de novos vasos 

sanguíneos e avaliação qualitativa do infiltrado celular e edema (BENEZRA et al., 

1997). 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

 Avaliar, microscopicamente, o efeito da equistatina na prevenção de 

reabsorções dentárias em incisivos superiores de ratos, extraídos e 

reimplantados; 

 Comparar e correlacionar os eventos observados nos diferentes 

tempos de reimplantação experimental de 30 e 60 minutos fora do 

alvéolo e dos períodos pós-cirúrgicos de 15, 60 e 90 dias. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  OBTENÇÃO DOS IMPLANTES 

 

A preparação do polímero ELVAX obedeceu os protocolos pré-estabelecidos 

por Dolce et al. (2003) e Langer e Folkman (1976). A preparação do polímero com e 

sem equistatina foi realizada no Laboratório de Química da Universidade Federal 

Tecnológica do Paraná, campus Londrina, sob a supervisão do Prof. Dr. Alexei 

Loenzetti Novaes Pinheiro, do departamento de Química. O preparo foi realizado 

com a mistura de 0,05 mg de equistatina (Sigma-Aldrich), a 100µl de 10% ELVAX 

(DuPont, Washington, DE, USA) em solvente diclorometano. A dispersão resultante 

foi polimerizada a frio, com congelação em gelo seco, e então levada a uma câmara 

de secagem a vácuo, para a remoção do solvente. O material processado foi cortado 

em tiras de 1mm de espessura por 1mm de largura e 3mm de comprimento. Os 

polímeros dos grupos controle foram processados da mesma forma, porém sem a 

equistatina. 

 

 

4.2  PREPARO DOS ANIMAIS 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados 42 ratos (Rattus norvegicus 

albinus, da linhagem Wistar) machos, que foram obtidos no Biotério Central do 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), por intermédio da cooperação 

do seu diretor, Prof. Dr. Adalberto Val, com o auxílio da senhora Risonilce Fernandes 

Silva de Sousa, zootecnista, tecnologista do referido instituto, após aprovação na 

Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais (Processo n0. 005/2008. 

Bauru, 04 de julho de 2008. ANEXO A). 

Após o nascimento, os animais foram observados diariamente até atingirem 

o peso corporal entre 250 e 300 gramas. Os animais foram mantidos em gaiolas 

identificadas de acordo com o grupo e tempo experimental, as quais foram limpas 

em dias alternados. Os animais foram alimentados, antes e durante o experimento, 

com ração (Purina®) e água à vontade. Nas primeiras doze horas de pré-operatório 
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e nas 12 horas pós-operatórias, os ratos não foram alimentados, para facilitar a 

anestesia. Na primeira semana do pós-operatório os animais receberam ração 

triturada, para facilitar a alimentação. Após esse período, foram novamente 

introduzidos os pellets. 

 

 

4.3  PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

A intervenção cirúrgica foi realizada após a anestesia dos ratos com a 

associação de cloridrato de ketamina (Dopalen) e cloridrato de xilazina (Anasedan), 

intramuscular, na dosagem de 0,05ml/100g de cada medicamento, com seringa 

hipodérmica de 1 ml. Após a anestesia, realizou-se a antisepsia da porção anterior 

da maxila, com solução de digluconato de clorexidina a 0,12%. 

A exodontia de um dos incisivos superiores esquerdos dos ratos foi 

executada com o auxílio de fórceps adaptados, a partir de modelos cedidos pela 

Disciplina de Cirurgia da Faculdade de Odontologia de Bauru. Após a exodontia, os 

dentes extraídos permaneceram a seco, incrustados em cera rosa nº 7, por suas 

coroas (MORI et al, 2006; MORI et al., 2007), pelo período experimental de 30 ou 60 

minutos, separados por grupos de períodos de proservação (15, 60 e 90 dias) 

(LUSTOSA-PEREIRA et al., 2006) 

Depois de observado o período a seco, os dentes foram tratados conforme 

as recomendações da Associação Internacional de Traumatologia Dentária 

(FLORES et. al., 2007; ANDREASSEN et al., 2007). Os dentes que permaneceram 

30 minutos a seco foram lavados em solução de soro fisiológico a 0,9%. Aqueles 

que permaneceram 60 minutos fora do alvéolo receberam a limpeza da superfície 

radicular com gaze, para a remoção de tecido mole necrótico aderido, após o que  

foram imersos em 50ml de solução de fluoreto de sódio pH de 5,5, por 20 minutos, 

conforme estabelecido por Flores et al. (2007). 

Realizou-se, em seguida, a pulpectomia, com auxílio de limas tipo Kerr, por 

via retrógrada. Os canais despolpados foram lavados abundantemente com soro 

fisiológico, secos com cones de papel e finalmente preenchidos com pasta Calen, 

utilizando a seringa ML (LUSTOSA-PEREIRA et al., 2006), sendo reimplantados os 

dentes. 
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Após a reimplantação, foi realizada uma incisão de 5mm na gengiva 

vestibular da porção anterior da maxila, acima dos incisivos superiores. Os tecidos 

foram divulsionados e o polímero, contendo ou não o peptídeo equistatina, foi 

implantado, sendo a incisão suturada com fio de sutura de seda 4.0. 

Os animais foram identificados de acordo com o tempo extra-alveolar e o 

período experimental pós-cirúrgico, totalizando 42 animais, divididos em 6 

grupos, de acordo com a Tabela 1. Cada grupo foi subdividido em subgrupo teste, 

contendo 5 animais, e em subgrupo controle, com 2 animais. Os animais do 

subgrupo teste receberam implantes de ELVAX contendo equistatina (Ech), 

enquanto os do subgrupo controle recebem o implante de ELVAX sem 

equistatina. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos grupos experimentais de acordo com o número de espécies, 
tempo extra-alveolar, material e período experimental 

Grupos Subgrupos Espécimes 
Reimplante 

Minutos 
Material 

Período 

dias 

1 
Teste 5 30 Ech+ELVAX 15 

Controle 2 30 ELVAX 15 

2 
Teste 5 60 Ech+ELVAX 15 

Controle 2 60 ELVAX 15 

3 
Teste 5 30 Ech+ELVAX 60 

Controle 2 30 ELVAX 60 

4 
Teste 5 60 Ech+ELVAX 60 

Controle 2 60 ELVAX 60 

5 
Teste 5 30 Ech+ELVAX 90 

Controle 2 30 ELVAX 90 

6 
Teste 5 60 Ech+ELVAX 90 

Controle 2 60 ELVAX 90 
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4.4  OBTENÇÃO DAS PEÇAS E PROCESSAMENTO LABORATORIAL 

 

Transcorridos os períodos de 15, 60 e 90 dias do reimplante, os ratos foram 

anestesiados e mortos com dose intracardíaca de solução anestésica, decapitados 

e escalpelados. Com a finalidade de facilitar a fixação dos espécimes e obter peças 

que contivessem apenas a região de interesse do trabalho, realizou-se a remoção 

da mandíbula com auxílio de tesoura para osso, bem como da parte superior do 

crânio e todo tecido localizado posteriormente ao palato duro. Em seguida, foi 

removido todo o tecido muscular excedente. 

O processamento histotécnico foi realizado na Disciplina de Histologia da 

FOB-USP. As peças foram acondicionadas em frascos identificados, contendo 

solução salina de formol a 10%, onde permaneceram por sete dias. A seguir, foram 

lavadas em água corrente, imersas em solução de EDTA a 4,7%, pH 7,0, para 

desmineralização. Realizaram-se, em dias alternados, trocas periódicas da solução, 

com respectiva avaliação do ponto de desmineralização, com o auxílio de uma 

agulha traumática. No momento da obtenção do ponto ideal de desmineralização, 

exemplares de cada grupo foram radiografados para a confirmação do sucesso do 

procedimento. 

A hemimaxila, contendo o dente reimplantado, foi obtida utilizando uma 

lâmina de micrótomo. Foi feito um corte na região do molar mais posterior e na linha 

mediana, separando a maxila direita da esquerda. Após o período de 

desmineralização, as peças passaram por processamento histotécnico e foram 

emblocadas em parafina (Histosec®). Realizaram-se cortes semi-seriados, de 3 

micrometros de espessura, no sentido sagital ou vertical. Os cortes foram corados 

com a técnica de hematoxilina e eosina de Harris. 

 

 

4.5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para as avaliações microscópicas, elegeu-se a face lingual dos incisivos 

reimplantados. Esta escolha se baseou na estrutura morfológica dos incisivos 

superiores dos ratos, que possuem sua face vestibular revestida por esmalte, não 
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havendo nela a inserção conjuntiva do ligamento periodontal. A avaliação da 

resposta tecidual no evento estudado foi realizada de forma descritiva e quantitativa, 

sendo considerados os seguintes aspectos: 

a) Reação inflamatória: tipo de infiltrado e intensidade; 

b) Reabsorção dentária: tipo, extensão, localização; 

c) Presença de anquilose alveolodentária. 

Para a avaliação quantitativa da intensidade inflamatória, realizou-se a 

contagem de células. Todas as lâminas obtidas foram fotografadas utilizando uma 

câmera digital (Olympus Evolt-400, resolução de 10 Megapixels). Realizaram-se 3 

fotografias com aumento de 400X das porções cervical, média e apical, nas 

interfaces periodontais linguais nos dentes reimplantados. A análise digital das 

imagens obtidas foi realizada através do software ImageJ 1.44p, de domínio público 

(National Institutes of Health, USA http://imagej.nih.gov/ij). A ferramenta de 

contagem manual de células, “cell counter” (Figura 1), foi escolhida, sendo contados 

separadamente e depois somados os tipos celulares: macrófago, linfócito, 

plasmócito, neutrófilo e célula gigante. Desta forma, o infiltrado inflamatório, do tipo 

crônico ou agudo, presente nas imagens de cada região do dente analisado, 

recebeu escores baseados nas recomendações da Fédération Dentaire International 

(FDI), conforme explicitado a seguir: 

0. Ausência de células inflamatórias ou presença de menos de 5 células; 

1. Contagem de células inflamatórias de 5 a 25, considerado leve; 

2. Contagem de células inflamatórias de 25 a 125, considerado moderado; 

3. Contagem de células inflamatórias superior a 125, considerado severo. 

http://imagej.nih.gov/ij
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Figura 1 - Área de trabalho do software ImageJ, durante a contagem de células inflamatórias 

 

 

4.6  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foram utilizados dois avaliadores, previamente calibrados, para a 

identificação dos eventos microscópicos. O coeficiente de concordância entre os 

examinadores foi executado através do índice Kappa. 

 

Tabela 2 - Critérios de classificação dos níveis de concordância de coeficiente Kappa 

Coeficiente Kappa Nível de concordância 

< 0,00 - 

0,00 – 0,20 Baixo 

0,21 – 0,40 Médio 

0,41 – 0,60 Moderado 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,81 – 1,00 Quase perfeito 
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Os dados obtidos foram organizados em tabelas e empregados para a 

realização da análise estatística. Utilizaram-se os testes de Mann-Whitney, com grau 

de significância de 5%, para comparações entre subgrupos teste e controle num 

mesmo período. O teste de Kruskal-Wallis com grau de significância de 5% foi 

utilizado para a avaliação de diferenças entre os grupos nos diferentes períodos 

avaliados e o teste de Dunn para comparações individuais. Avaliou-se o coeficiente 

de correlação de Spearman para as variáveis, intensidade da resposta inflamatória 

por segmento radicular, tipo de reabsorção e anquilose alveolodentária. 

 

Tabela 3 - Critérios de classificação dos níveis de correlação de Spearman 

Valores dos coeficientes calculados (ρ) Descrição  

+ 1,00 Correlação positiva perfeita 

+ 0,70 a 0,99 Correlação positiva muito forte 

+ 0,50 a 0,69 Correlação positiva substancial 

+ 0,30 a 0,49 Correlação positiva moderada 

+ 0,10 a 0,29 Correlação positiva baixa 

+ 0,01 a 0,09 Correlação positiva ínfima 

0,00 Nenhuma correlação 

- 0,01 a 0,09 Correlação negativa ínfima 

- 0,10 a 0,29 Correlação negativa baixa 

- 0,30 a 0,49 Correlação negativa moderada 

- 0,50 a 0,69 Correlação negativa substancial 

- 0,70 a 0,99 Correlação negativa muito forte 

- 1,00 Correlação negativa perfeita 

 



 



 

5 RESULTADOS 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  AVALIAÇÃO DESCRITIVA 

 

 

5.1.1  Tempo extra-alveolar de 30 minutos, período experimental de 15 dias 

 

Os espécimes do subgrupo controle apresentavam na região cervical, 

hiperplasia do epitélio do sulco e intenso infiltrado inflamatório mononuclear 

linfocitário no tecido conjuntivo ligamentar, porém com fibras dentoalveolares 

transversais e longitudinais organizadas. No terço médio desses espécimes, o 

espaço do ligamento periodontal apresentava-se diminuído, com grande atividade 

clástica e áreas focais de anquilose alveolodentária. Em ambos os espécimes foi 

possível observar a inserção das fibras dentoalveolares transversais na superfície 

radicular das áreas não afetadas por anquilose ou processos reabsortivos. A porção 

apical radicular destes espécimes apresentava áreas intercaladas de reabsorção 

inflamatória em fase avançada e anquilose alveolodentária. 

A avaliação dos espécimes do subgrupo teste revelou moderado infiltrado 

inflamatório distribuído por toda a extensão ligamentar. Áreas focais de anquilose 

alveolodentária foram detectadas na porção média de 2 espécimes, que 

apresentavam restrição do espaço do ligamento periodontal. Processos reabsortivos 

inflamatórios também se destacaram nesses 2 espécimes, principalmente na porção 

apical. Nos 3 espécimes que não apresentaram pontos de anquilose, os processos 

reabsortivos inflamatórios também eram mais brandos, em fase inicial. Em todos os 

espécimes, o ligamento periodontal dentoalveolar apresentava-se devidamente 

organizado, exceto pelas áreas focais de anquilose ou reabsorção inflamatória. 

As fotos da página seguinte formam a Figura 2 - tempo extra-alveolar de 30 

minutos, e período experimental de 15 dias. 
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Figura 2 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo controle com 30 minutos de tempo 
extra-alveolar e 15 dias de período experimental 
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Toda a extensão da superfície lingual radicular deste espécime é representada em 

A. Nota-se a intensidade da agressão à superfície radicular, causada por processos 

reabsortivos inflamatórios e substitutivos. Observa-se também, o intenso infiltrado 

inflamatório mononuclear difusamente distribuído por toda extensão do ligamento 

periodontal (Magnificação de 100X). Em B, destaca-se a região da inserção do 

ligamento periodontal na porção radicular cervical. Nota-se a desorganização do 

epitélio do sulco pelo intenso infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário, 

difusamente distribuído. Observa-se ainda a grande quantidade de capilares 

congestos associados à área de edema (Magnificação de 400X). Em C, observa-se 

a região média radicular intensamente agredida por processo reabsortivo 

inflamatório. O tecido conjuntivo periodontal desta região apresenta áreas de 

hialinização, que provavelmente sofreria processo de ossificação, contribuindo para 

a anquilose alveolodentária (Magnificação de 400X). Em D, percebe-se em detalhe o 

processo reabsortivo inflamatório ativo, onde BMUs aderidas à superfície radicular 

formam lacunas de Howship (Magnificação de 1000X). Em E, a porção mais apical 

do terço médio radicular demonstra anquilose alveolodentária, já com processo 

reabsortivo substitutivo iniciado (Magnificação de 250X). Em F, uma região do terço 

apical demonstra intensa atividade reabsortiva inflamatória, além da desorganização 

de tecido conjuntivo periodontal pelo intenso infiltrado inflamatório mononuclear 

linfocitário presente (Magnificação de 400X). 
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Figura 3 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo teste com 30 minutos de tempo 
extra-alveolar e 15 dias de período experimental 

 

* 
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Toda a extensão da superfície radicular lingual deste espécime está representada 

em A. Nota-se a ausência de processos reabsortivos, o amplo espaço ocupado pelo 

ligamento periodontal, que apresenta intenso infiltrado inflamatório mononuclear 

difuso por toda sua extensão (Magnificação de 100X). Em B, destaca-se a região 

cervical radicular. Observa-se ainda a orientação oblíqua das fibras colágenas desta 

região (Magnificação de 400X). Em C, destaca-se parte da porção média radicular, 

onde o ligamento periodontal apresenta-se bem organizado. Nota-se a presença de 

áreas focais de hialinização do ligamento periodontal com baixa celularidade e 

aumento da matriz colágena, indício de neoformação óssea, muito próxima à 

superfície radicular (Magnificação de 400X). Em D, a região apical é destacada, há 

ausência de cementoblastos ou células cementoblastóides aderidas à superfície 

cementária. Estes vagos de revestimento da superfície cementária estão associados 

a áreas conjuntivas de matriz hialina, indicando processo de anquilose 

alveolodentária incipiente (Magnificação de 400X). 
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5.1.2  Tempo extra-alveolar de 60 minutos, período experimental de 15 dias 

 

Neste período experimental, os espécimes do subgrupo controle 

demonstraram intenso infiltrado inflamatório mononuclear predominantemente 

linfocitário, difusamente distribuído por toda extensão do ligamento. O espaço do 

ligamento periodontal apresentava-se normal, porém com grande atividade clástica 

no processo de reabsorção inflamatória, tanto do lado do osso alveolar quanto do 

lado radicular, principalmente na região cervical dos dentes. Foi possível observar 

ainda, a presença de biofilmes microbianos aderidos à superfície radicular, em um 

espécime, restrito à região cervical e em outro, nos três segmentos radiculares. Na 

porção média e apical de um dos espécimes foi observada anquilose alveolodentária 

com reabsorção por substituição. Nesse espécime, o ligamento periodontal 

apresentava-se organizado com fibras alveolodentárias transversais e longitudinais. 

No outro espécime, o ligamento periodontal apresentava-se desorganizado pelo 

infiltrado inflamatório na região cervical, onde também se destacou a hiperplasia do 

epitélio juncional longo do sulco periodontal. 

Dos 5 espécimes representantes do subgrupo teste, 4 apresentaram, ao 

menos, uma área focal de anquilose alveolodentária. A face lingual do terço médio 

radicular foi o local de maior ocorrência desses eventos. Em um dos espécimes, 

destacou-se o processo de reabsorção substitutiva focal. Exceto pelos pontos de 

anquilose, o ligamento periodontal estava organizado e bem colagenizado, com 

fibras dentoalveolares transversais e longitudinais. O terço apical destes espécimes 

revelava processo de reabsorção radicular inflamatória em estágio inicial. Em todos 

os espécimes do subgrupo teste foi possível observar, na região cervical, moderado 

infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário, sem hiperplasia do sulco periodontal. 

Apenas 1 espécime do subgrupo não possuía qualquer indício de anquilose 

alveolodentária nos cortes avaliados. Nesse espécime, as fibras do ligamento 

periodontal estavam orientadas no sentido longitudinal e um moderado infiltrado 

inflamatório mononuclear linfocitário se revelava difusamente distribuído nas 

diferentes porções do ligamento periodontal. 
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Figura 4 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo controle com 60 minutos de tempo 
extra-alveolar e 15 dias de período experimental 
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Em A, observa-se a superfície radicular da face lingual do espécime reimplantado, 

em toda sua extensão. Verifica-se também que o espaço ocupado pelo ligamento 

periodontal apresenta-se aumentado nas porções radiculares, cervical e média. O 

ligamento periodontal dessas regiões apresenta-se bem inserido ao dente, com 

feixes de fibras colágenas longitudinais e transversais. Nota-se, ainda, intenso 

infiltrado inflamatório, predominantemente linfocitário. difusamente distribuído por 

toda a extensão do tecido conjuntivo ligamentar. Na região apical da raiz, observa-se 

um estreitamento do espaço ligamentar, além da diminuição da espessura radicular 

comprometida por um amplo processo reabsortivo inflamatório, que tornou irregular 

toda a superfície radicular do terço apical irregular (Magnificação de 100X). Em B, 

destaca-se o maior aumento da região de inserção do ligamento periodontal na 

região cervical radicular. Nota-se ainda a congestão vascular dos capilares da região 

(Magnificação de 250X). Em C, destaca-se uma área focal de reabsorção 

inflamatória, instalada no terço médio radicular. Nota-se a organização das BMUs 

sobre a superfície da baía reabsortiva da lacuna de Howship. Mais uma vez destaca-

se a grande quantidade de capilares congestos (Magnificação de 1000X). Em D, 

pode ser identificada outra área focal de reabsorção inflamatória. Destaca-se o 

intenso infiltrado inflamatório mononuclear disposto na estreita faixa de tecido 

conjuntivo periodontal, que separa a raiz dentária do osso alveolar (Magnificação de 

400X). 
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Figura 5 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo teste com 60 minutos de tempo 
extra-alveolar e 15 dias de período experimental 

 

* 
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Toda a extensão radicular da face lingual do espécime é representada em A. 

Observa-se no terço cervical a inserção do ligamento periodontal, o processo 

inflamatório crônico presente nesta região. Na região média destaca-se o início da 

área de anquilose alveolodentária, que se estende até a porção apical radicular 

(Magnificação de 100X). Em B, salienta-se a região da inserção ligamentar. 

Observa-se que o tecido conjuntivo apresenta-se desorganizado pelo intenso 

infiltrado inflamatório mononuclear predominantemente linfocitário (Magnificação de 

400X). Em C, a região radicular mais próxima da crista óssea alveolar está 

representada, exibindo franco processo reabsortivo inflamatório, com BMUs 

instaladas sobre lacunas de Howship (Magnificação de 400X). Em D, a região de 

anquilose alveolodentária do terço médio radicular é demonstrada detalhadamente. 

Nota-se, destacado por um asterisco, uma área focal de processo reabsortivo 

substitutivo incipiente (Magnificação de 400X). Em E, a porção mais apical da raiz 

exibe área de processo reabsortivo inflamatório. Nota-se grande quantidade de 

células multinucleadas, provavelmente de linhagem clástica, próximas à superfície 

dentária, que possui áreas pontuais de reabsorção (Magnificação de 400X). 
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5.1.3  Tempo extra-alveolar de 30 minutos, período experimental de 60 dias 

 

Nos dois espécimes utilizados no subgrupo teste para este período 

experimental foi observado intenso acúmulo de biofilmes microbianos no terço 

cervical radicular, alguns deles associados a fragmentos de ração animal. Em um 

dos espécimes, notou-se necrose óssea da porção alveolar da região cervical. O 

osso mostrou-se acelular, recoberto por biofilmes microbianos. No outro espécime 

notou-se fratura patológica, consequência da intensa atividade reabsortiva 

inflamatória. O fragmento apical deste espécime com fratura radicular, apresentava 

anquilose alveolodentária com áreas focais de reabsorção substitutiva. O espaço do 

ligamento periodontal apresentava-se aumentado nas regiões cervicais e médias 

dos dois espécimes. Um intenso infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário, 

difusamente distribuído, desorganizava totalmente as fibras colagênicas 

ligamentares.   

Já os espécimes do subgrupo teste, apresentaram grande variabilidade no 

padrão da resposta inflamatória. Em dois espécimes foram observadas fraturas 

patológicas, decorrentes de processos reabsortivos inflamatórios, um deles, na 

região cervical lingual e no outro, na região média vestibular. Em ambos os casos, o 

tecido conjuntivo apresentava-se desorganizado por intenso infiltrado inflamatório, 

predominantemente mononuclear linfocitário, bem como hiperplasia do epitélio do 

sulco. Dos outros 3 espécimes, todos apresentaram áreas focais de reabsorção 

inflamatória. Quanto ao espaço do ligamento periodontal desses três espécimes, 

observou-se aumento da distância entre dente e osso alveolar em 1 dos 3 

espécimes. O tecido conjuntivo ligamentar apresentava-se organizado com fibras 

alveolodentárias transversais inseridas no cemento, além de fibras orientadas 

longitudinalmente. No caso onde o espaço ligamentar estava aumentado, o infiltrado 

inflamatório era moderado, constituído predominantemente por leucócitos 

mononucleares linfocitários, enquanto que nos espécimes restantes o tecido 

conjuntivo apresentava discreto infiltrado inflamatório mononuclear difuso. 
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Figura 6 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo controle com 30 minutos de tempo 
extra-alveolar e 60 dias de período experimental 
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Em A, observa-se um espécime que apresentou intenso processo reabsortivo 

inflamatório na região cervical, resultando em fratura patológica. Nota-se, ainda, 

hiperplasia do epitélio do sulco periodontal, bem como intenso infiltrado inflamatório, 

predominantemente mononuclear, difusamente distribuído no tecido conjuntivo 

subjacente (Magnificação de 100X). Em B, o detalhe da imensa área acometida por 

reabsorção radicular, agora ocupada por biofilme microbiano, restos de ração animal 

e intenso infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário (Magnificação de 400X). Em 

C, observa-se a região do terço médio radicular, destacando: osso alveolar, 

ligamento periodontal, além do remanescente radicular (Magnificação de 100X). Em 

D, observa-se, em detalhe, parte do fragmento radicular, que evidencia células 

clásticas em atividade, relacionadas a lacunas de Howship. Observa-se, ainda, que 

o processo inflamatório do ligamento periodontal nesta região é menos intenso, 

permitindo a organização das fibras ligamentares (Magnificação de 400X). Em E, 

observa-se o terço apical do dente reimplantado. Nota-se o aumento do espaço 

periodontal, com intenso infiltrado inflamatório mononuclear e áreas de congestão 

vascular, na região perirradicular (Magnificação de 100X). Em F, apresenta-se o 

detalhe do remanescente radicular, bastante comprometido pelo processo 

reabsortivo inflamatório (Magnificação de 400X).  
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Figura 7 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo teste com 30 minutos de tempo 
extra-alveolar e 60 dias de período experimental 
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Dois extremos podem ser observados nos espécimes deste grupo. Em A, observa-

se a região cervical de um dos dentes que apresentaram intenso processo 

reabsortivo inflamatório, evoluindo para uma área de comunicação com o canal 

íradicular (Magnificação de 100X). Em B, o maior aumento da baia formada pelo 

processo reabsortivo, ocupada por fragmentos de ração animal, biofilmes 

microbianos e infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário (Magnificação de 400X). 

Já em C, as regiões média e apical de um dos espécimes que sofreram pouco com o 

processo reabsortivo inflamatório (Magnificação de 100X). Em D, destaca-se o 

discreto infiltrado inflamatório mononuclear difuso, presente no tecido conjuntivo 

periodontal, que se mostra bem organizado, com boa inserção cementária 

(Magnificação de 400X).  
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5.1.4  Tempo extra-alveolar de 60 minutos, período experimental de 60 dias 

 

Os espécimes do subgrupo controle deste período experimental 

apresentavam, nos terços radiculares, cervical e médio, biofilmes microbianos 

aderidos à superfície radicular e fragmentos de ração animal. Ainda na região 

cervical, foi possível observar a presença de um epitélio juncional longo, com áreas 

de desorganização pela exocitose de leucócitos mononucleares, em sua maioria, 

linfócitos. Um dos espécimes apresentou fratura patológica secundária a processo 

reabsortivo inflamatório. O espaço conjuntivo do ligamento periodontal mostrava-se 

bem amplo, e a cortical óssea alveolar, distante da raiz do dente. O tecido conjuntivo 

de toda a extensão do ligamento periodontal apresentou moderado infiltrado 

inflamatório mononuclear predominantemente linfocitário. As fibras colagênicas 

ligamentares apresentavam-se desorganizadas e os capilares congestos. Em todos 

os espécimes avaliados identificaram-se áreas difusas de reabsorção inflamatória, 

em fase avançada, em todos os terços radiculares. 

Assim como ocorreu no subgrupo teste de reimplante após 30 minutos e 60 

dias de período experimental, o subgrupo teste apresentou-se diferente quanto ao 

comportamento do processo inflamatório estabelecido. O espaço ocupado pelo 

ligamento periodontal mostrou-se restrito, principalmente no terço apical, porém sem 

pontos de anquilose. O terço cervical apresentou hiperplasia do epitélio sulcular, 

com infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário difuso. Nos terços médio e apical, 

pequenos sítios de processos reabsortivos inflamatórios foram identificados, e um 

discreto a moderado infiltrado inflamatório mononuclear difuso, também se fazia 

presente no ligamento periodontal. Este último apresentava-se, na maioria dos 

espécimes (3), organizado, rico em feixes conjuntivos dentoalveolares transversais, 

além de áreas com congestão vascular e focos hemorrágicos. 
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Figura 8 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo controle com 60 minutos de tempo 
extra-alveolar e 60 dias de período experimental 
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Em A, observa-se a região cervical do espécime, onde se destaca a presença de 

epitélio juncional longo, com o tecido conjuntivo subjacente desorganizado por 

intenso infiltrado inflamatório mononuclear, predominantemente linfocitário 

(Magnificação de 100X). Em B, destaca-se o aglomerado planctônico de biofilme 

microbiano, associado a fragmentos de ração animal, e sua íntima relação com o 

epitélio do sulco periodontal (Magnificação de 400X). Em C, pode-se observar a 

região de inserção do ligamento periodontal à superfície do terço médio radicular. 

Nota-se o aumento do espaço periodontal, que se encontra desorganizado pelo 

infiltrado inflamatório (Magnificação de 100X). Em D, destaca-se área onde ocorreu 

processo reabsortivo inflamatório, agora tomado por biofilme microbiano aderido à 

área de anfractuosidade (Magnificação de 400X). Em E, a região apical do espécime 

revela a relação da superfície radicular, ligamento periodontal e lâmina dura alveolar. 

Nota-se que a inserção ligamentar é irregular, além de haver também irregularidades 

na superfície radicular causada por processos reabsortivos inflamatórios incipientes 

(Magnificação de 100X). Em F, destaca-se o ligamento periodontal da região apical, 

área com restos epiteliais de Malassez hiperplásicos revestindo parcialmente a 

superfície radicular. Nota-se, ainda, que a maioria das fibras colágenas presentes 

nesta região apresenta-se orientada no sentido longitudinal (Magnificação de 400x). 
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Figura 9 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo teste com 60 minutos de tempo 
extra-alveolar e 60 dias de período experimental 
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Observa-se em A a região cervical do dente reimplantado, apresentando uma 

grande massa de restos de ração animal, circundada por biofilme microbiano 

associado à superfície radicular (Magnificação de 100X). Em B, o maior aumento da 

região demarcada, apresenta-se a localização da inserção do ligamento periodontal. 

Apesar de intensamente infiltrado por leucócitos mononucleares, em sua maioria 

linfócitos, exibe grande quantidade de fibras colágenas organizadas longitudinal e 

transversalmente (Magnificação de 400X). Na porção média radicular, representada 

na imagem C, observa-se a invasão do tecido conjuntivo para dentro do espaço da 

cavidade pulpar, parcialmente preenchida por Ca(OH)2. Observa-se, na interface 

entre o medicamento e o tecido conjuntivo, área de necrose coagulativa, bem como 

a reação inflamatória subjacente e a grande quantidade de vasos congestos, 

localizados mais apicalmente (Magnificação de 100X).  Em D, nota-se a região do 

ligamento periodontal, que se apresenta organizado, bem inserido à raiz dentária, 

com moderado infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário, difusamente 

distribuído (Magnificação de 400X). Em E, a região apical do espécime mostra um 

estreitamento do espaço ocupado pelo ligamento periapical, porém sem indícios de 

anquilose alveolodentária (Magnificação de 100X). Em F, observa-se área 

hemorrágica no espaço ligamentar e a integridade da superfície radicular livre de 

processos reabsortivos (Magnificação de 400X). 
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5.1.5  Tempo extra-alveolar de 30 minutos, período experimental de 90 dias 

 

Durante este período experimental foi possível observar grandes diferenças 

entre os processos inflamatórios estabelecidos nos subgrupos teste e controle. O 

subgrupo controle apresentava, em seu terço cervical, um quadro de doença 

periodontal inflamatória crônica, com hiperplasia do epitélio do sulco periodontal, 

grande quantidade de biofilmes aderidos à superfície radicular e presença de restos 

de ração animal no interior do espaço periodontal. Observou-se ainda, fratura 

patológica no terço cervical em 1 dos espécimes. Nos terços médio e apical de todos 

os espécimes do subgrupo, um intenso processo de reabsorção radicular 

inflamatória foi detectado. 

No subgrupo teste, notou-se moderado infiltrado inflamatório mononuclear 

localizado na porção cervical, abaixo do epitélio juncional, que, apesar de longo, não 

se apresentava hiperplásico na maioria dos espécimes. Nos terços médio e apical 

radiculares de todos os espécimes, observaram-se áreas focais de reabsorção 

radicular inflamatória. O tecido conjuntivo ligamentar destas regiões, apresentava-se 

bem colagenizado, organizado, com feixes de fibras colágenas alveolodentárias 

transversais e longitudinais. Nessas regiões, foi possível observar, ainda, um 

moderado infiltrado inflamatório mononuclear difuso. O que mais se destacou nesse 

grupo foi o aumento do espaço do ligamento periodontal, que se inseria na 

superfície radicular nos terços médio e apical. 
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Figura 10 - Aspectos microscópicos de espécimes do grupo controle com 30 minutos de tempo 
extra-alveolar e 90 dias de período experimental 
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Nota-se em A que a região cervical do espécime sofreu fratura radicular patológica 

secundária ao processo reabsortivo inflamatório (Magnificação de 100X). Em B, 

evidencia-se a região da fratura onde é possível observar o fragmento radicular 

recoberto de biofilmes microbianos, bem como a presença de fragmento de ração 

animal próximo ao epitélio do sulco periodontal, que se encontra hiperplásico 

(Magnificação de 400X). Em C, observa-se a região do terço médio radicular na face 

vestibular do dente reimplantado, que não foi reabsorvida em razão de ser o dente 

revestido por esmalte (Magnificação de 100X). O epitélio do sulco periodontal desta 

região é do tipo juncional longo, conforme destacado em D (Magnificação de 400X). 

Em E, observa-se o aglomerado microbiano que estava aderido à superfície 

adamantina (Magnificalção de 400X). O terço apical de outro espécime está 

apresentado em F, onde é possível identificar a atividade do processo reabsortivo 

inflamatório (Magnificação de 100X). No maior aumento de G, destacam-se as 

lacunas de Howship e BMUs instaladas, bem como parte do ligamento periodontal, 

apresentando congestão vascular (Magnificação de 400X). 
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Figura 11 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo teste com 30 minutos de tempo 
extra-alveolar e 90 dias de período experimental 
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Em A, destaca-se a região cervical de um dos espécimes (Magnificação de 100X). 

Em B, parte do epitélio da mucosa gengival apresenta aspecto hiperplásico 

(Magnificação de 400X). Em C, observa-se o intenso infiltrado inflamatório 

mononuclear difuso, predominantemente linfocitário, do ligamento periodontal da 

região cervical (Magnificação de 400X). Em D, destaca-se a região média da 

superfície radicular, onde o ligamento periodontal encontrava-se inserido na 

superfície radicular, sendo posteriormente deslocado durante o processamento 

histotécnico (Magnificação de 250X). Em E, destaca-se a presença de células do 

ligamento periodontal, que se mantiveram aderidas à superfície radicular, após os 

procedimentos de microtomia, confirmando a íntima relação com o tecido conjuntivo 

periodontal (Magnificação de 400X). As características da crista óssea alveolar são 

demonstradas em F. Nota-se que o tecido ósseo apresenta-se bem modelado e 

maduro, após já ter se afastado da superfície dentária e migrado apicalmente, 

estando localizado no terço médio radicular (Magnificação de 400X). Em G, observa-

se o terço apical do mesmo espécime. Nota-se o moderado infiltrado inflamatório 

mononuclear difusamente distribuído, bem como a organização e direcionamento 

das fibras colágenas ligamentares (Magnificação de 250X). Em H, destaca-se uma 

região que sofreu processo reabsortivo, reparo com deposição de tecido cementóide 

ou osteóide, e novamente apresenta área focal de reabsorção inflamatória, com 

BMUs dispostas sobre lacunas de Howship (Magnificação de 400X). 

 



 



5 Resultados 81 

5.1.6  Tempo extra-alveolar de 60 minutos, período experimental de 90 dias 

 

Nos espécimes do subgrupo controle, foi possível observar um processo 

inflamatório em fase avançada, principalmente no terço cervical da raiz. Foi possível 

constatar nos espécimes do grupo a formação de um epitélio juncional longo, além 

da presença de biofilmes microbianos aderidos na porção cervical do dente, 

instalando assim uma doença periodontal inflamatória crônica em fase avançada. Os 

terços médio e apical apresentavam intensa irregularidade da superfície radicular, 

com células clásticas aderidas à superfície. O tecido conjuntivo ligamentar 

apresentava moderado infiltrado inflamatório mononuclear linfocitário, com as fibras 

ligamentares orientadas no sentido longitudinal. 

Os espécimes do subgrupo teste apresentaram uma resposta semelhante, 

porém de maior intensidade inflamatória. Em todos os ratos foi constatado, na região 

cervical, acúmulo de ração e biofilme microbiano, relacionado à hiperplasia do 

epitélio do sulco, e a formação de um epitélio juncional longo, que se estendia ao 

terço médio radicular. Subjacente ao revestimento epitelial, o tecido conjuntivo 

apresentou intenso infiltrado inflamatório mononuclear difusamente distribuído. A 

porção radicular apical apresentou fratura patológica decorrente de intenso processo 

reabsortivo inflamatório em todos os espécimes. No terço médio, o processo 

reabsortivo inflamatório também se encontrava em estagio avançado, principalmente 

na face lingual do dente. O tecido conjuntivo ligamentar apresentou-se 

desorganizado nos espécimes deste subgrupo teste. 
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Figura 12 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo controle com 60 minutos 
de tempo extra-alveolar e 90 dias de período experimental 
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Observa-se em A, a superfície radicular irregular pela presença de lacunas de 

Howship, agora separada do tecido conjuntivo por um epitélio sulcular hiperplásico. 

Nota-se, ainda, a presença de biofilmes microbianos aderidos à superfície radicular 

(Magnificação de 100X). Em B, nota-se no maior aumento da região próxima à crista 

óssea alveolar grande quantidade de vasos congestos e intenso infiltrado 

inflamatório crônico mononuclear de permeio no tecido conjuntivo (Magnificação de 

400X). Destaca-se, em C, a semelhança dos eventos do terço médio radicular com a 

região cervical. O sulco periodontal estende-se até esta região, separando a 

superfície radicular, já irregular, pela presença de processos reabsortivos passados, 

do conjuntivo ligamentar e do osso alveolar (Magnificação de 100X). Em D, observa-

se, em um maior aumento, o sulco periodontal presente no terço médio radicular, 

revestindo o tecido conjuntivo periodontal, desorganizado por intenso infiltrado 

inflamatório mononuclear predominantemente linfocitário difuso (Magnificação de 

400X). Em E, o terço apical revela-se apresentando intensa reabsorção inflamatória 

radicular, com fratura patológica e deslocamento do fragmento para o interior do 

canal radicular (Magnificação de 100X). Em F, o maior aumento da região revela o 

intenso infiltrado inflamatório mononuclear, predominantemente linfocitário, no tecido 

conjuntivo, com fibras colágenas dispostas paralelamente à superfície radicular, já 

parcialmente reabsorvida (Magnificação de 400X). 
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Figura 13 - Aspectos microscópicos de um espécime do grupo teste com 60 
minutos de tempo extra-alveolar e 90 dias de período experimental 
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Nota-se em A a ausência de inserção periodontal, causada pelo intenso processo 

inflamatório crônico estabelecido. Observa-se ainda, grande quantidade de biofilme 

microbiano e restos de ração localizados no espaço periodontal (Magnificação de 

100X). Em B, destaca-se o maior aumento da região cervical, que apresenta 

hiperplasia dos epitélios gengival e sulcular, bem como intenso infiltrado inflamatório 

mononuclear linfocitário, disposto difusamente no tecido conjuntivo subjacente 

(Magnificação de 400X). Em C, destaca-se o maior aumento do terço médio 

radicular, numa região de fratura patológica, causada pelo intenso processo 

reabsortivo inflamatório. Observa-se as irregularidades das lacunas de Howship e 

sua íntima relação com fragmentos de ração animal recobertos por biofilmes 

microbianos e células inflamatórias mononucleares (Magnificação de 400X). Em D, 

destaca-se, em maior aumento, um fragmento radicular fraturado, com sua 

superfície irregular pela imensa quantidade de lacunas de Howship. Nota-se ainda 

que esta região é a que se apresenta mais próxima do osso alveolar, além do tecido 

conjuntivo ligamentar com intenso infiltrado inflamatório mononuclear difusamente 

distribuído. 
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5.2  AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

 

Os dados obtidos através do processo de avaliação quantitativa foram 

tabulados conforme os registros a seguir: 

 

Tabela 4 - Registro dos eventos observados durante a análise quantitativa do grupo 1 (tempo extra-
alveolar de 30 minutos e 15 dias de período experimental) 

Período experimental 30 min. extra-alveolar 15 dias de acompanhamento 

Subgrupo Controle Teste 

Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 

R
e

a
ç

ã
o

 I
n

fl
a

m
a
tó

ri
a
 

In
fi

lt
ra

d
o

 i
n

fl
a

m
a
tó

ri
o
 

In
te

n
s
id

a
d

e
/l
o

c
a

l Cervical 2 2 2 2 2 2 2 

Médio 3 3 1 1 1 1 1 

Apical 2 2 1 1 1 1 1 

T
ip

o
 

PMN X - - X - - - 

MN X X X X X X X 

R
e

a
b

s
o

rç
ã
o

/l
o

c
a
l 

 

Cervical Inflamatória X X - - X - X 

Substitutiva - - - X - -  

Médio Inflamatória X - - - X - X 

Substitutiva - X X X  X  

Apical Inflamatória - - X - - - - 

Substitutiva - - - - - - - 

A
n

q
u

il
o

s
e

  Cervical - - - - - - - 

Médio X - - X X X X 

Apical - - - - - - - 
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Tabela 5 - Registro dos eventos observados durante a análise quantitativa do grupo 2 (tempo extra-
alveolar de 60 minutos e 15 dias de período experimental) 

Período experimental 60 min. extra-alveolar 15 dias de acompanhamento 

Subgrupo  Controle Teste 

Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 

R
e

a
ç

ã
o

 I
n

fl
a

m
a
tó

ri
a
 

In
fi

lt
ra

d
o

 i
n

fl
a

m
a
tó

ri
o

 

In
te

n
s
id

a
d

e
/l
o

c
a

l Cervical 3 3 2 2 2 2 2 

Médio 3 3 1 1 1 1 1 

Apical 

 

3 3 2 2 2 2 2 

T
ip

o
 

PMN X X - - X - - 

MN X X X X X X X 

R
e

a
b

s
o

rç
ã
o

/l
o

c
a
l 

 

Cervical Inflamatória X X X - - - - 

Substitutiva - - X X X - - 

Médio Inflamatória X X X - - X X 

Substitutiva - X X X - - - 

Apical Inflamatória X X - - X X - 

Substitutiva X - - - - - X 

A
n

q
u

il
o

s
e

  Cervical - - - - - - - 

Médio - - X X X - X 

Apical - - - - - - - 
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Tabela 6 - Registro dos eventos observados durante a análise quantitativa do grupo 3 (tempo extra-
alveolar de 30 minutos e 60 dias de período experimental) 

Período experimental 30 min. extra-alveolar 60 dias de acompanhamento 

Subgrupo  Controle Teste 

Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 

R
e

a
ç

ã
o

 I
n

fl
a

m
a
tó

ri
a
 

In
fi

lt
ra

d
o

 i
n

fl
a

m
a
tó

ri
o

 

In
te

n
s
id

a
d

e
/l
o

c
a

l Cervical 3 3 2 2 2 2 2 

Médio 3 3 2 2 2 2 2 

Apical 

 

3 3 1 1 1 1 1 

T
ip

o
 

PMN X X X - X - - 

MN X X X X X X X 

R
e

a
b

s
o

rç
ã
o

/l
o

c
a
l 

 

Cervical Inflamatória X X X X X X X 

Substitutiva - - - - - - - 

Médio Inflamatória X X - - - - - 

Substitutiva - - - - - - - 

Apical Inflamatória - X - - - - - 

Substitutiva - - - - - - - 

A
n

q
u

il
o

s
e

  Cervical - - - - - - - 

Médio X - - - - - - 

Apical - X - - - - - 

 

 

 

 

 

 



5 Resultados 89 

Tabela 7 - Registro dos eventos observados durante a análise quantitativa do grupo 4 (tempo extra-
alveolar de 60 minutos e 60 dias de período experimental) 

Período experimental 60 min. extra-alveolar 60 dias de acompanhamento 

Subgrupo  Controle Teste 

Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 

R
e

a
ç

ã
o

 I
n

fl
a

m
a
tó

ri
a
 

In
fi

lt
ra

d
o

 i
n

fl
a

m
a
tó

ri
o

 

In
te

n
s
id

a
d

e
/l
o

c
a

l Cervical 3 3 2 2 2 2 2 

Médio 3 3 2 2 2 2 2 

Apical 

 

3 3 2 2 2 2 2 

T
ip

o
 

PMN X X - X - X - 

MN X X X X X X X 

R
e

a
b

s
o

rç
ã
o

/l
o

c
a
l 

 

Cervical Inflamatória X X X X X X X 

Substitutiva - - - - - - - 

Médio Inflamatória X X - - - - - 

Substitutiva - - - - - - - 

Apical Inflamatória X X - - - - - 

Substitutiva - - - - - - - 

A
n

q
u

il
o

s
e

  Cervical - - - - - - - 

Médio - - X - X - - 

Apical - - - - - - - 
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Tabela 8 - Registro dos eventos observados durante a análise quantitativa do grupo 5 (tempo extra-
alveolar de 30 minutos e 90 dias de período experimental) 

Período experimental 30 min. extra-alveolar 90 dias de acompanhamento 

Subgrupo  Controle Teste 

Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 

R
e

a
ç

ã
o

 I
n

fl
a

m
a
tó

ri
a
 

In
fi

lt
ra

d
o

 i
n

fl
a

m
a
tó

ri
o

 

In
te

n
s
id

a
d

e
/l
o

c
a

l Cervical 2 2 3 3 3 3 3 

Médio 2 2 3 3 3 3 3 

Apical 

 

3 3 3 3 3 3 3 

T
ip

o
 

PMN X X X - X - - 

MN X X X X X X X 

R
e

a
b

s
o

rç
ã
o

/l
o

c
a
l 

 

Cervical Inflamatória X X X X X X X 

Substitutiva - - - - - - - 

Médio Inflamatória X X X X X X X 

Substitutiva - - - - - - - 

Apical Inflamatória X X - - - - - 

Substitutiva - - - - - - - 

A
n

q
u

il
o

s
e

  Cervical - - - - - - - 

Médio - - - - - - - 

Apical - - - - - - - 
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Tabela 9 - Registro dos eventos observados durante a análise quantitativa do grupo 6 (tempo extra-
alveolar de 60 minutos e 90 dias de período experimental) 

Período experimental 60 min. extra-alveolar 90 dias de acompanhamento 

Subgrupo  Controle Teste 

Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 

R
e

a
ç

ã
o

 I
n

fl
a

m
a
tó

ri
a
 

In
fi

lt
ra

d
o

 i
n

fl
a

m
a
tó

ri
o

 

In
te

n
s
id

a
d

e
/l
o

c
a

l Cervical 3 3 3 3 3 3 3 

Médio 3 3 3 3 3 3 3 

Apical 

 

3 3 2 2 2 2 2 

T
ip

o
 

PMN X X X X X X - 

MN X X X X X X X 

R
e

a
b

s
o

rç
ã
o

/l
o

c
a
l 

 

Cervical Inflamatória X X X X X X X 

Substitutiva - - - - - - - 

Médio Inflamatória X X X - X - X 

Substitutiva - - - - - - - 

Apical Inflamatória X X - X - X  

Substitutiva - - - - - - - 

A
n

q
u

il
o

s
e

  Cervical - - - - - - - 

Médio - - - - - - - 

Apical - - - - - - - 
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O nível de concordância entre examinadores, determinado pelo índice 

Kappa, revelou-se quase perfeito para todas as variáveis avaliadas. 

 

Tabela 10 - Resultado do índice Kappa de concordância entre examinadores 

Fenômenos analisados Concordância (κ) 

Intensidade inflamatória no 1/3 cervical 0.803 

Intensidade inflamatória no 1/3 médio 0.890 

Intensidade inflamatória no 1/3 apical 0.850 

Tipo de reabsorção 0.846 

Anquilose alveolodentária 0.836 

 

A avaliação comparativa entre os grupos experimentais e controle para as 

variáveis avaliadas foi feita através do teste Mann-Whitney. A avaliação mostrou não 

haver diferença estatística entre a administração de equistatina e tempo fora do 

alvéolo em relação à intensidade inflamatória nas diferentes porções radiculares.  

Quanto ao tipo de reabsorção estabelecida, notou-se que a presença de 

reabsorção inflamatória foi significativamente maior no grupo controle nos tempos de 

30 e 60 minutos, no período pós-cirúrgico de 15 dias. A anquilose alveolodentária 

esteve significativamente mais presente no grupo tratado com equistatina do que 

nos grupos controles de 30 e 60 minutos extra-alveolar e 15 dias de período 

experimental. Houve ainda mais anquilose alveolodentária no controle do grupo de 

60 minutos extra-alveolar, considerando o período experimental de 60 dias. 

No período experimental de 90 dias, todos os espécimes avaliados 

apresentaram processos reabsortivos inflamatórios e ausência de anquilose 

alveolodentária. 
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Tabela 11 - Resultado dos testes realizados para a avaliação da influência do tratamento com 
equistatina em relação à intensidade inflamatória, tipo de reabsorção radicular 
estabelecida e ocorrência de anquilose alveolodentária 

Fenômenos 
Avaliados 

Comparações entre grupos teste e controle pelo teste de Mann-
Whitney (Hipótese: teste<>controle) 

Período 
experimental 

15 dias 60 dias 90 dias 

Tempo de 
reimplante 

30 
minutos 

60 
minutos 

30 
minutos 

60 
minutos 

30 
minutos 

60 
minutos 

Intensidade 
inflamatória no 1/3 
cervical 

0.014 0 0.014 0.014 0 0.014 

Intensidade 
inflamatória no 1/3 
médio 

0.014 0.014 0.014 0.014 0 0.014 

Intensidade 
inflamatória no 1/3 
apical 

0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0 

Tipo de 
reabsorção 

0.073 
H0:C<T=

0.036 

0.823 
H0:C<T=

0.000 

0 0 0 0 

Anquilose 
alveolodentária 

0.073 
H0:C<T=

0.036 

0.462 0.327 0.014 
H0:C>T=

0.007 

0 0 

 

A comparação entre os grupos estudados demonstrou haver diferenças 

significantes quando foram comparados todos os grupos, em conjunto, para as 

variáveis estudadas, pelo teste de Kruskal-Wallis. Por outro lado, as comparações 

individuais entre grupos demonstraram que a intensidade inflamatória do terço médio 

radicular nos grupos com 15 dias de período experimental foi significativamente menor 

do que os grupos de 90 dias de período experimental. A intensidade inflamatória do 

terço apical também se mostrou menor na comparação dos grupos com 60 minutos 

de reimplante e 15 dias de período experimental e 60 minutos de reimplante e 60 

dias de período experimental, em relação ao grupo teste de 60 minutos de 

reimplante e 90 dias de período experimental. Nenhuma comparação individual 

apresentou diferenças significantes para as variáveis intensidade inflamatória no 

terço cervical, tipo de reabsorção presente e presença de anquilose alveolodentária. 
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Tabela 12 - Resultado dos testes de Kruskal-Wallis e Dunn realizados para a comparação entre 
subgrupos para as variáveis estudadas 

Fenômenos avaliados Comparações entre 
subgrupos pelo teste de 

Kruskal-Wallis 

Comparações Individuais 
significantes pelo teste de 

Dunn (p<0,05) 

Intensidade inflamatória 
no 1/3 cervical 

p=0.00002 - 

Intensidade inflamatória 
no 1/3 médio 

p=0.00002 TESTE 1 X TESTE 5 

TESTE 1 X TESTE 6 

TESTE 2 X TESTE 5 

TESTE 2 X TESTE 6 

Intensidade inflamatória 
no 1/3 apical 

p=0.00002 TESTE 2 X TESTE 6 

TESTE 4 X TESTE 6 

Tipo de reabsorção p=0.008 - 

Anquilose alveolodentária p=0.006 - 

 

O teste de correlação de Spearman demostrou haver correlações 

positivas substanciais ou muito fortes entre as variáveis: intensidade inflamatória no 

1/3 cervical e no 1/3 médio, intensidade inflamatória no 1/3 cervical e no 1/3 apical e 

intensidade inflamatória no 1/3 médio e no 1/3 apical. Destacou-se ainda a 

correlação negativa substancial entre tipo de reabsorção e a intensidade inflamatória 

do 1/3 médio radicular. 
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Tabela 13 - Resultado dos testes de correlação de Spearman entre as variáveis avaliadas 

Variáveis Correlação Prob(bicaudal) Número 

Tipo de reabsorção X Intensidade 
inflamatória 1/3 cervical 

-0.420084 0.005610 42 

Tipo de reabsorção X Intensidade 
inflamatória 1/3 médio 

-0.546191 0.000183 42 

Tipo de reabsorção X Intensidade 
inflamatória 1/3 apical 

-0.323518 0.036624 42 

Tipo de reabsorção X anquilose 
alveolodentária 

0.462175 0.002060 42 

Intensidade inflamatória 1/3 
cervical x Intensidade inflamatória 
1/3 médio 

0.849632 0.000000 42 

Intensidade inflamatória 1/3 
cervical x Intensidade inflamatória 
1/3 apical 

0.691629 0.000000 42 

Intensidade inflamatória 1/3 
cervical x anquilose 
alveolodentária 

-0.371688 0.015365 42 

Intensidade inflamatória 1/3 
médio x Intensidade inflamatória 
1/3 apical 

0.663993 0.000002 42 

Intensidade inflamatória 1/3 
cervical x anquilose 
alveolodentária 

-0.482310 0.001218 42 

Intensidade inflamatória 1/3 apical 
x anquilose alveolodentária 

-0.247545 0.113976 42 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

6.1  DA CONCEPÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi concebido anteriormente ao meu ingresso no curso 

de doutorado em Endodontia, na FOB-USP. Um projeto, ainda embrionário, foi 

apresentado como um dos pré-requisitos para admissão no programa. A inspiração 

do projeto surgiu da convivência próxima com o Prof. Dr. Alberto Consolaro, 

orientador do meu curso de mestrado em Patologia Bucal, e seus inúmeros estudos 

na área das reabsorções dentárias. Outra grande influência foi a convivência com o 

Prof. Dr. Armelindo Roldi, da Universidade Federal do Espírito Santo, que realizava 

seu pós-doutorado na disciplina de Patologia Bucal, na mesma época, e trazia 

consigo uma extraordinária bagagem, resultante de uma carreira dedicada ao estudo 

do traumatismo dentário e dos transplantes dentários autógenos. Finalmente, a 

experiência do Prof. Dr. Roberto Brandão Garcia com a metodologia, através dos 

trabalhos realizados por suas orientadas Profa. Dra. Adriana Lustosa Pereira e Profa. 

Dra. Graziela Garrido Mori, tornou possível a união da vontade de também contribuir 

com o estudo da área. 

O reconhecimento da equistatina como uma substância que poderia, de 

alguma forma, influenciar no processo de reabsorção dentária se deu com a 

publicação do artigo “Equistatina como inibidor da reabsorção radicular 

ortodonticamente induzida: a essência não está no resumo e conclusões” 

(CONSOLARO, 2006). Apesar de o artigo tratar-se de uma crônica, ou uma crítica 

ao ato de produzir ciência, o tema equistatina tornou-se familiar. Ainda em 2006, 

foram publicados no periódico Dental Traumatology os artigos de Lustosa-Pereira et 

al. e Mori et al., colocando em evidência na Endodontia a busca por um 

medicamento que auxiliasse na prevenção de processos reabsortivos durante o 

tratamento de dentes submetidos a procedimento de reimplante tardio. 

Uma vez definido o foco do estudo, buscou-se o melhor meio de 

administração do medicamento. Hipóteses como medicação intracanal, aplicações 

diretas na submucosa, intramusculares e intravenosas foram ponderadas. Os 

estudos sobre a equistatina nos levaram aos trabalhos de Holliday et al. (2003) e o 
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de Dolce et al. (2003), que também testaram a equistatina na prevenção de 

reabsorções ortodonticamente induzidas. Neste trabalho, o polímero etileno-vinil-

acetato (ELVAX) 40, mostrou-se alternativa interessante. Surgiu ai a possibilidade do 

desenvolvimento de um produto, uma nova tecnologia para o tratamento de dentes 

traumatizados. O ELVAX representava, então, uma solução que poderia auxiliar na 

administração da equistatina, uma desintegrina reconhecidamente pouco estável, 

que necessita ser administrada bem próxima ao local de atuação, não sendo 

recomendável sua administração na circulação sanguínea, por influenciar 

negativamente o processo de coagulação (SATO et al., 1990). 

A expectativa do trabalho era contribuir para o desenvolvimento de um 

produto que reduzisse os danos à superfície radicular causados por reabsorção 

inflamatória, e que, na eventualidade do estabelecimento de anquilose 

alveolodentária, prevenisse a evolução para a instalação do processo de reabsorção 

substitutiva. Inicialmente, seria um produto indicado ao tratamento de dentes 

traumatizados, mas a potencialidade das aplicações terapêuticas é enorme, 

incluindo: coadjuvante ao tratamento ortodôntico; tratamento reabilitador oral; 

tratamento da osteoporose; tratamento das metástases ósseas; tratamento de 

doenças ósseas metabólicas osteolíticas; tratamento de desordens articulares..., 

enfim, um projeto ambicioso. 

 

 

6.2  DA METODOLOGIA EMPREGADA 

 

O modelo experimental de ratos Wistar é consagrado como confiável, de 

fácil realização e reprodução. O modelo de estudo com a exodontia de incisivos 

superiores mostrou possuir inúmeras aplicabilidades, como experimentos de reparo 

ósseo alveolar, citotoxicidade de materiais endodônticos retrobturadores, ação de 

medicação intracanal e estudo de reabsorções dentárias traumaticamente induzidas. 

(OKAMOTO; RUSSO, 1973; LUSTOSA-PEREIRA, 2005; LUSTOSA-PEREIRA et al., 

2006; MORI, 2005; MORI et al., 2006, 2007, 2010). Com a finalidade de familiarizar-

se com a metodologia proposta, realizou-se inicialmente, um projeto piloto, que 

consistiu na execução dos procedimentos cirúrgicos, obtenção laboratorial dos 

implantes de ELVAX e desenvolvimento da dinâmica experimental. Nesta fase, a 
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técnica da extração dos incisivos superiores de ratos foi aprendida com a 

colaboração do Prof. Dr. Roberto Brandão Garcia, no biotério da FOB-USP. Após 

aprender a técnica de exodontia de incisivos superiores de rato, um total de 10 ratos 

foram operados no biotério da Unidade de Ensino Superior Ingá (Uningá), em 

Maringá-PR, com o auxílio do Prof. Dr. Luciano Tavares Ângelo Cintra, que, por sua 

vez, havia aprendido a técnica de exodontia de incisivos superiores de rato com o 

Prof. Dr. Tetuo Okamoto, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, 

para empregar em sua tese de mestrado em Endodontia da FOB-USP, sob 

orientação do Prof. Dr. Ivaldo Gomes de Moraes. 

A preparação do polímero, com e sem equistatina, foi realizada no 

Laboratório de Química da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, campus 

Londrina-PR, sob a supervisão do Prof. Dr. Alexei Lorenzetti Novaes Pinheiro, do 

departamento de Química. Pela falta de familiaridade com o polímero e com a 

equistatina (material caro, de difícil viabilização e cuidadoso acondicionamento), 

optou-se por utilizar a metodologia referente à dosagem do medicamento e preparo 

do polímero empregada por Dolce et al. (2003). Concluiu-se, neste trabalho, que a 

equistatina liberada pelo ELVAX inibe a formação de anéis de actina, essenciais na 

formação de clastos funcionais, após 90 minutos de exposição do polímero em 

geralembebido em equistatina à cultura de células clásticas, sem diminuir o número 

de células presentes. Na parte reservada à discussão, os autores relatam que, 

devido à alta afinidade da equistatina com os receptores αvβ3, principais integrinas 

das células clásticas, seria utilizada uma baixa concentração da substância 

incorporada ao polímero ELVAX. O período experimental utilizado no trabalho de 

Dolce et al. (2003) foi de 10 dias. 

Quanto ao polímero ELVAX, são inúmeras suas aplicações, devido às suas 

características de biocompatibilidade, hidrofobia, afinidade química com substâncias 

orgânicas e resistência térmica (DOLCE, 2003; LING; YU; ROBERTSON, 1995; 

JONES et al. 1996; BENEZRA et al., 1997). O polímero já é utilizado na indústria em 

geral como revestimento isolante e protetor, na indústria alimentícia como 

revestimento interno de embalagens, auxiliando na conservação dos alimentos e na 

pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos, numa modalidade de 

medicamentos chamada sistema de liberação contínua (“sustained release system” - 

tradução livre) (LANGER; FOLKMAN, 1976). Neste último ramo, em particular, se 
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enquadra aqui sua utilização. O problema encontrado na execução do trabalho em 

relação ao polímero está na obtenção de informação sobre suas propriedades de 

liberação daubstâncias a ele incorporadas. Os trabalhos que demonstram a 

utilização do ELVAX para o propósito, mostram, através de inúmeros testes, como 

cultura de células, microscopia óptica e testes biomoleculares com imunomarcações 

por fluorescência e PCR, sua efetividade na liberação das substâncias pelo efeito a 

elas atribuído. Todavia, não é divulgada, ou não é precisamente determinada, a 

quantidade de medicamento liberada, num determinado tempo. Isto cria séria 

dificuldade de determinar valores de dosagem e períodos experimentais (LANGER; 

FOLKMAN, 1976; LING; YU; ROBERTSON, 1995). 

Vários desafios foram transpostos durante a realização deste trabalho, O 

estabelecimento da metodologia foi um deles. Os períodos experimentais e o tempo 

de permanência do dente fora do alvéolo foram decididos durante a fase de 

qualificação do projeto. A decisão do procedimento a ser realizado previamente à 

reimplantação dentária seguiu as recomendações da Associação Internacional de 

Traumatologia Dentária (IADT) (FLORES et al., 2007). 

Assim, os dentes que permaneceram 60 minutos a seco receberam somente 

a remoção do tecido mole necrótico com auxílio de gase estéril. O não tratamento de 

superfície com imersão em hipoclorito de sódio a 1%, como realizado por Lustosa-

Pereira (2006) e Lustosa-Pereira (2009), previamente à imersão em solução de 

fluoreto de sódio a 2%, PH de 5,5, teve como objetivo preservar qualquer 

remanescente tecidual viável do recobrimento cementoblástico e restos epiteliais de 

Malassez. Tal procedimento corrobora as recomendações da IADT (FLORES et al., 

2007) para períodos extra-alveolares de até 60 minutos. A destruição dessa 

importante camada tecidual com solventes orgânicos, como o hipoclorito de sódio a 

1%, ou soluções ácidas, como o ácido cítrico, acrescentaria mais uma variável ao 

estudo, podendo mascarar o resultado da ação da equistatina. Este procedimento 

mostrou-se bastante válido. Em todos os grupos de 60 minutos de período extra-

alveolar observaram-se espécimes com revestimento cementoblástico, parcial ou 

total, da superfície radicular lingual, o que facilitou a reinserção das fibras colágenas 

ligamentares e auxiliou na prevenção da instalação de reabsorção óssea e, 

principalmente, da anquilose alveolodentária. Seguindo este raciocínio, o período 

experimental de 60 minutos extralveolar comportou-se de forma semelhante ao 
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reimplante, após 30 minutos, não apresentando diferenças estatisticamente 

significantes, demonstrando características microscópicas de reimplante imediato. 

A análise digital de imagens empregada neste estudo como método auxiliar 

da avaliação quantitativa dos eventos celulares, mostrou ser uma boa ferramenta, 

que facilita a reprodução e repetição das análises. Esse achado foi confirmado pelos 

elevados índices de concordância alcançados entre examinadores (Tabela 10). Isto 

ocorre pela eliminação da avaliação com retículo, montado no microscópio óptico, 

que pode incorrer em erros no reposicionamento dos campos para repetição de 

contagens. Além disso, essa atitude coloca a metodologia de acordo com as 

normatizações estabelecidas pela Federação Dentária Internacional (FDI, 1980) e 

Organização Internacional de Estandardização (ISO 7405, 1997).  

O software ImageJ versão 1.44p, de domínio público, mostrou-se acessível e 

de fácil operação. Hoje, existem no mercado inúmeros softwares que se dedicam à 

análise de imagens digitalizadas. A maioria desses programas é das próprias 

indústrias do material de microscopia, agindo de forma integrada com os sistemas 

de captura digital, o que facilita o uso. Por outro lado, são reconhecidamente 

onerosos, geralmente adquiridos em conjunto com os sistemas de captura. O 

software utilizado neste trabalho é reconhecidamente eficaz para o propósito, sendo 

indicado e fornecido pelo NIH (National Institute of Health), órgão que regulamenta 

estudos na área de saúde, nos Estados Unidos.  

 

 

6.3 DAS LIMITAÇÕES DO TRABALHO E SUGESTÕES PARA PROJETOS 

COMPLEMENTARES 

 

O presente trabalho foi realizado seguindo uma sequência de três trabalhos 

dentro do mesmo assunto (LUSTOSA-PEREIRA, 2005, 2009; MORI, 2005). Ao 

mesmo tempo, foi o primeiro a testar uma substância orgânica bioativa, não se 

restringindo a produtos químicos. A inexperiência com o uso da equistatina, seu 

custo elevado, e a pouca disponibilidade do material deram pouco espaço a erros. 

Por isso, a insistência em realizar procedimentos piloto buscou minimizar estas 

falhas. Mesmo assim, alguns fatores, como tamanho do implante, quantidade de 

equistatina a ser incorporada ao ELVAX, colocação cirúrgica do implante, 
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representaram fatores que certamente influenciaram diretamente os resultados 

obtidos. 

Com a finalidade de obter-se bases comparativas, utilizou-se no trabalho a 

concentração de equistatina e o tamanho do implante determinados no trabalho de 

Dolce et al. (2003). No momento da escolha, pareceu lógica a opção pela completa 

inexistência de trabalhos semelhantes. Porém, o referido trabalho foi realizado em 

molares superiores murinos, muito menores que os incisivos superiores, para testar 

a influência da equistatina na movimentação ortodôntica e não em traumatismos 

dentários. Os resultados aqui alcançados apontam na direção de novos testes, que 

estudem a variação da concentração da equistatina no implante, o tamanho do 

implante e o melhor sítio receptor para o implante. 

Ainda em relação ao sítio receptor do implante, o posicionamento 

submucoso no fundo do vestíbulo, ao lado do incisivo superior que foi reimplantado, 

mostrou-se eficaz e, principalmente, de fácil realização. Entretanto, a tábua óssea 

lateral do incisivo superior murino é muito delgada, tendo havido infecção e necrose 

da porção cervical dessa tábua óssea em 4 espécimes. Apesar de não se poder 

afirmar que tais alterações foram causadas pela inserção do implante, a 

possibilidade de colocação do mesmo na submucosa palatina, abaixo da superfície 

lingual, deve ser cogitada. O fato de ser a superfície lingual do incisivo superior a 

preferencial para observações em cortes longitudinais, e de ser a tábua óssea dessa 

região a mais espessa, torna o local interessante para a realização de testes. A 

limitação da região fica na necessidade de descolamento da mucosa palatina, muito 

delicada, e o procedimento de sutura, que devem ser bem planejados. 

Outra limitação encontrada foi à restrição da avaliação microscópica com 

coloração de H.E. No projeto inicial constava, além dessa coloração, a histoquímica 

pelo método da fosfatase ácida tartarato-resistente (TRAP) para auxiliar a 

identificação de células clásticas. Por limitações técnicas e orçamentárias, essa 

coloração foi postergada para um próximo trabalho. Outras técnicas também podem 

ser implementadas para melhor embasar os achados encontrados, utilizando os 

blocos deste mesmo trabalho ou em um novo trabalho, como a coloração 

imunoistoquímica para as principais células inflamatórias, a fim de facilitar e dar 

especificidade à fase de contagem. Testes biomoleculares de PCR e hibridização “in 

situ” contribuiriam para comprovar a presença da equistatina no tecido. 
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Finalmente, a quantidade de espécimes utilizadas no trabalho, 

principalmente em relação aos subgrupos controle, mereceriam ser maiores. Ao 

todo, 14 ratos foram operados e receberam implantes sem equistatina. Durante a 

concepção do projeto, este número pareceu mais que suficiente, mesmo do ponto 

de vista estatístico. Porém, a variabilidade de respostas encontradas aponta no 

sentido de que seria melhor parear o número de controles com o número de 

experimentos em cada grupo, mesmo aumentando muito a quantidade de animais 

necessária ao experimento. Essa atitude facilitaria principalmente na realização de 

testes estatísticos, além de abrir a possibilidade de minimizar possíveis variações 

esdrúxulas, como infecções ou perdas durante o período pós-cirúrgico. 

 

 

6.4  DOS RESULTADOS  

 

Ao estudar os efeitos da equistatina, é impossível não cogitar seu potencial 

como agente antiinflamatório (LANGER; FOLKMAN, 1976). Sua reconhecida ação 

sobre a agregação plaquetária, e na ligação de células inflamatórias à vimentina, 

importante na migração celular durante o processo inflamatório e de cura, são 

motivos suficientes para acreditar que o uso dessa substância pode influenciar na 

intensidade inflamatória no reimplante dentário. A agregação plaquetária influencia 

na qualidade do coágulo formado, principalmente em relação à formação da rede de 

fibrina, que, durante o processo inflamatório e o processo de cura, auxilia na 

migração leucocitária, por fornecer ancoragem a tais células. A vimentina, uma 

molécula de adesão, se liga às células inflamatórias por receptores próprios 

auxiliando em sua locomoção (ABBAS et al., 2008). 

Assim, a distribuição e intensidade das reabsorções inflamatórias deveriam 

também ser menores em grupos tratados com a equistatina. Os resultados do teste 

de Mann-Whitney, que verificou diferenças entre experimento e controle num 

período observacional específico, demonstram que a avaliação comparativa entre os 

grupos experimental e controle não registrava diferenças estatísticas entre a 

administração de equistatina e tempo fora do alvéolo, em relação à intensidade 

inflamatória nas diferentes porções radiculares, num mesmo período experimental 

(Tabela 11). Quando a comparação é global, comparando os resultados entre 
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diferentes grupos experimentais através do teste de Kruskal-Wallis, houve diferenças 

significantes em todas as variáveis avaliadas. A comparação individual entre grupos, 

executada através dos testes de Dunn, revelou diferenças estatisticamente 

significantes para a intensidade inflamatória entre grupos experimentais de 30 e 60 

dias em comparação com 90 dias, nas porções radiculares média e cervical (Tabela 

12). Estes resultados evidênciam que o processo inflamatório nos terços radiculares, 

cervical e médio, dos subgrupos tratados com equistatina, se intensificou com a 

progressão do período experimental, provavelmente pela diminuição da eficácia da 

equistatina no processo.  

Diferente da intensidade inflamatória, o tipo de reabsorção estabelecida, 

mostrou-se significativamente maior para o tipo reabsorção inflamatória, no grupo 

controle, nos períodos de 30 e 60 minutos e período experimental de 15 dias. 

Conforme demonstrado nas Tabelas 4-9, esta diferença não se manteve nos demais 

períodos experimentais. A incidência de processos reabsortivos substitutivos, que 

demandam de um processo anquilosante prévio, caiu consideravelmente nos 

tempos de proservação de 60 e 90 dias. Uma suposição plausível para este 

fenômeno é a possibilidade de esgotamento do medicamento, ou diminuição dos 

níveis de concentração eficientes para a prevenção da instalação de processos 

reabsortivos. Uma vez que se utilizou o trabalho de Dolce et al. (2003) como 

referência no estabelecimento da dose, e que eles utilizaram um período 

observacional de 10 dias, não havia como ter certeza por quanto tempo a equistatina 

seria liberada, em concentração suficiente para manter sua ação, por não haver 

trabalho semelhante, nem mesmo nas demais observações sobre a equistatina e o 

ELVAX (DOLCE et al., 2003). Este resultado abre a possibilidade de realização de 

novos estudos complementares, que testem a concentração de equistatina ou a 

realização de trocas periódicas do implante, com a mesma concentração utilizada, 

ou ainda com a utilização de um período experimental maior.  

A anquilose alveolodentária também esteve significativamente mais presente 

no grupo tratado com equistatina do que no subgrupo controle com 30 minutos de 

período extralveolar e 15 dias de período experimental. Este achado é condizente 

com as expectativas surgidas antes da realização do trabalho. Apesar de não haver 

diferença estatisticamente significante, para os níveis de significância utilizados no 

trabalho, os tempos de 60 minutos extra-alveolar com 15 dias de proservação e 30 
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minutos extra-alveolar e 60 dias de proservação demonstram pouca semelhança 

entre teste e controle, havendo maior número de espécimes com anquilose em ratos 

tratados com equistatina nesses períodos. Por outro lado, houve mais casos de 

anquilose alveolodentária no subgrupo controle do grupo de 60 minutos extra-

alveolar, com o período observacional de 60 dias. Neste período, a evolução do 

processo de anquilose com associação de reabsorção inflamatória foi 

significativamente maior do que o grupo tratado p<0,01. 

No período experimental de 90 dias, todos os espécimes apresentaram 

processos reabsortivos inflamatórios e ausência de anquilose alveolodentária, não 

havendo diferença entre subgrupos teste e controle. Conforme observado nos 

estudos de Lustosa-Pereira e Mori (LUSTOSA-PEREIRA, 2005; LUSTOSA-

PEREIRA et al., 2006; MORI, 2005; MORI et al., 2006, 2007, 2010), uma vez 

estabelecida a anquilose alveolodentária, os dentes tendem a progredir para a 

instalação de reabsorções inflamatórias ou substitutivas que se intensificam de 

acordo com a progressão do período experimental. No presente trabalho, aos 90 

dias, a reabsorção inflamatória predominou sobre a reabsorção substitutiva.  

A realização do teste de correlação de Spearman buscou compreender 

melhor a dinâmica dos eventos avaliados, através de correlações positivas e 

negativas (Tabela 13). O teste demonstrou uma uniformidade na resposta 

inflamatória nos espécimes, indicando correlações positivas substanciais ou muito 

fortes entre as variáveis: intensidade inflamatória no 1/3 cervical e no 1/3 médio, 

intensidade inflamatória no 1/3 cervical e no 1/3 apical e intensidade inflamatória no 

1/3 médio e no 1/3 apical. O processo inflamatório do 1/3 cervical parece ser crítico 

para a boa evolução do caso. Na maioria dos espécimes que apresentaram 

intensidade inflamatória severa nesta região, notou-se grande quantidade de 

biofilmes microbianos aderidos à superfície radicular e até fragmentos de ração 

contaminada. Inúmeros trabalhos clínicos sobre reimplante dentário chamam 

atenção para os cuidados de higiene a serem tomados após o reimplante 

(HAMMARSTROM et al., 1986, p. 1; HAMMARSTROM et al., 1986, p. 51). Os 

achados microscópicos deste trabalho demonstram a integração do processo 

inflamatório por todo o periodonto do dente agredido. 

No presente trabalho, foi observado que o 1/3 médio radicular foi o mais 

acometido por anquilose alveolodentária e processos reabsortivos. Isto pode estar 
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relacionado com a curvatura da raiz do incisivo superior murino. Segundo Okamoto e 

Russo (1973), esta curvatura contribui para a estabilidade do reimplante, 

dispensando a necessidade de contenção dentária. Foi constatado pelo teste de 

correlação de Spearman (Tabela 13) que houve uma correlação negativa 

substancial entre tipo de reabsorção e a intensidade inflamatória do 1/3 médio 

radicular. Esta observação demonstra que quanto maior for a intensidade 

inflamatória, a probabilidade de instalação de processos reabsortivos substitutivos 

diminui e que, quanto menor for a intensidade inflamatória, maior será a chance de 

instalação de reabsorção substitutiva. Tais achados corroboram observações do 

processo reabsortivo realizadas por outros autores (LUSTOSA-PEREIRA, 2005; 

LUSTOSA-PEREIRA et al., 2006; MORI, 2005; MORI et al., 2006, 2007, 2010). 

Os dados obtidos neste trabalho apontam novos rumos para o 

desenvolvimento de um material bioativo coadjuvante no tratamento de 

traumatismos dentários. Faz-se necessária a continuidade desta pesquisa, com a 

exploração das áreas ainda obscuras levantadas durante o processamento dos 

resultados, como necessária também se faz a investigação de alternativas 

metodológicas que auxiliem a compreensão dos resultados.  
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7  CONCLUSÕES 

 

 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste experimento permitiu 

observar que a anquilose alveolodentária parece possuir uma relação dose-

dependente com a equistatina. Nos períodos experimentais de 15 dias, esta se 

mostrou mais comum em dentes tratados com a equistatina, enquanto que, após 60 

dias, os dentes dos grupos controle apresentaram mais anquilose. 

Os tempos extra-alveolares de 30 e 60 minutos não produziram diferenças 

significativas na forma de evolução do processo inflamatório. Por outro lado, a 

instalação do processo reabsortivo inflamatório foi significativamente maior em 

dentes não tratados com equistatina, que permaneceram mais tempo fora do 

alvéolo, no período experimental de 15 dias. 

Os implantes de equistatina demonstraram possuir potencial terapêutico na 

prevenção de processos reabsortivos inflamatórios, neste modelo experimental. O 

desenvolvimento desta potencialidade parece estar relacionado a fatores dose-

dependentes, como a concentração do medicamento, o tamanho do implante e o 

seu posicionamento submucoso.  
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ANEXO A - Ofício de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Animais 
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