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Resumo



 

Resumo* 

 

Almeida MM. Avaliação do hidróxido de cálcio associado à própole com 

agitação ultrassônica como curativo intracanal em reimplante dentário tardio. 

(Dissertação) Araçatuba: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - 

UNESP; 2016. 

 

Na avulsão dentária ocorre o rompimento do feixe vásculo-nervoso que nutre a polpa e, 

após o reimplante tardio, existe a necessidade do tratamento endodôntico. A pasta de 

hidróxido de cálcio (Ca (OH)2) é a medicação intracanal mais empregada em razão de suas 

excelentes propriedades biológicas, porém várias substâncias têm sido associadas a este 

na tentativa de melhorar a sua ação antimicrobiana. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito 

do uso de curativo intracanal de hidróxido de cálcio (Ca (OH)2) associado à própole a 10% 

seguida da agitação ultrassônica em reimplante tardio de dentes de rato. Vinte e quatro 

ratos tiveram o incisivo superior direito extraído e deixado em bancada por uma hora. Em 

seguida, foram removidos: papila dentária, polpa dentária e ligamento periodontal. Os 

dentes foram imersos em solução de fluoreto de sódio fosfato acidulado a 2%. Na sequencia 

os canais radiculares foram secos e os animais divididos em quatro grupos experimentais: 

Grupo Ca (OH)2, Grupo Ca (OH)2 seguido da agitação ultrassônica, Grupo Ca(OH)2 e 

própole, Grupo Ca(OH)2 e própole seguido da agitação ultrassônica. Após a colocação do 

curativo, foi confeccionado um plug apical de MTA. Os alvéolos foram irrigados com soro 

fisiológico e os dentes reimplantados. Decorridos 60 dias do reimplante, os animais sofreram 

eutanásia. Quanto ao infiltrado inflamatório agudo no ligamento periodontal, houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos Ca(OH)2 e Ca(OH)2 e própole. Com relação ao 

infiltrado inflamatório crônico no ligamento periodontal, houve diferença significante entre os 

grupos Ca(OH)2 seguido da agitação ultrassônica e  Ca(OH)2 e própole. A reabsorção 

radicular estava presente em todos os grupos sem diferença estatística. Conclui-se que o 

uso do curativo intracanal de hidróxido de cálcio associado à própole a 10% seguido da 

agitação ultrassônica não se mostrou mais efetivo que o Ca(OH)2 no processo de reparo do 

reimplante tardio de dentes de rato. 

 

Palavra-chave: Reimplante dentário. Hidróxido de cálcio. Própole. Ultrassom. Materiais 

restauradores do canal radicular. 

 
*Normalização segundo a Revista Dental Traumatology (Anexo B) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract



 

Abstract 

 

Almeida MM. Evaluation of calcium hydroxide mixed with propolis by ultrasonic 

activation as root canal dressing in delayed tooth replantation. (Dissertation). 

Araçatuba: UNESP – Univ Estadual Paulista; 2016. 

 

In tooth avulsion it is the disruption of the neurovascular bundle that nourishes the flesh, and 

after delayed replantation there is a need for endodontic treatment. Calcium hydroxide 

(Ca(OH)2) is the most commonly used substance to delay healing, due to its excellent 

biological properties. However, many substances have been associated with it in an attempt 

to improve their antimicrobial activity. The aim of this study was to evaluate the effect of 

intracanal dressing of calcium hydroxide associated with propolis 10% followed by ultrasonic 

agitation. in delayed replantation of rat teeth. Twenty four rats had the right upper incisor 

extracted, which was left on the bench-dried for an hour. It was then removed from the dental 

papilla, and pulp, the periodontal ligament and teeth were immersed in sodium fluoride 

solution at 2% acidulated phosphate. After this procedure, the root canals were dried with 

paper cones and the were animals divided into four groups according to the employed 

intracanal dressing: Group Ca(OH)2, Group Ca(OH)2 with ultrasonic agitation, Group 

Ca(OH)2 and propolis, Group Ca(OH)2 and propolis with ultrasonic agitation. After placing the 

bandage, an apical plug of MTA will be made. The root canals were irrigated with saline and 

the teeth were replanted. Sixty days after replantation, the animals were euthanised. As for 

the acute inflammatory infiltrate in the periodontal ligament, there was no statistically 

significant difference between groups Ca(OH)2 and Ca(OH)2 and propolis. Regarding the 

chronic inflammatory infiltrate in the periodontal ligament, there was no significant difference 

between group Ca(OH)2 with ultrasonic agitation and the group Ca(OH)2 and propolis. Root 

resorption was present in all groups with no significant difference between them. It was 

concluded that the canal dressing of calcium hydroxide associated with propolis 10% 

followed by ultrasonic agitation was not more effective than Ca(OH)2 in the repair process in 

delayed replantation of rat teeth. 

 

Keywords: Tooth replantation. Calcium hydroxide. Propolis. Ultrasound. Intracanal dressing. 
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Introdução 

 

Os traumatismos dentoalveolares (TDA) possuem relevância clínica em razão 

da sua frequência, gastos governamentais e difícil prevenção (1,2). A etiologia é 

dependente da idade e, em crianças, o principal motivo é a queda, esportes e 

agressões, enquanto que, após os 18 anos, os acidentes de bicicleta, 

automobilísticos, motociclísticos, álcool e as drogas são mais frequentes (2,3). 

A literatura tem mostrado que, dentre os TDA, a avulsão dentária ocorre com 

uma frequência significativa em pacientes jovens devido à resiliência óssea e 

também à rizogênese ainda incompleta (3,4).  

A avulsão dentária é o completo deslocamento do dente do interior do seu 

alvéolo e, consequentemente, ocorre o rompimento do ligamento periodontal e do 

feixe vásculo-nervoso que nutre a polpa, ficando a superfície radicular exposta ao 

meio ambiente (1). Portanto, fatores como período extra-alveolar, meio de 

armazenagem e contaminação do dente são decisivos para o prognóstico do dente 

reimplantado (1). 

A viabilidade das células do ligamento periodontal é fundamental para o 

reparo do ligamento periodontal; essa viabilidade o preserva do processo de 

reabsorção radicular externa (1,5). Contudo, no cotidiano clínico, ainda se observa 

que grande parte dos reimplantes são tardios devido a fatores como: falta de 

conscientização da população, dos profissionais da saúde que estão envolvidos no 

primeiro atendimento e até mesmo dos próprios dentistas (6-8). 

O reimplante é considerado tardio quando o ligamento periodontal se 

encontra degenerado em razão do longo tempo extra-alveolar ou em meios de 

armazenagem inadequados (1,9). 
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Esse tempo extra-alveolar excessivo leva a necrose celular e possível 

contaminação da superfície radicular que se constitui no principal fator etiológico da 

reabsorção do tipo inflamatória que, embora seja a única que tem tratamento, é a 

mais agressiva, podendo levar à perda rápida do dente (1,10,11). 

Os meios disponíveis para o controle dessa contaminação no reimplante 

dentário tardio, segundo o protocolo para dentes permanentes avulsionados, 

consiste no tratamento da superfície radicular (remoção mecânica do ligamento 

periodontal e aplicação tópica de flúor), administração de antibioticoterapia sistêmica 

e o tratamento endodôntico (1,9). 

O tratamento endodôntico deve ser realizado, preferencialmente, antes do 

reimplante ou em um período de 7 a 10 dias após o reimplante tardio (9). O 

momento do início do tratamento tem uma relação com o desenvolvimento de 

reabsorção do tipo inflamatória interferindo, dessa forma, no prognóstico da lesão 

(10-12). 

As substâncias utilizadas como medicação intracanal têm o objetivo de 

promover a eliminação de microrganismos, atuar como barreira físico-química contra 

infecções ou reinfecções por microrganismos da saliva, reduzir a inflamação 

perirradicular, solubilizar matéria orgânica, neutralizar produtos tóxicos, controlar 

exsudação persistente e estimular a reparação por tecido mineralizado (13). 

A medicação endodôntica mais empregada para esse fim é a pasta de  

hidróxido de cálcio (14-16) em razão das suas propriedades antimicrobiana e 

reparadora tecidual, proporcionada pelos íons hidroxila e íons cálcio, capazes de 

inativar enzimas envolvidas no mecanismo de nutrição das bactérias ou atuando 

diretamente na membrana citoplasmática. Além de ativar enzimas teciduais, como a 
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fosfatase alcalina, que têm influência no processo de mineralização e reabsorção 

radicular (17-19). 

Embora a sua atividade antimicrobiana após contato direto com bactérias seja 

quase imediata (17), sua atuação em profundidade no interior dos túbulos 

dentinários e possíveis ramificações do canal radicular principal necessita de um 

período mais prolongado (20,21). Outra limitação é que possui nenhuma eficácia 

contra alguns microrganismos como Enterococcus faecallis, principal causador de 

insucessos endodônticos por resistir a altos valores de pH (22,23). 

Alguns medicamentos como o paramonoclorofenol, a clorexidina (24-26) e a 

própole (27,28) têm sido associados ao Ca(OH)2 na tentativa de se aumentar o seu 

efeito antimicrobiano. 

A própole é uma substância resinosa elaborada pelas abelhas, a partir da 

coleta de resinas das plantas e enzimas da própria saliva. Sua composição química 

é considerada complexa devido às substâncias nela presentes, e tais substâncias 

variam de acordo com sua origem geográfica (29). Essas variações trazem como 

consequência mudanças em suas propriedades farmacológicas. Contudo, existe 

grande interesse pela própole de origem sul-americana, e isso se deve à riqueza da 

flora local. As amostras das variedades da própole oriundas do Brasil e Venezuela 

apresentaram alto valor de compostos flavonoides, sendo comuns os ácidos 

fenólicos (30). 

Em relação às suas propriedades biológicas, a que mais se destaca é a 

antimicrobiana, que atua principalmente em bactérias Gram-positivas e com 

atividade limitada contra bactérias Gram-negativas (31). Existem evidências de que 

a própole atua inibindo o crescimento bacteriano por meio do impedimento da 

divisão celular, causando lise bacteriana parcial e inibindo a síntese proteica (32). 
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Além da atividade antimicrobiana, apresenta também atividade 

antiinflamatória, analgésica, anestésica, ação antiúlcera, imunoestimuladora, 

hipotensiva e citostática (33,34), além de ser um potente agente flavonoide (35). 

Sua ação antiinflamatória se dá por meio da inibição da síntese de 

prostaglandinas e ativação do sistema imunológico, promovendo a fagocitose e 

aumentando os efeitos de cura em tecidos epiteliais, além de conter ferro e zinco 

importantes para síntese do colágeno (36). 

Além disso, própole apresenta menor toxicidade ao ligamento periodontal e à 

polpa comparada ao hidróxido de cálcio, sendo considerado um medicamento 

intracanal alternativo ao hidróxido de cálcio (36,37). 

Não só o canal radicular necessita de descontaminação, mas também o 

sistema de canais radiculares. O mecanismo de ação antimicrobiano do hidróxido de 

cálcio ocorre por meio da alcalinização da dentina, portanto o medicamento 

necessita penetrar nos túbulos dentinários e ramificações do canal radicular (19). 

Quanto maior a profundidade de penetração e maior a liberação de íons melhor o 

saneamento dos túbulos dentinários (38). 

Uma das formas de aumentar essa difusão do medicamento na dentina 

ocorre por meio da agitação ultrassônica, que permite maior penetração do curativo 

de demora nos túbulos, aumentando a liberação de íons e, assim, ocorrendo maior 

alcalinização do meio e consequentemente maior descontaminação (28,39). 

Um estudo in vitro, realizado por Arias et al.(28), concluiu que agitação 

ultrassônica permitiu uma maior penetração do curativo para o interior dos túbulos 

dentinários, o que pode gerar uma maior ação antimicrobiana. 

Diante do exposto, a pasta de hidróxido de cálcio associada à própole como 

curativo de demora empregada por meio da agitação ultrassônica após reimplante 
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dentário tardio poderia trazer algum benefício no controle da reabsorção radicular do 

tipo inflamatória, justificando o estudo.  
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Proposição 

 

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do uso de curativo intracanal de 

hidróxido de cálcio associado à própole a 10% seguida da agitação ultrassônica em 

reimplante tardio de dentes de rato. 
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Material e Método 

 

A metodologia foi apreciada e aprovada pela Comissão de Ética no uso de 

animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, processo 

FOA n° 2013 - 01629 (Anexo A). 

Para a realização do estudo foram utilizados 24 Ratos Wistar (Rattus 

norvegicus albinus) machos. Esses animais foram obtidos através de procriação no 

Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP. Sendo que 

após o nascimento, os animais foram observados diariamente até atingirem o peso 

corporal entre 280 a 300 gramas. 

Intervenção Cirúrgica 

Os animais foram anestesiados por via intramuscular com Cloridrato de 

Xilazina 2% (Dopaser, Laboratório Calier do Brasil Ltda. Osasco, SP, Brasil), na 

dosagem de 0,6mg para cada 100g de peso corporal, e Cloridrato de ketamina 

(Dopalen AgriBans Ltda. Paulínia, SP,Brasil) na dosagem de 7mg para cada 100g 

de peso corporal. 

 Após anestesia, foram realizadas a sindesmotomia, a luxação e a extração 

do incisivo superior direito de todos os animais (figuras 13, 14, 15). 

Após a extração dos dentes, cada animal recebeu uma identificação para que, 

posteriormente, os dentes fossem reimplantados em seus respectivos alvéolos.  

Os dentes extraídos foram mantidos em meio ambiente, presos através de 

sua coroa em uma lâmina de cera utilidade (Polidental Indústria e Comércio Ltda, 

Cotia, SP, Brasil), por 1 hora (figura 16). Decorrido esse tempo, os dentes tiveram a 

papila dentária removida com o auxílio de uma lâmina de bisturi de aço carbono nº 

15 (Embramac Exp. e Imp., São Paulo, SP, Brasil) (figura 17), a polpa retirada por 
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via retrógrada, empregando-se lima tipo Hedström nº 35 (Dentsply Ind. Com. LTDA, 

Petrópolis, RJ, Brasil - figura 18). A irrigação do canal radicular feita com soro 

fisiológico. 

O ligamento periodontal cementário foi removido por meio de fricção com 

gaze embebida em soro fisiológico e os dentes imersos em solução de fluoreto de 

sódio fosfato acidulado a 2% (Farmácia Aphoticário – Araçatuba, SP, Brasil) por 10 

minutos (figura 19). Após a imersão, os canais radiculares foram secos com cones 

de papel absorventes (Dentsply Ind. Com. LTDA, Petrópolis, RJ, Brasil - figura 20) e 

foram divididos em quatro grupos experimentais, de acordo com a medicação 

intracanal utilizada (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Grupos experimentais 

Grupo Medicação intracanal 

Ca(OH)2 Hidróxido de Cálcio e Propilenoglicol 

(Proporção 3:1 - Pó/Liquído) 

Ca(OH)2  seguido da agitação 

Ultrassônica 

Hidróxido de Cálcio e Propilenoglicol 

(Proporção 3:1 - Pó/Liquído) seguida da agitação 

ultrassônica 

Ca(OH)2  e Própole Hidróxido de Cálcio e Solução de Própole 

(Proporção 3:1 - Pó/Liquído) 

Ca(OH)2  e Própole seguido da 

agitação Ultrassônica 

Hidróxido de Cálcio e Solução de Própole 

(Proporção 3:1 - Pó/Liquído) seguida da agitação 

ultrassônica 

 

 

Grupo Ca(OH)2 - Os canais radiculares foram preenchidos com pasta de 

Ca(OH)2 (Biodinâmica Quim. e Farm. Ltda, Ibiporã, SP, Brasil) e propilenoglicol 

(Farmácia Aphoticário, Araçatuba, SP, Brasil) na proporção 3:1 (pó/liquido) em peso 
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e manipulada em placa de vidro esterilizada com auxilio de uma espátula 24. A 

pasta foi inserida por via retrógrada com auxílio de uma seringa descartável 

acoplada em agulha 25x6 (figura 21 e 22). 

 

Grupo Ca(OH)2 seguido da agitação ultrassônica - Os canais radiculares 

foram preenchidos com pasta de Ca(OH)2 e propilenoglicol na proporção 3:1 

(pó/liquido), sendo manipulada e inserida da mesma forma como descrito no Grupo 

Ca(OH)2.   

 Após o preenchimento do canal radicular, foi realizada a agitação 

ultrassônica usando o aparelho ultrassônico Multisonic-S Satelec System (Gnatus 

Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil) com a 

introdução de um inserto liso UA-05 (CVDentus, São José dos Campos, SP, Brasil - 

figura 23),acoplado no adaptador DMC NSK Satelec (Gnatus Equipamentos Médico-

Odontológicos Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil). A orientação da agitação 

ultrassônica foram nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual, sendo o tempo de 

execução de 30 segundos em cada direção. Para não favorecer nenhuma região 

específica, o operador, durante o tempo de execução, realizou movimento de 

penetração e remoção no sentido do longo eixo do elemento dentário, além do 

cuidado de não as tocar as paredes dentinárias. 

 

Grupo Ca(OH)2 e própole - Os canais radiculares foram preenchidos com 

pasta Ca(OH)2 e solução de própole a 10% (Farmácia Aphoticário, Araçatuba, SP, 

Brasil) na proporção 3:1 (pó/liquido) em peso e manipulada em placa de vidro 

esterilizada com auxilio de uma espátula 24. A pasta foi inserida por via retrógrada 

com auxílio de uma seringa descartável acoplada em agulha 25x6 (figura 21 e 22). 
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A solução de própole a 10% foi obtida a partir de uma amostra de 22 ml de 

extrato etanólico de própole (Unimel – Curitiba PR). A solução foi levada em banho-

maria, extraindo-se 2,4g de própole, que posteriormente foi diluída em 

propilenoglicol até a obtenção da concentração desejada (Aphoticário, Farmácia de 

Manipulação, Araçatuba-SP). 

 

Grupo Ca(OH)2 e própole seguido da agitação ultrassônica -  Os canais 

radiculares foram preenchidos com pasta de Ca(OH)2 e  solução de própole 10% na 

proporção 3:1 (pó/liquido) sendo manipulada e inserida da mesma forma como 

descrito no Grupo Ca(OH)2  e própole. 

Após o preenchimento do canal radicular, foi realizada a agitação ultrassônica 

da mesma forma como descrito no Grupo Ca(OH)2  com agitação ultrassônica. 

 

Em seguida o ápice radicular de todos os dentes foi selado com um plug com 

cimento de MTA (Angelus, Londrina, PR, Brasil), que preencheu os 4mm apicais do 

canal radicular. O cimento foi obtido a partir da mistura de uma medida de pó com 

uma gota de água destilada e com auxílio de uma espátula 24, homogeneizado por 

30seg. Sendo posteriormente levado à região apical por via retrógrada com auxílio 

de uma colher de dentina e acamado com auxílio de condensadores (figura 24), para 

confecção do plug apical (figura 25). 

Na sequência, os alvéolos dos animais foram irrigados com soro fisiológico e 

os dentes foram reimplantados em seus respectivos alvéolos (figura 26). Após o 

reimplante, todos os animais receberam uma dose única de 20.000 U.I. de penicilina 

G benzatina por via intramuscular. 
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Período experimental e obtenção das peças 

 Decorridos 60 dias do reimplante, os animais sofreram eutanásia por meio de 

dose excessiva de anestésico. Os espécimes obtidos foram fixados em solução de 

formalina a 10% por 24 horas e lavados em água corrente por 24 horas. Realizado 

este processo foram descalcificados em solução de EDTA a 10%, pH 7,0. 

 Após a descalcificação, as peças foram processadas e incluídas em parafina; 

já nos blocos, foram realizados cortes semi-seriados de seis micrômetros de 

espessura, no sentido longitudinal da raiz, corados pela hematoxilina e eosina para a 

análise histomorfométrica. 

 

Forma de análise dos resultados 

 

Análise histológica 

A análise microscópica foi realizada com auxílio de microscópico óptico 

(Axiolab – Zeiss, Alemanha) identificando-se as características do espaço do 

ligamento periodontal, osso alveolar, cemento e dentina, em cada grupo 

experimental. 

Análise histomorfométrica 

 A quantificação das ocorrências histomorfológicas foram atribuídos escores 

de 1 a 4 aos diferentes eventos abaixo listados, onde 1 corresponde ao melhor 

resultado e 4 ao pior, ocupando, os escores 2 e 3, posições intermediárias (40). 

 

Eventos considerados para a análise dos resultados: 

 

1. Inserção Epitelial 
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1.1. Local da inserção epitelial 

1 - junção cemento-esmalte; 

2 - ligamento abaixo da junção cemento-esmalte; 

3 - muito abaixo da junção cemento-esmalte (perto do terço médio); 

4 - ausência do epitélio juncional. 

1.2. Intensidade do processo inflamatório agudo e crônico baseado no critério 

descrito por Wolfson e Seltzer (41), no local da inserção epitelial. 

1 - ausência ou presença ocasional de células inflamatórias; 

2- pequeno número de células inflamatórias. Até 10 células por campo         

com aumento de 400x; 

3- moderado número de células inflamatórias. De 11 a 50 células por 

campo com aumento de 400x; 

4- grande número de células inflamatórias. Acima de 50 células 

inflamatórias por campo com aumento de 400x. 

 

1.3. Extensão do processo inflamatório agudo e crônico no local da inserção 

epitelial. 

1- ausência ou presença ocasional de células inflamatórias; 

2- processo inflamatório restrito à lâmina própria da parte interna do 

epitélio; 

3- processo inflamatório estendendo apicalmente até a pequena porção 

do tecido conjuntivo subjacente à lâmina própria da porção interna 

do epitélio gengival; 

4- processo inflamatório atingindo proximidade da crista óssea alveolar. 
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2. Ligamento periodontal 

2.1. Intensidade do processo inflamatório agudo e crônico do ligamento 

periodontal. 

Mesmo critério empregado próximo à área da inserção epitelial. 

2.2. Extensão do processo inflamatório agudo e crônico do ligamento 

periodontal. 

1- ausência ou presença ocasional de células inflamatórias; 

2- processo inflamatório presente apenas no ligamento periodontal 

apical ou coronário ou pequena área lateral; 

3- processo inflamatório atingindo mais que a metade do ligamento 

periodontal lateral da raiz do dente; 

4- processo inflamatório em todo ligamento periodontal. 

3. Raiz do dente 

3.1. Reabsorção radicular  

1- ausência de reabsorção radicular e ou reabsorções reparadas; 

2- áreas de reabsorção inativa (ausência de células clásticas); 

3- pequenas áreas de reabsorções ativas; 

4- extensas áreas de reabsorção ativa. 

 

3.2. Extensão da reabsorção radicular. Em lâminas representativas foram 

feitas medidas (em micrômetros) da extensão das áreas de reabsorção. As medidas 

dos valores obtidos por vestibular e por lingual permitiram a atribuição dos seguintes 

escores: 

1 - ausência de reabsorção; 

2 - profundidade média de 1 a 1000 micrômetros; 
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3 - profundidade média de 1001 a 5000 micrômetros; 

4 - profundidade média maior que 5001 micrômetros. 

 

3.3. Profundidade de reabsorção radicular. Em lâminas representativas foram 

feitas medidas (em micrômetros) das maiores profundidades das áreas de 

reabsorção. As medidas dos valores obtidos permitiram a atribuição dos seguintes 

escores: 

1 - ausência de reabsorção; 

2 - profundidade média de 1 a 100 micrômetros; 

3 - profundidade média de 101 a 200 micrômetros; 

4 - profundidade média maior que 201 micrômetros. 

 

4. Tecido ósseo 

4.1. Áreas de reabsorção ativa e inativa 

1- ausência de área de reabsorção; 

2- presença de área de reabsorção inativa (ausência de células clásticas); 

3- presença de pequenas áreas de reabsorção ativa; 

4- presença de extensas áreas de reabsorção ativa. 

 

4.2. Anquilose dentária 

       1- ausência de anquilose; 

                  2- pequenos pontos de anquilose; 

                  3- um terço da raiz está anquilosado; 

                  4- mais de um terço da raiz está anquilosado. 

 



Material e Método 

41 

Análise estatística  

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) bem como  ao 

teste de Kruskal-Wallis e, quando este indicou diferença estatisticamente significante 

ao nível de 5%, utilizou-se do teste Dunn para comparações individuais. 
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Resultados 

 

Os resultados obtidos foram descritos após análise das seguintes estruturas: 

inserção epitelial, ligamento periodontal, raiz do dente, tecido ósseo após 60 dias do 

reimplante. 

 

Grupo Ca(OH)2 - Na maioria dos espécimes, a inserção epitelial ocorreu 

próximo à junção cemento-esmalte (4/6). O tecido conjuntivo subjacente 

apresentava um infiltrado inflamatório que se estendia até próximo da crista alveolar 

nos espécimes onde ocorreu fratura da crista alveolar. O espaço do ligamento 

periodontal estava preenchido por tecido conjuntivo, cujas fibras estavam dispostas 

paralelamente à superfície radicular (Figura 1). O processo inflamatório agudo 

esteve presente em todos os espécimes, sendo que em 4/6 espécimes com grande 

número de células. O cemento e a dentina apresentavam-se com extensas e 

profundas áreas de reabsorção ativa em todos os espécimes (Figura 2). Foram 

observados pequenos pontos de anquilose ao longo da superfície radicular (Figura 

3). Na região apical, próximo ao biomaterial, há presença de neoformação óssea. 
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Figura 2 - Reabsorção radicular ativa comprometendo cemento e dentina 
(seta). Dentina (D), Cemento (C), Tecido ósseo (TO), Espaço do ligamento 
periodontal (ELP). HE. 
 

 
Figura 1 - Espaço do ligamento periodontal preenchido por tecido conjuntivo 
cujas fibras são paralelas à superfície radicular. Dentina (D), Cemento (C), 
Tecido ósseo (TO), Espaço do ligamento periodontal (ELP). HE. 
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Grupo Ca(OH)2  seguido da agitação ultrassônica - Na maioria dos espécimes, a 

inserção epitelial ocorreu próximo à junção cemento-esmalte (5/6). O tecido 

conjuntivo subjacente apresentava um infiltrado inflamatório que se estendia até 

próximo da crista alveolar. O espaço do ligamento periodontal estava preenchido por 

tecido conjuntivo cujas fibras estavam dispostas paralelamente à superfície radicular 

(Figura 4). Em algumas áreas, o tecido ósseo preencheu todo o espaço do 

ligamento periodontal. O processo inflamatório agudo esteve presente em todos os 

espécimes na região apical ou coronária da raiz. O cemento e a dentina 

apresentavam-se com extensas e profundas áreas de reabsorção ativa em todos os 

espécimes (Figura 5). Foram observados pequenos pontos de anquilose ao longo da 

superfície radicular (Figura 6). Na região apical, próximo ao material obturador, há 

presença de neoformação óssea. 

 
Figura 3 - Espaço do ligamento periodontal preenchido por tecido ósseo que, 
em alguns pontos, se encontra justaposto ao cemento (seta). Dentina (D), 
Cemento (C), Tecido ósseo (TO). HE. 
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Figura 5 - Áreas de reabsorção ativa no cemento e na dentina (seta). Dentina  
(D), Cemento (C), Tecido ósseo (TO), Espaço do ligamento periodontal (ELP).  
HE. 

 
 

 
Figura 4 - Espaço do ligamento periodontal com fibras paralelas e presença 
de reabsorção envolvendo cemento e dentina (seta). Dentina (D), Cemento 
(C), Tecido ósseo (TO), Espaço do ligamento periodontal (ELP). HE. 
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Grupo Ca(OH)2  e Própole – Em apenas um espécime, a reinserção se deu 

ligeiramente abaixo da junção cemento-esmalte. O tecido conjuntivo subjacente 

apresentava um infiltrado inflamatório restrito à lâmina própria da parte interna do 

epitélio na maioria dos espécimes (5/6). O espaço do ligamento periodontal estava 

preenchido por tecido conjuntivo cujas fibras estavam dispostas paralelamente à 

superfície radicular e, em algumas áreas, completamente preenchido por tecido 

ósseo (Figura 7). O processo inflamatório agudo esteve presente em todos os 

espécimes na região apical ou coronária da raiz, porém com pequeno número de 

células inflamatórias. O cemento e a dentina apresentavam-se com extensas e 

profundas áreas de reabsorção ativa em todos os espécimes (Figura 8). Foram 

observados pequenos pontos de anquilose ao longo da superfície radicular (Figura 

9). Na região apical, próximo ao material obturador, há presença de neoformação 

óssea. 

 
Figura 6 - Espaço do ligamento periodontal preenchido por tecido ósseo e 
pontos de anquilose (seta). Dentina (D), Cemento (C), Tecido ósseo (TO). HE. 
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       Figura 7 - Espaço do ligamento periodontal preenchido por tecido                       

conjuntivo com fibras perpendiculares à superfície radicular. Dentina (D), 
Cemento (C), Tecido ósseo (TO), Espaço do ligamento periodontal (ELP). 
HE 

                  

 

 
Figura 8 - Espaço do ligamento periodontal preenchido por tecido ósseo e 
presença de reabsorção ativa (seta). Dentina (D), Tecido ósseo (TO). HE. 
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Grupo Ca(OH)2  e Própole seguido da agitação ultrassônica - Na maioria dos 

espécimes, a inserção epitelial ocorreu próximo à junção cemento-esmalte (5/6). O 

tecido conjuntivo subjacente apresentava um infiltrado inflamatório restrito à lâmina 

própria da parte interna do epitélio na maioria dos espécimes (5/6). O espaço do 

ligamento periodontal estava preenchido por tecido conjuntivo cujas fibras estavam 

dispostas paralelamente à superfície radicular e, em algumas áreas, preenchidas por 

tecido ósseo (Figura 10). O processo inflamatório agudo esteve presente em todos 

os espécimes na região apical ou coronária da raiz, porém com pequeno número de 

células inflamatórias. O cemento e a dentina apresentavam-se com extensas e 

profundas áreas de reabsorção ativa em todos os espécimes (Figura 11). Foram 

observados pequenos pontos de anquilose ao longo da superfície radicular (Figura 

 
Figura 9 - Pontos de anquilose (seta). Dentina (D), Cemento (C), Tecido 
ósseo (TO). HE. 
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12). Na região apical, próximo ao material obturador, há presença de neoformação 

óssea. 

 

 

 
Figura 11 - Extensas áreas de reabsorção radicular ativa (seta). Dentina (D), 
Tecido ósseo (TO), Espaço do ligamento periodontal (ELP). HE. 

 
Figura 10 - Espaço do ligamento periodontal preenchido por um tecido 
conjuntivo cujas fibras estão dispostas paralelamente. Dentina (D), Tecido 
ósseo (TO), Espaço do ligamento periodontal (ELP). HE. 
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 Análise estatística  

Os dados da análise estatística estão contidos nas tabelas de 1 a 4. 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Espaço do ligamento periodontal preenchido por tecido ósseo que 
em alguns pontos está justaposto ao cemento (seta). Dentina (D), Cemento 
(C), Tecido ósseo (TO). HE. 
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Tabela 2 - Escores e análise estatística dos detalhes histomorfométricos no local da reinserção 

epitelial a após o reimplante dentário tardio aos 60 dias.  

 

Detalhes histomorfométricos 
Ca(OH)2  

Ca(OH)2                          
seguido da 

agitação 
ultrassônica 

Ca(OH)2  e 
Própole 

 
Ca(OH)2  e 

Própole seguido 
da agitação 
ultrassônica 

Valor de 
p 

Itens avaliados/Escores 
 

Inserção Epitelial 
 

1 4/6 5/6 5/6 5/6 
 

2 2/6 1/6 1/6 1/6 
 

3 0/6 0/6 0/6 0/6 0,9970 
4 0/6 0/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

Intensidade do processo 
inflamatório agudo      

1 0/6 0/6 0/6 1/6 
 

2 1/6 4/6 5/6 5/6 
 

3 4/6 2/6 1/6 0/6 0,1066 
4 1/6 0/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

Extensão do processo 
inflamatório agudo      

1 0/6 0/6 0/6 0/6 
 

2 1/6 3/6 5/6 5/6 
 

3 0/6 1/6 1/6 0/6 0,1755 
4 5/6 2/6 0/6 1/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

Intensidade do processo 
inflamatório crônico      

1 2/6 0/6 2/6 1/6 
 

2 3/6 5/6 4/6 5/6 
 

3 1/6 1/6 0/6 0/6 0,2170 
4 0/6 0/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

Extensão do processo 
inflamatório crônico      

1 2/6 0/6 0/6 0/6 
 

2 2/6 2/6 5/6 2/6 
 

3 0/6 4/6 1/6 4/6 0,3609 
4 2/6 0/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

     * Com diferença estatisticamente significante quando p<0,05. 
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Tabela 3 - Escores e análise estatística dos detalhes histomorfométricos no ligamento periodontal 

após o reimplante dentário tardio aos 60 dias.  

 

Detalhes histomorfométricos 
Ca(OH)2  

Ca(OH)2                          
seguido da 

agitação 
ultrassônica 

Ca(OH)2  e 
Própole 

 
Ca(OH)2  e 

Própole seguido 
da agitação 
ultrassônica 

Valor de 
p 

Itens avaliados/Escores 
 

Intensidade do processo 
inflamatório agudo 

  
    

1 0/6 0/6 4/6 0/6 
 

2 2/6 3/6 2/6 3/6 
 

3 1/6 2/6 0/6 3/6 *0,0119 
4 3/6 1/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a,b b a,b   

Extensão do processo 
inflamatório agudo 

  
    

1 0/6 0/6 4/6 0/6 
 

2 3/6 5/6 2/6 4/6 
 

3 3/6 1/6 0/6 2/6 *0,0128 
4 0/6 0/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a,b b a,b   

Intensidade do processo 
inflamatório crônico 

  
    

1 1/6 0/6 0/6 0/6 
 

2 4/6 3/6 4/6 2/6 
 

3 1/6 3/6 2/6 4/6 0,4448 
4 0/6 0/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

Extensão do processo 
inflamatório crônico 

  
    

1 1/6 2/6 0/6 0/6 
 

2 4/6 4/6 1/6 2/6 
 

3 0/6 0/6 4/6 4/6 *0,0201 
4 1/6 0/6 1/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a,b a b a,b   

      * Com diferença estatisticamente significante quando p<0,05. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos em cada evento histológico.
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Tabela 4 - Escores e análise estatística dos detalhes histomorfométricos na raiz dentária após o 

reimplante dentário tardio aos 60 dias.  

 

Detalhes histomorfométricos 
Ca(OH)2  

Ca(OH)2                          
seguido da 

agitação 
ultrassônica 

Ca(OH)2  
e 

Própole 

 
Ca(OH)2  e 

Própole seguido 
da agitação 
ultrassônica 

Valor de 
p 

Itens avaliados/Escores 
 

Reabsorção radicular    
    

1 0/6 0/6 0/6 0/6 
 

2 0/6 0/6 0/6 0/6 
 

3 2/6 2/6 3/6 2/6 0,8764 
4 4/6 4/6 3/6 4/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

Extensão da reabsorção 
radicular 

  
    

1 0/6 0/6 0/6 0/6 
 

2 1/6 2/6 0/6 2/6 
 

3 4/6 4/6 4/6 4/6 0,1363 
4 1/6 0/6 2/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

Profundidade da reabsorção 
radicular 

  
    

1 0/6 0/6 0/6 0/6 
 

2 1/6 2/6 2/6 0/6 
 

3 3/6 4/6 4/6 4/6 0,1036 
4 2/6 0/6 0/6 2/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

    * Com diferença estatisticamente significante quando p<0,05 

 

 

 
Tabela 5 - Escores e análise estatística dos detalhes histomorfométricos no tecido ósseo, após o 

reimplante dentário tardio aos 60 dias.  

 

Detalhes histomorfométricos 
Ca(OH)2  

Ca(OH)2                          
seguido da 

agitação 
ultrassônica 

Ca(OH) 2  e 
Própole 

 
Ca(OH)2  e 

Própole seguido 
da agitação 
ultrassônica 

Valor de 
p 

Itens avaliados/Escores 
 

Anquilose   
    

1 2/6 3/6 3/6 2/6 
 

2 3/6 3/6 3/6 4/6 
 

3 1/6 0/6 0/6 0/6 0,6892 
4 0/6 0/6 0/6 0/6 

 
Comparação intergrupos  a a a a   

      * Com diferença estatisticamente significante quando p<0,05. O item área de reabsorção ativa e inativa no tecido 

ósseo não foi considerado na estatística em razão do escore ser o mesmo em todos os grupos. 
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Discussão 

 

A primeira opção de tratamento para a avulsão dentária é o reimplante 

dentário, mesmo que em condições desfavoráveis com relação à viabilidade do 

ligamento periodontal (1).  

Quando o reimplante é tardio, ou seja, já ocorreu a necrose do ligamento 

periodontal, a prioridade é o controle dos meios de contaminação, principalmente via 

canal radicular, a fim de se prevenir a reabsorção radicular externa do tipo 

inflamatória, que leva à perda prematura do dente traumatizado (10,11). 

As principais vias de contaminação são: a gengival, periodontal e pulpar. 

Assim, para controlar essas vias de contaminação são indicadas: o tratamento da 

superfície radicular, o tratamento endodôntico e a antibioticoterapia sistêmica 

(9,10,42). 

O tratamento da superfície radicular foi utilizado também como uma das 

formas de limitar a reabsorção radicular. Desta forma, consistiu na remoção do 

ligamento periodontal por meio mecânico, seguido da imersão dos dentes em 

solução de fluoreto de sódio fosfato acidulado (9) e além do uso de antibioticoterapia 

sistêmica (42), conforme protocolo estabelecido pela IADT (9), ficando o foco do 

estudo no tratamento endodôntico com o objetivo de controlar a contaminação por 

essa via em conseqüência da necrose pulpar. 

O hidróxido de cálcio é o medicamento que mais vem sendo utilizado com 

essa finalidade (14-16), e seu mecanismo de ação é bem conhecido, tendo sido 

descrito in vitro por Seux et al. (43) e in vivo por Holland et al. (44). 

O elevado pH do hidróxido de cálcio proporciona um meio inadequado para a 

sobrevivência das bactérias no interior do canal radicular, assim como para as 
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células de reabsorção (17-19), podendo favorecer o reparo após a eliminação dos 

agentes patogênicos. Outra propriedade importante é que, além de destruir os 

microrganismos, ele produz a degradação de suas endotoxinas e exotoxinas que 

têm capacidade de sustentar o efeito tóxico (45). 

O veiculo empregado na pasta de hidróxido de cálcio é fator que influência  na 

liberação dos íons cálcio e hidroxila elevando o pH e desta forma exercendo ação 

antimicrobiana. Sabe-se que veículos hidrossolúveis promovem uma liberação mais 

rápida (46), razão essa pela escolha do proprilenoglicol como veículo das pastas 

utilizadas. 

No reimplante é interessante que essa ação alcalinizadora do canal radicular 

e dos túbulos dentinários se faça precocemente porque, histologicamente, já é 

possível observar a instalação da reabsorção inflamatória após 15 dias do 

reimplante (1).  

Várias substâncias têm sido associadas ao hidróxido de cálcio com o objetivo 

de aumentar o seu poder antimicrobiano (26) e, dentre elas, a própole (28). Embora 

sua composição química sofra uma variação dependendo da espécie de abelha e 

ecossistema (47), a própole possui como característica inerente a ela a ação 

antimicrobiana, independente de sua composição (48).  

Alguns estudos fazem uso de própole de ecossistema e espécie de abelhas 

específicas, em que é extraída em laboratório especialmente para a pesquisa 

(28,31). Contudo, a justificativa do uso da própole associada ao propilenoglicol 

obtida a partir de um extrato etanólico de própole facilmente encontrado no mercado 

é justamente para possibilitar o acesso do clínico diante de uma urgência, como são 

os casos de traumatismos. 
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A literatura tem mostrado que a própole apresenta pouca toxicidade ao 

ligamento periodontal e à polpa, quando comparada ao hidróxido de cálcio, e pode 

ser sugerida como um medicamento intracanal alternativo ao hidróxido de cálcio 

(36,49). 

Rezende et al. (50) analisaram, in vitro, a associação do hidróxido de cálcio 

com a própole e observaram que ela foi efetiva contra infecções dentárias, 

constituindo-se em uma alternativa de curativo intracanal, pois alia as características 

de ambos os compostos, a fim de obter um efeito biológico benéfico.  Além disso, 

essa associação é capaz de se difundir mediante os túbulos dentinários (27) e 

apresentar efeito biocompatível com os tecidos (36,49,50). 

O mecanismo de ação do hidróxido de cálcio é por meio da alcalinização da 

dentina, portanto o medicamento necessita penetrar nos túbulos dentinários porque, 

quanto maior a profundidade de penetração, melhor o saneamento (17-19). 

Uma das formas de aumentar essa penetração do medicamento na dentina é 

por meio da agitação ultrassônica, que permite maior difusão do curativo de demora 

nos túbulos, promovendo um melhor saneamento (28,39).  

Quando se comparam os grupos em que foi empregada a agitação 

ultrassônica, não se observa diferença estatisticamente significante em relação à 

intensidade do infiltrado inflamatório agudo no ligamento periodontal, sugerindo que 

a agitação ultrassônica leva a uma maior penetração da pasta no interior dos túbulos 

dentinários, possibilitando uma maior alcalinização do meio que acaba 

compensando a provável ação antimicrobiana superior da mistura com a própole 

relatada na literatura (28). 

Essa divergência com relação à literatura também pode ser em decorrência 

de o tratamento endodôntico ter sido realizado uma hora após a avulsão, quando a 
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polpa havia sofrido um infarto e se encontrado degenerada, mas ainda não em um 

estado de decomposição que favoreceria uma maior contaminação tanto do canal 

radicular quanto dos túbulos dentinários, diferentemente de dentes com necrose 

pulpar ou trabalho in vitro com contaminação prévia da dentina (28). 

Por outro lado, quando se observa o infiltrado inflamatório crônico, 

principalmente com relação às células clásticas, foi mais intenso no grupo da 

própole sem agitação quando comparado ao Ca(OH)2 com agitação. Uma 

justificativa poderia ser também baseada na maior alcalinização da dentina (39), que 

tanto interfere no processo inflamatório agudo, o qual está relacionado com a 

contaminação, bem como o crônico que, uma vez controlada a contaminação, tende 

a passar para a fase de reparo (19) que, no reimplante tardio, pela perda do 

ligamento periodontal, se caracteriza pela presença de reabsorção radicular externa 

por substituição (1,52,53). 

Como o modelo experimental apresenta um forame apical amplo simulando 

um dente com rizogênese incompleta, verificou-se, em trabalhos anteriores (26,53), 

que a pasta de hidróxido de cálcio sofria uma solubilização na região do ápice que 

comprometia a sua ação. Em razão disso, um plug apical com MTA foi realizado 

após a colocação do curativo de hidróxido de cálcio, impedindo o contato direto da 

pasta com o tecido periapical (54), mantendo, dessa forma, a ação do curativo só no 

interior do canal radicular.  

Essa técnica de selamento apical com MTA se mostrou efetiva na 

preservação da ação da pasta de hidróxido de cálcio, mantendo o curativo no interior 

do canal radicular e promovendo a neoformação óssea na região apical, 

confirmando sua biocompatilibidade em todos os grupos, o que condiz com a 

literatura (54,55). 
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A reabsorção radicular esteve presente em todos os grupos sem diferença 

estatística significante, achado esperado quando há perda do ligamento periodontal 

(1,42,52,53). 

Embora estudos in vitro tenham relatado resultados satisfatórios com a 

associação do Ca(OH)2 com a própole como curativo de demora em relação a sua 

ação antimicrobiana (28,50), no reimplante dentário tardio essa associação não se 

mostrou superior ao Ca(OH)2, provavelmente porque a condição de contaminação 

do canal radicular e dos túbulos dentinários era diferente, já que a polpa foi removida 

uma hora após a avulsão.  
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Conclusão 

 

Conclui-se que o uso do curativo intracanal de hidróxido de cálcio associado à 

própole a 10% seguido da agitação ultrassônica não se mostrou mais efetivo que o 

Ca(OH)2 no processo de reparo do reimplante tardio de dentes de rato. 
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Anexo A – Certificado da Comissão de Ética no uso de animais 
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Anexo B – Normas segundo a revista “Dental Traumatology” 
 

 
 

Author Guidelines 

 
Content of Author Guidelines: 1. General, 2. Ethical Guidelines, 3. Submission of Manuscripts, 4. Manuscript Types 
Accepted, 5. Manuscript Format and Structure, 6. After Acceptance  
 
Useful Websites: Submission Site, Articles published in Dental Traumatology, Author Services,Wiley-Blackwell’s 
Ethical Guidelines, Guidelines for Figures 

 
1. GENERAL 

Dental Traumatology is an international journal which aims to convey scientific and clinical progress in all areas related to adult 

and pediatric dental traumatology. It aims to promote communication among clinicians, educators, researchers, administrators 

and others interested in dental traumatology. The journal publishes original scientific articles, review articles in the form of 

comprehensive reviews or mini reviews of a smaller area, short communication about clinical methods and techniques and case 

reports. The journal focuses on the following areas related to dental trauma: 

 

Epidemiology and Social Aspects 

Tissue, Periodontal, and Endodontic Considerations 

Pediatrics and Orthodontics 

Oral and Maxillofacial Surgery / Transplants/ Implants 

Esthetics / Restorations / Prosthetics 

Prevention and Sports Dentistry 

 

Please read the instructions below carefully for details on the submission of manuscripts, the journal's requirements and 

standards as well as information concerning the procedure after a manuscript has been accepted for publication in Dental 

Traumatology. Authors are encouraged to visit Wiley-Blackwell Author Services for further information on the preparation and 

submission of articles and figures. 
2. ETHICAL GUIDELINES 

Dental Traumatology adheres to the below ethical guidelines for publication and research.  

 

2.1. Authorship and Acknowledgements 

Authors submitting a paper do so on the understanding that the manuscript have been read and approved by all authors and 

that all authors agree to the submission of the manuscript to the Journal. ALL named authors must have made an active 

contribution to the conception and design and/or analysis and interpretation of the data and/or the drafting of the paper and ALL 

http://mc.manuscriptcentral.com/dt
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-9657
http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/publicationethics.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/publicationethics.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp
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must have critically reviewed its content and have approved the final version submitted for publication. Participation solely in the 

acquisition of funding or the collection of data does not justify authorship. 

 

Dental Traumatology adheres to the definition of authorship set up by The International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE). According to the ICMJE authorship criteria should be based on 1) substantial contributions to conception and design 

of, or acquisiation of data or analysis and interpretation of data, 2) drafting the article or revising it critically for important 

intellectual content and 3) final approval of the version to be published. Authors should meet conditions 1, 2 and 3. 

 

It is a requirement that all authors have been accredited as appropriate upon submission of the manuscript. Contributors who do 

not qualify as authors should be mentioned under Acknowledgements on the title page. 

 

Acknowledgements: Under acknowledgements please specify contributors to the article other than the authors accredited. The 

acknowledgements should be placed on the title page, not the main document, to allow blinded review. 

2.2. Ethical Approvals 

Experimentation involving human subjects will only be published if such research has been conducted in full accordance with 

ethical principles, including the World Medical Association Declaration (version, 

2008 http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) and the additional requirements, if any, of the country 

where the research has been carried out. Manuscripts must be accompanied by a statement that the experiments were 

undertaken with the understanding and written consent of each subject and according to the above mentioned principles. A 

statement regarding the fact that the study has been independently reviewed and approved by an ethical board should also be 

included. In the online submission process we also require that all authors submitting manuscripts to Dental Traumatology 

online must answer in the affirmative to a statement 'confirming that all research has been carried out in accordance with legal 

requirements of the study country such as approval of ethical commitees for human and/or animal research or other legislation 

where applicable.' Editors reserve the right to reject papers if there are doubts as to whether appropriate procedures have been 

used. 

2.3 Clinical Trials 

Clinical trials should be reported using the CONSORT guidelines available at www.consort-statement.org. A CONSORT 

checklist should also be included in the submission material. 

 

All manuscripts reporting results from a clinical trial must indicate that the trial was fully registered at a readily accessible 

website, e.g., www.clinicaltrials.gov. 

 

2.4 DNA Sequences and Crystallographic Structure Determinations 

Papers reporting protein or DNA sequences and crystallographic structure determinations will not be accepted without a 

Genbank or Brookhaven accession number, respectively. Other supporting data sets must be made available on the publication 

date from the authors directly. 

2.5 Conflict of Interest 

Dental Traumatology requires that sources of institutional, private and corporate financial support for the work within the 

manuscript must be fully acknowledged, and any potential grant holders should be listed. Acknowledgements should be brief 

and should not include thanks to anonymous referees and editors. The Conflict of Interest Statement should be included within 

the title page, not the main document, to allow blinded review. 

 

2.6 Appeal of Decision 

The decision on a paper is final and cannot be appealed. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/download/Media/Default/Downloads/CONSORT%202010%20Checklist.doc
http://www.consort-statement.org/download/Media/Default/Downloads/CONSORT%202010%20Checklist.doc
http://www.clinicaltrials.gov/
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2.7 Permissions 

If all or parts of previously published illustrations are used, permission must be obtained from the copyright holder concerned. It 

is the author's responsibility to obtain these in writing and provide copies to the Publishers. 

2.8 Copyright Transfer Agreement 

If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author for the paper will receive an email prompting 

them to login into Author Services; where via the Wiley Author Licensing Service (WALS) they will be able to complete the 

license agreement on behalf of all authors on the paper. 

For authors signing the copyright transfer agreement 

If the OnlineOpen option is not selected the corresponding author will be presented with the copyright transfer agreement (CTA) 

to sign. The terms and conditions of the CTA can be previewed in the samples associated with the Copyright FAQs. 

For authors choosing OnlineOpen 

If the OnlineOpen option is selected the corresponding author will have a choice of the following Creative Commons License 

Open Access Agreements (OAA): 

Creative Commons Attribution License OAA 

Creative Commons Attribution Non-Commercial License OAA 

Creative Commons Attribution Non-Commercial -NoDerivs License OAA 

To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit the Copyright FAQs hosted on Wiley Author 

Services and visithttp://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html. 

If you select the OnlineOpen option and your research is funded by The Wellcome Trust and members of the Research 

Councils UK (RCUK) you will be given the opportunity to publish your article under a CC-BY license supporting you in complying 

with Wellcome Trust and Research Councils UK requirements. For more information on this policy and the Journal’s compliant 

self-archiving policy please visit: http://www.wiley.com/go/funderstatement. 
Authors submitting a paper do so on the understanding that the work and its essential substance have not been published 
before and is not being considered for publication elsewhere. The submission of the manuscript by the authors means that the 
authors automatically agree to assign exclusive copyright to Wiley-Blackwell if and when the manuscript is accepted for 
publication. The work shall not be published elsewhere in any language without the written consent of the publisher. The articles 
published in this journal are protected by copyright, which covers translation rights and the exclusive right to reproduce and 
distribute all of the articles printed in the journal. No material published in the journal may be stored on microfilm or 
videocassettes or in electronic database and the like or reproduced photographically without the prior written permission of the 
publisher. 
 
Upon acceptance of a paper, authors are required to assign the copyright to publish their paper to Wiley-Blackwell. Assignment 
of the copyright is a condition of publication and papers will not be passed to the publisher for production unless copyright has 
been assigned. Papers subject to government or Crown copyright are exempt from this requirement; however, the form still has 
to be signed. A completed Copyright Transfer Agreement must be completed online before any manuscript can be published 
upon receiving notice of manuscript acceptance. 
 

 

Sheryl Acorda 

Production Editor 

John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd 

Email: edt@wiley.com 

2.9 OnlineOpen 

OnlineOpen is available to authors of primary research articles who wish to make their article available to non-subscribers on 

publication, or whose funding agency requires grantees to archive the final version of their article. With OnlineOpen, the author, 

the author's funding agency, or the author's institution pays a fee to ensure that the article is made available to non-subscribers 

upon publication via Wiley Online Library, as well as deposited in the funding agency's preferred archive. 

For the full list of terms and conditions, seehttp://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms. 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html
http://www.wiley.com/go/funderstatement
mailto:edt@wiley.com
http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms
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Any authors wishing to send their paper OnlineOpen will be required to complete the payment form available from our website 

at: https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp 

Prior to acceptance there is no requirement to inform an Editorial Office that you intend to publish your paper OnlineOpen if you 

do not wish to. All OnlineOpen articles are treated in the same way as any other article. They go through the journal's standard 

peer-review process and will be accepted or rejected based on their own merit. 

3. MANUSCRIPT SUBMISSION PROCEDURE 

Manuscripts should be submitted electronically via the online submission sitehttp://mc.manuscriptcentral.com/dt. The use of an 

online submission and peer review site enables immediate distribution of manuscripts and consequentially speeds up the review 

process. It also allows authors to track the status of their own manuscripts. Complete instructions for submitting a paper is 

available online and below. Further assistance can be obtained from the Editorial Office: Justine Casas EDToffice@wiley.com. 

3.1. Getting Started 

• Launch your web browser (supported browsers include Internet Explorer 6 or higher, Netscape 7.0, 7.1, or 7.2, Safari 1.2.4, or 

Firefox 1.0.4) and go to the journal's online Submission Site:http://mc.manuscriptcentral.com/dt 

• Log-in or click the 'Create Account' option if you are a first-time user. 

• If you are creating a new account. 

- After clicking on 'Create Account', enter your name and e-mail information and click 'Next'. Your e-mail information is very 

important. 

- Enter your institution and address information as appropriate, and then click 'Next.' 

- Enter a user ID and password of your choice (we recommend using your e-mail address as your user ID), and then select your 

area of expertise. Click 'Finish'. 

• If you have an account, but have forgotten your log in details, go to Password Help on the journals online submission 

system http://mc.manuscriptcentral.com/dt and enter your e-mail address. The system will send you an automatic user ID and a 

new temporary password. 

•  Log-in and select 'Author Centre.' 

3.2. Submitting Your Manuscript 

• After you have logged into your 'Author Centre', submit your manuscript by clicking the submission link under 'Author 

Resources'. 

• Enter data and answer questions as appropriate. You may copy and paste directly from your manuscript and you may upload 

your pre-prepared covering letter. 

• Click the 'Next' button on each screen to save your work and advance to the next screen. 

• You are required to upload your files. 

- Click on the 'Browse' button and locate the file on your computer. 

- Select the designation of each file in the drop down next to the Browse button. 

- When you have selected all files you wish to upload, click the 'Upload Files' button. 

• To allow double blinded review, please submit (upload) your main manuscript and title page as separate files. Please upload: 

- Your manuscript without title page under the file designation 'main document' 

- Figure files under the file designation 'figures'. 

- The title page, Acknowledgements and Conflict of Interest Statement where applicable, should be uploaded under the file 

designation 'title page' 

• Review your submission (in HTML and PDF format) before completing your submission by sending it to the Journal. Click the 

'Submit' button when you are finished reviewing. All documents uploaded under the file designation 'title page' will not be 

viewable in the html and pdf format you are asked to review in the end of the submission process. The files viewable in the html 

and pdf format are the files available to the reviewer in the review process. 

https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp
http://mc.manuscriptcentral.com/dt
mailto:EDToffice@wiley.com
http://mc.manuscriptcentral.com/dt
http://mc.manuscriptcentral.com/
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3.3. Manuscript Files Accepted 

Manuscripts should be uploaded as Word (.doc) or Rich Text Format (.rft) files (not write-protected) plus separate figure files. 

GIF, JPEG, PICT or Bitmap files are acceptable for submission, but only high-resolution TIF or EPS files are suitable for 

printing. The files uploaded as main manuscript documents will be automatically converted to HTML and PDF on upload and will 

be used for the review process. The files uploaded as title page will be blinded from review and not converted into HTML and 

PDF. The main manuscript document file must contain the entire manuscript including abstract, text, references, tables, and 

figure legends, but no embedded figures. In the text, please reference figures as for instance 'Figure 1', 'Figure 2' etc to match 

the tag name you choose for the individual figure files uploaded. Manuscripts should be formatted as described in the Author 

Guidelines below. 

3.4. Blinded Review 

All manuscripts submitted to Dental Traumatology will be reviewed by two experts in the field. Dental Traumatology uses double 

blinded review. The names of the reviewers will thus not be disclosed to the author submitting a paper and the name(s) of the 

author(s) will not be disclosed to the reviewers. 

To allow double blinded review, please submit (upload) your main manuscript and title page as separate files. 

Please upload: 

• Your manuscript without title page under the file designation 'main document' 

• Figure files under the file designation 'figures' 

• The title page, Acknowledgements and Conflict of Interest Statement where applicable, should be uploaded under the file 

designation 'title page' 

All documents uploaded under the file designation 'title page' will not be viewable in the html and pdf format you are asked to 

review in the end of the submission process. The files viewable in the html and pdf format are the files available to the reviewer 

in the review process. 

 

3.5. Suggest a Reviewer 

Dental Traumatology attempts to keep the review process as short as possible to enable rapid publication of new scientific data. 

In order to facilitate this process, please suggest the names and current email addresses of a potential international reviewer 

whom you consider capable of reviewing your manuscript. In addition to your choice the journal editor will choose one or two 

reviewers as well. When the review is done you will be notified under 'Manuscripts with decision' and through e-mail. 

 

3.6. Suspension of Submission Mid-way in the Submission Process 

You may suspend a submission at any phase before clicking the 'Submit' button and save it to submit later. The manuscript can 

then be located under 'Unsubmitted Manuscripts' and you can click on 'Continue Submission' to continue your submission when 

you choose to. 

 

3.7. E-mail Confirmation of Submission 

After submission you will receive an e-mail to confirm receipt of your manuscript. If you do not receive the confirmation e-mail 

after 24 hours, please check your e-mail address carefully in the system. If the e-mail address is correct please contact your IT 

department. The error may be caused by some sort of spam filtering on your e-mail server. Also, the e-mails should be received 

if the IT department adds our e-mail server (uranus.scholarone.com) to their whitelist. 

3.8. Manuscript Status 

You can access ScholarOne Manuscripts (formerly known as Manuscript Central) any time to check your 'Author Center' for the 

status of your manuscript. The Journal will inform you by e-mail once a decision has been made. 

 

3.9. Submission of Revised Manuscripts 
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To submit a revised manuscript, locate your manuscript under 'Manuscripts with Decisions' and click on 'Submit a Revision'. 

Please remember to delete any old files uploaded when you upload your revised manuscript. Please also remember to upload 

your manuscript document separate from your title page. 

 
4. MANUSCRIPT TYPES ACCEPTED 

Original Research Articles in all areas related to adult and pediatric dental traumatology are of interest to Dental 

Traumatology. Examples of such areas are Epidemiology and Social Aspects, Tissue, Periodontal, and Endodontic 

Considerations, Pediatrics and Orthodontics, Oral and Maxillofacial Surgery/ Transplants / Implants, Esthetics / Restorations / 

Prosthetics and Prevention and Sports Dentistry. 

 

Review Papers: Dental Traumatology commissions review papers of comprehensive areas and mini reviews of small areas. 

The journal also welcomes uninvited reviews. Reviews should be submitted via the online submission site and are subject to 

peer-review. 

 

Comprehensive Reviews should be a complete coverage of a subject discussed with the Editor in Chief prior to preparation 

and submission. Comprehensive review articles should include a description of search strategy of relevant literature, inclusion 

criteria, evaluation of papers and level of evidence. 

 

Mini Reviews are covering a smaller area and may be written in a more free format. 

 

Case Reports: Dental Traumatology accepts Case Reports but these will only be published online and will not be included in 

the printed version unless specifically requested by the Editor-in-Chief. 

Case Reports illustrating unusual and clinically relevant observations are acceptable, but their merit needs to provide high 

priority for publication in the journal. They should be kept within 3-4 printed pages and need not follow the usual division into 

material and methods etc, but should have an abstract. The introduction should be kept short. Thereafter the case is described 

followed by a discussion. 

 

Short Communications of 1-2 pages are accepted for quick publication. These papers need not follow the usual division into 

Material and Methods, etc., but should have an abstract. They should contain important new information to warrant publication 

and may reflect improvements in clinical practice such as introduction of new technology or practical approaches. They should 

conform to a high scientific and a high clinical practice standard. 

 

Letters to the Editor, if of broad interest, are encouraged. They may deal with material in papers published in Dental 

Traumatology or they may raise new issues, but should have important implications. 

 

Meetings: advance information about and reports from international meetings are welcome, but should not be submitted via the 

online submission site, but send directly to the Editorial Office: Justine CasasEDToffice@wiley.com 
5. MANUSCRIPT FORMAT AND STRUCTURE 

5.1. Format 

 

Language: The language of publication is English. Authors for whom English is a second language must have their manuscript 

professionally edited by an English speaking person before submission to make sure the English is of high quality. It is preferred 

that manuscript is professionally edited. A list of independent suppliers of editing services can be found 

athttp://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp. All services are paid for and arranged by the author, and use 

of one of these services does not guarantee acceptance or preference for publication. 

mailto:EDToffice@wiley.com
http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp
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Abbreviations, Symbols and Nomenclature: Abbreviations should be kept to a minimum, particularly those that are not 

standard. Non-standard abbreviations must be used three or more times and written out completely in the text when first used. 

Consult the following sources for additional abbreviations: 1) CBE Style Manual Committee. Scientific style and format: the CBE 

manual for authors, editors, and publishers. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1994; and 2) O'Connor M, 

Woodford FP. Writing scientific papers in English: an ELSE-Ciba Foundation guide for authors. Amsterdam: Elsevier-Excerpta 

Medica; 1975. 

 

Font: When preparing your file, please use only standard fonts such as Times, Times New Roman or Arial for text, and Symbol 

font for Greek letters, to avoid inadvertent character substitutions. In particular, please do not use Japanese or other Asian 

fonts. Do not use automated or manual hyphenation. Use double spacing when writing. 

 

5.2. Structure 

All papers submitted to Dental Traumatology should include: Title Page, Abstract, Main text, References and Tables, Figures, 

Figure Legends, Conflict of Interest Statement and Acknowledgements where appropriate. Title page, Conflict of Interest 

Statement and any Acknowledgements must be submitted as separate files and uploaded under the file designation Title Page 

to allow blinded review. Manuscripts must conform to the journal style. Manuscripts not complying with the journal style will be 

returned to the author(s). 

 

Title Page: should be uploaded as a separate document in the submission process under the file designation 'Title Page' to 

allow blinded review. It should include: Full title of the manuscript, author(s)' full names (Family names should be underlined) 

and institutional affiliations including city, country, and the name and address of the corresponding author. If the author does not 

want the e-mail address to be published this must be clearly indicated. The title page should also include a running title of no 

more than 60 characters and 3-6 keywords. 

Abstract is limited to 250 words in length and should contain no abbreviations. The abstract should be included in the 

manuscript document uploaded for review as well as inserted separately where specified in the submission process. The 

abstract should convey the essential purpose and message of the paper in an abbreviated form. For original articles the abstract 

should be structured with the following headings: Background/Aim, Material and Methods, Results and Conclusions. For other 

article types, please choose headings appropriate for the article. 

 

Main Text of Original Articles should be divided into Introduction, Material and Methods, Results and Discussion. During the 

editorial process reviewers and editors frequently need to refer to specific portions of the manuscript, which is difficult unless the 

pages are numbered. Authors should number all of the pages consecutively. 

Introduction should be focused, outlining the historical or logical origins of the study and not summarize the results; exhaustive 

literature reviews are inappropriate. Give only strict and pertinent references and do not include data or conclusions from the 

work being reported. The introduction should close with the explicit statement of the specific aims of the investigation or 

hypothesis tested. 

 

Materials and Methods must contain sufficient detail such that, in combination with the references cited, all clinical trials and 

experiments reported can be fully reproduced. As a condition of publication, authors are required to make materials and 

methods used freely available to academic researchers for their own use. Describe your selection of observational or 

experimental participants clearly. Identify the method, apparatus and procedures in sufficient detail. Give references to 

established methods, including statistical methods, describe new or modify methods. Identify precisely all drugs used including 

generic names and route of administration. 
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(i) Clinical trials should be reported using the CONSORT guidelines available at www.consort-statement.org. A CONSORT 

checklist should also be included in the submission material. All manuscripts reporting results from a clinical trial must indicate 

that the trial was fully registered at a readily accessible website, e.g., www.clinicaltrials.gov. 

 

(ii) Experimental subjects: experimentation involving human subjects will only be published if such research has been 

conducted in full accordance with ethical principles, including the World Medical Association Declaration (version, 

2008http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) and the additional requirements, if any, of the country 

where the research has been carried out. Manuscripts must be accompanied by a statement that the experiments were 

undertaken with the understanding and written consent of each subject and according to the above mentioned principles. A 

statement regarding the fact that the study has been independently reviewed and approved by an ethical board should also be 

included. Editors reserve the right to reject papers if there are doubts as to whether appropriate procedures have been used. 

 

(iii) Suppliers of materials should be named and their location (town, state/county, country) included. 

 

Results should present the observations with minimal reference to earlier literature or to possible interpretations. Present your 

results in logical sequence in the text, tables and illustrations giving the main or most important findings first. Do not duplicate 

data in graphs and tables. 

Discussion may usually start with a brief summary of the major findings, but repetition of parts of the Introduction or of the 

Results sections should be avoided. The section should end with a brief conclusion and a comment on the potential clinical 

relevance of the findings. Link the conclusions to the aim of the study. Statements and interpretation of the data should be 

appropriately supported by original references. 

 

Main Text of Review Articles comprises an introduction and a running text structured in a suitable way according to the 

subject treated. A final section with conclusions may be added. 
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Anexo C – Ilustração do material e método 

 

 
 

  

Figura 13 – Sindesmotomia. Figura 14 – Extração. 

 

  

Figura 15 - Dente após extração. Figura 16 - Exposição da superfície radicular ao 

meio ambiente. 

 

  

Figura 17 - Remoção da papila dentária. Figura 18 - Extirpando a polpa. 
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Figura 19 - Imersão em fluoreto de sódio acidulado  

a 2%. 

Figura 20 - Canal sendo seco com cone de papel 

absorvente. 

 

 

 

Figura 21 - Seringa contendo curativo de demora. Figura 22 - Inserção de curativo de demora no canal 

radicular. 

  

  

  

Figura 23 – Inserto do ultrassom utilizado para 

agitação de curativo de demora no canal radicular. 

Figura 24 - Inserção de MTA no ápice radicular. 
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Figura 25 - Plug de MTA em ápice dental.                 Figura 26 - Dente reimplantado. 

 

 

 

 

 

 


