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RESUMO 

O melhor tratamento para dentes permanentes avulsionados é o reimplante imediato, porém, 

quando o dente permanece fora do alvéolo por longo período, o prognóstico pode ser 

prejudicado. Condutas têm sido buscadas na tentativa de melhorar os problemas decorrentes 

de reimplantes tardios. A laserterapia, devido à sua propriedade anti-inflamatória, e o plasma 

rico em plaquetas (PRP), devido à liberação de fatores de crescimento, são boas alternativas 

visando atenuar o processo inflamatório e auxiliar o processo de reparo. Avaliou-se os efeitos 

da laserterapia, da aplicação do PRP e da associação de ambos sobre o reimplante tardio de 

incisivos superiores de ratos. Cinquenta animais foram divididos em dez grupos 

experimentais (n=5): grupo controle onde o incisivo superior direito não recebeu alguma 

intervenção, e nove grupos onde houve a extração dentária simulando uma avulsão seguida do 

reimplante após 40 minutos. Em um desses grupos, a polpa foi mantida no canal radicular, e 

os demais foram submetidos à um protocolo de tratamento, de acordo com a condição da 

cavidade pulpar (manutenção da polpa, preenchimento com hidróxido de cálcio ou 

preenchimento com PRP) e tratamento do alvéolo/periodonto (coágulo ou PRP com ou sem 

laserterapia). As avaliações foram realizadas por meio de análise histológica e histoquímica 

após 30 dias e por microtomografia computadorizada (micro-CT) sobrepondo-se as imagens 

dos períodos imediato e 30 dias após o reimplante. Os dados obtidos a partir das avaliações 

histológica e histoquímica foram analisados pelos testes ANOVA e Tukey e os dados 

microtomográficos pelos testes Kruskall Wallis e Dunn, com nível de significância 5%. Após 

análise histológica e histoquímica, verificou-se que não houve diferença estatística 

significante entre os grupos quanto ao número de clastos/mm de superfície reabsorvida (p > 

0,05). Nos grupos onde o PRP foi inserido no alvéolo dentário, independentemente da 

associação ao laser ou do tratamento intracanal, a porcentagem de reabsorção radicular foi 

menor do que no grupo que recebeu o tratamento convencional com hidróxido de cálcio 

intracanal e coágulo no alvéolo -HC/Co (p<0,05). Nos grupos onde o coágulo foi mantido no 

alvéolo, somente o grupo que foi irradiado com LBI e o canal preenchido com PRP 

(PRP/Co/L) apresentou índice de reabsorção radicular significativamente menor que o grupo 

HC/Co (p<0,05).  Os resultados obtidos pela análise micro-CT mostraram que o PRP ou LBI 

empregados isoladamente não ofereceram melhora significativa nos índices de reabsorção 

radicular de dentes de rato reimplantados tardiamente (p < 0,05). Os grupos que foram 

tratados com a associação do PRP no alvéolo e com a irradiação com LBI, independentemente 

do material usado para preencher o canal radicular, apresentaram menos reabsorção radicular 

em relação ao grupo HC/Co (p < 0,05). Pode-se concluir que a associação PRP e LBI pode se 

constituir em um protocolo promissor de tratamento de dentes reimplantados tardiamente. 

 

Palavras-Chave*: Reimplante dentário. Plasma rico em plaquetas. Terapia com luz de 

baixa intensidade 

 

* Conforme Descritores em Ciências da Saúde – DeCS (Bireme) e Normas FOAr. 
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ABSTRACT 

The best treatment for avulsed permanent teeth is immediate replantation, but when the tooth 

remains outside the alveolus for a long period, the prognosis may be impaired. Pipelines have 

been sought in an attempt to improve the problems arising from late reimplants. Laser 

therapy, due to its anti-inflammatory property, and platelet-rich plasma (PRP), due to the 

release of growth factors, are good alternatives aimed at attenuating the inflammatory process 

and assisting the repair process. The effects of laser therapy, the application of PRP and the 

association of both on the delayed replantation of upper incisors of rats were evaluated. Fifty 

animals were divided into ten experimental groups (n = 5): control group where the right 

upper incisor did not receive any intervention, and nine groups where the dental extraction 

was performed simulating an avulsion followed by reimplantation after 40 minutes. In one of 

these groups, the pulp was maintained in the root canal, and the others were submitted to a 

treatment protocol, according to the condition of the pulp cavity (pulp maintenance, calcium 

hydroxide filling or filling with PRP) and treatment of the pulp. Alveolus / periodontium (clot 

or PRP with or without laser therapy).The evaluations were performed through histological 

and histochemical analysis after 30 days and by computerized microtomography (micro-CT) 

overlapping the images of the periods immediately and 30 days after the replantation. The 

data obtained from the histological and histochemical evaluations were analyzed by the 

ANOVA and Tukey tests and the microtomographic data by the Kruskall Wallis and Dunn 

tests, with a significance level of 5%. After histological and histochemical analysis, it was 

verified that there was no statistically significant difference between groups regarding the 

number of clasts/mm of resorbed surface (p > 0.05). In the groups where PRP was inserted 

into the dental alveolus, regardless of the association with the laser or the intracanal treatment, 

the percentage of root resorption was lower than in the group that received the conventional 

treatment with intracanal calcium hydroxide and blood clot in the alveolus - HC/Co (P < 

0.05). In the groups where the clot was kept in the alveolus, only the group that was irradiated 

with LBI and the channel filled with PRP (PRP/Co/L) presented a significantly lower root 

resorption index than the HC/Co group (p < 0.05 ). The results obtained by the micro-CT 

analysis showed that the PRP or LBI used alone did not offer a significant improvement in the 

root resorption rates of delayed replanted rat teeth (p < 0.05). The groups that were treated 

with the association of PRP in the alveolus and with LBI irradiation, regardless of the material 

used to fill the root canal, presented less root resorption in relation to the HC/Co group (p 

<0.05). It can be concluded that the association PRP and LBI may constitute a promising 

protocol for treatment of delayed replanted teeth. 

 

Keywords*: Tooth replantation. Platelet-rich plasm. Low-level Light Therapy. 

 

* Conforme Descritores em Ciências da Saúde – DeCS (Bireme) e Normas FOAr. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avulsão de dentes permanentes é uma das decorrências mais graves de um 

traumatismo orofacial (Andersson et al.
1
, 2012), sendo que os incisivos centrais superiores 

geralmente são os dentes mais afetados. A avulsão dentária é uma lesão traumática complexa 

caracterizada pela ruptura do feixe neurovascular e do ligamento periodontal expondo o dente 

ao meio externo (Andreasen
2
, 2007).  

 O melhor tratamento para dentes permanentes avulsionados é seu reimplante imediato 

(Santos et al.
30

, 2009; Reis et al.
27

, 2014). Porém, em muitos casos o dente permanece por 

longo tempo fora do alvéolo em condições de armazenamento impróprias, o que prejudica o 

prognóstico (Santos et al.
30

, 2009; Ricieri et al.
28

, 2009; Reis et al.
27

, 2014). 

 O reimplante de um dente avulsionado que permanece em meio seco por mais de 5 

minutos, é considerado tardio, e nesses casos ocorre grave lesão na superfície radicular, 

resultando em extensa necrose do ligamento periodontal (Carvalho et al.
7
, 2012). Por isso, é 

aconselhável que o dente permaneça em meio de armazenamento capaz de manter a 

viabilidade das células do ligamento periodontal (Santos et al.
30

, 2009; Andersson et al.
1
,  

2012). Diversos estudos têm avaliado a eficácia de diferentes meios de armazenamento para 

acondicionar o dente avulsionado (Santos et al.
30

, 2009; Ricieri et al.
28

, 2009; Reis et al.
27

, 

2014). O uso de meios de armazenamento com osmolaridade balanceada, como solução 

balanceada de Hank’s (HBSS), solução salina, saliva ou leite é indicado pela International 

Association of Dental Traumatology (IADT) (Andersson et al.
1
, 2012). O leite tem mostrado 

bons resultados na manutenção da viabilidade das células do ligamento periodontal, além de 

ser mais comumente encontrado próximo ao local do acidente (Santos et al.
30

, 2009; Ricieri et 

al.
28

, 2009; Reis et al.
27

, 2014). 
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 Após o reimplante dentário, os problemas clínicos que ocorrem com maior prevalência 

são as reabsorções radiculares e anquilose (Komatsu et al.
14

, 2008). Nesse caso, dentes 

avulsionados e reimplantados podem apresentar reabsorção radicular externa inflamatória e 

reabsorção radicular externa por substituição decorrente da anquilose alvéolo-dentária 

(Consolaro
9
, 2012, Bastos et al.

6
, 2014, Carvalho et al.

8
, 2016). 

 A reabsorção radicular externa inflamatória é decorrente de danos ao ligamento 

periodontal e à superfície radicular no momento da lesão associados à polpa necrótica e 

infectada (Bastos et al.
6
, 2014). Áreas de reabsorção no cemento e na dentina são observadas 

junto com a inflamação do tecido periodontal adjacente (Andreasen
2
, 2007). Os processos de 

reabsorção e inflamação estão diretamente relacionados à gravidade da lesão periodontal e à 

presença de tecido pulpar necrosado e infectado no canal radicular (Andreasen
2
, 2007, Bastos 

et al.
6
, 2014, Carvalho et al.

8
, 2016). Assim, na ausência dos cementoblastos, a persistência da 

inflamação e de seus mediadores sugere que o ambiente tecidual seja propício e estimulador 

da reabsorção na superfície radicular (Consolaro
9
, 2012; Panzarini et al.

23
, 2013).  

 A anquilose alvéolo-dentária ocorre quando há um dano extenso na camada mais 

interna do ligamento periodontal e a reparação da parede do alvéolo e do ligamento 

periodontal adjacente ocorrem simultaneamente, resultando na união do dente ao osso 

alveolar (Trope et al.
32

, 2011). Radiograficamente, o espaço do ligamento periodontal está 

ausente, e há uma união direta do osso alveolar com a raiz (Finucane et al.
10

, 2003).  

 A reabsorção radicular externa por substituição está relacionada à ausência de células 

do ligamento periodontal vitais na superfície radicular (Bastos et al.
6
, 2014). Assim, na 

ausência de cementoblastos na superfície radicular e presença de regiões de anquilose, pelo 

processo de remodelação óssea fisiológica, a raiz dentária vai sendo substituída por tecido 

ósseo (Trope et al.
32

, 2011). 
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A ocorrência de reabsorção inflamatória, anquilose e reabsorção por substituição está 

diretamente relacionada a uma série de fatores, como a integridade da camada de cemento, 

viabilidade de células do ligamento periodontal, condições do tecido pulpar e intensidade do 

trauma (Carvalho et al.
8
, 2016).  

 Condutas têm sido realizadas na tentativa de melhorar o prognóstico nos casos de 

reimplantes tardios. Além do uso de um meio de armazenamento adequado até que o dente 

seja inserido novamente no alvéolo, tratamentos têm sido buscados na tentativa de evitar a 

perda posterior do dente. Um método empregado em engenharia tecidual, que visa à 

regeneração do periodonto, inclusive em casos de reimplantes dentários, é o uso do plasma 

rico em plaquetas (PRP) (Assunção et al.
5
, 2011, Nagata et al.

22
, 2014, Priya et al.

25
, 2016). O 

PRP é uma concentração autóloga de plaquetas em um pequeno volume de plasma (Marx et 

al.
18

, 2004, Anila et al.
3
, 2006, Kawase et al.

13
, 2015). O PRP ativado libera fatores de 

crescimento (FC) cuja função é de estimular o crescimento, proliferação, cicatrização e 

diferenciação celular por meio da regulação de uma variedade de processos celulares (Kawase 

et al.
13

, 2015). Os FC iniciam a cicatrização do tecido conjuntivo, regeneração e reparação 

óssea e promovem o desenvolvimento de novos vasos sanguíneos (Anila et al.
3
, 2006, Law et 

al.
15

,  2013). Os principais FC encontrados no PRP são: PDGF - Fator de crescimento 

derivado de plaquetas, TGF- β - Fator de transformação do crescimento β, IGF-I - Fator de 

crescimento semelhante à insulina tipo I, EGF - Fator de crescimento epitelial e VEGF - Fator 

de crescimento endotelial vascular (Kawase et al.
13

, 2015). 

O PDGF é um potente fator de crescimento regulatório e sinalizador que inicia quase 

todo o processo de cicatrização de feridas. A principal função do PDGF é estimular a 

replicação de células capazes de cicatrização e de células pré-mitóticas osteoprogenitoras 

parcialmente diferenciadas, que fazem parte da cicatrização do tecido conjuntivo e ósseo. O 
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PDGF também provoca a replicação das células endoteliais, formando novos capilares (Anila 

et al.
3
, 2006). 

O TGF-β é um fator de crescimento de tecido conjuntivo envolvido com a formação 

da matriz que influencia os osteoblastos para estabelecer a matriz óssea através do processo 

de osteogênese. Ele regula a proliferação e diferenciação de vários tipos de células, como 

fibroblastos, incluindo os do ligamento periodontal, células endoteliais, osteoprogenitoras, 

condroprogenitoras e células-tronco mesenquimais (Anila et al.
3
, 2006).  

O IGF-I também é importante na cicatrização de feridas e estimula tanto a proliferação 

quanto a função dos osteoblastos. Ele participa do desenvolvimento de muitos tecidos, 

incluindo os dentes e tem efeitos sobre os fibroblastos do ligamento periodontal e síntese 

proteica (Anila et al.
3
, 2006). 

O EGF é responsável pela diferenciação celular e estimula a re-epitelização, a 

angiogênese e a atividade da colagenase. O VEGF tem potentes atividades angiogênicas, 

mitogênicas e de aumento da permeabilidade vascular específicas para células endoteliais, 

desempenhando importante papel na formação dos vasos sanguíneos (Anila et al.
3
, 2006). 

O PRP é usado para liberar FC em altas concentrações no local onde se pretende 

reparar um defeito ou uma lesão tecidual, levando à aceleração do processo cicatricial 

(Mendonça et al.
21

, 2009). Para regeneração do periodonto, é fundamental que ocorra uma 

nova ligação das fibras colágenas do ligamento periodontal com a matriz orgânica da raiz 

dentária, sendo que a fibronectina presente no PRP, tem uma forte ação quimiotática para 

fibroblastos e auxilia nessa interligação (Melcher et al.
20

, 1985). Além disso, devido a sua 

capacidade de estimular a proliferação celular, migração, adesão e síntese de FC a partir de 

células e grânulos plaquetários, o PRP apresenta um efeito positivo na regeneração do 

periodonto (Anitua et al.
4
, 2013). 
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O uso do PRP para a regeneração do ligamento periodontal após avulsão dentária foi 

avaliado por Assunção et al
5
. (2011).  Dentes de cães foram avulsionados, mantidos por 30 

minutos em meio seco, preenchidos com hidróxido de cálcio e reimplantados no alvéolo 

dentário preenchido com PRP. Os resultados mostraram que, todos os grupos onde o PRP foi 

utilizado apresentaram menor porcentagem de reabsorção radicular inflamatória quando 

comparados ao grupo controle, o qual não recebeu nenhum tratamento prévio ao reimplante. 

Na presença de PRP, também não foram observadas regiões de anquilose.  

 Outra tecnologia que vem sendo estudada em casos simulados de avulsão e reimplante 

dentário é a terapia com laser de baixa intensidade (LBI) (Saito et al.
29

, 2011, Vilela et al.
33

, 

2011, Carvalho et al.
8
, 2016, Matos et al.

19
, 2016).  Após a ocorrência de trauma, ocorre uma 

resposta inflamatória a partir dos tecidos de suporte dentário agredidos, e o LBI, devido sua 

propriedade de modular o processo inflamatório, tem sido utilizado a fim de melhorar a 

recuperação tecidual e permitir o início do processo de reparo, reduzindo a reabsorção 

radicular externa inflamatória (Vilela et al.
33

, 2011, Carvalho et al.
8
, 2016, Matos et al.

19
, 

2016).  Além disso, o LBI apresentou efeitos positivos na proliferação de fibroblastos 

(Saygun et al.
31

, 2008) e na adesão dessas células à superfície radicular (Raldi et al., 2010), 

acelerando o processo de reparo do ligamento periodontal, o que pode melhorar o prognóstico 

de dentes avulsionados e reimplantados. Vilela et al
33

. (2011) mostraram que o uso do LBI no 

ligamento periodontal e superfície radicular de incisivos superiores reimplantados de ratos 

leva a menor porcentagem de áreas reabsorvidas. Além disso, na presença do LBI os 

odontoblastos não apresentaram nenhuma mudança morfológica degenerativa e a quantidade 

de células inflamatórias pulpares e áreas de necrose foram menos evidentes.  Estudos mais 

recentes também demonstraram que o LBI favoreceu o processo de reparo, aumentando o 

perímetro de reparo periodontal e reduzindo a reabsorção radicular (Carvalho et al.
8
, 2016, 

Matos et al.
19

, 2016).  
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O LBI pode desempenhar um papel importante na regeneração do periodonto pelo 

aumento da produção de fatores de crescimento, como PDGF e TGF-B, que são os FC mais 

importantes para o ligamento periodontal. A irradiação com LBI também induz a 

degranulação plaquetária e a liberação de substâncias armazenadas em grânulos plaquetários 

específicos. Portanto, é possível que a associação do PRP ao LBI possa aumentar a 

concentração de fatores de crescimento no local de cicatrização da lesão (Nagata et al.
22

, 

2014). Nagata et al
22

. (2014) avaliaram a influência do PRP, LBI e sua associação na 

cicatrização de defeitos periodontais criados na mandíbula de ratos. Após 30 dias, nos grupos 

onde esses três tratamentos foram realizados, observaram que houve significante formação de 

cemento e de ligamento periodontal funcional caracterizado pela inserção de fibras colágenas 

oblíquas e perpendiculares à superfície radicular. 

 O mecanismo biomolecular de reabsorção radicular tem sido estudado através da 

avaliação da fosfatase ácida resistente ao tartarato - TRAP (Manfrin et al.
16

, 2013). A TRAP é 

uma isoenzima de fosfatase ácida sintetizada por odontoclastos e osteoclastos, e é encontrada 

principalmente no tecido ósseo e em algumas células do sangue. Ela apresenta um papel 

importante nos processos de reabsorção, atuando como um marcador enzimático que 

demonstra a atividade osteoclástica (Assunção et al.
5
, 2011, Saito et al.

29
, 2011). 

Além das análises histomorfológica e histoquímica, a avaliação das reabsorções 

dentárias por microtomografia computadorizada (micro-CT) vem ganhando destaque dentre 

os estudos, e pode auxiliar na compreensão dos eventos biológicos que ocorrem após o 

reimplante dentário (Furfaro et al.
11

, 2014, Marão et al.
17

, 2016).  Furfaro et al
11

, (2014) 

avaliaram molares de ratos reimplantados por meio da micro-CT e observaram redução no 

comprimento e volume total das raízes, e na altura e volume do osso alveolar  inter-radicular. 

Essa é uma técnica que apresenta alta precisão e permite a partir da análise bi e tridimensional 

dos espécimes em múltiplos planos (Kalatzis-Sousa et al.
12

, 2016). 
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Em vista disso, torna-se oportuno avaliar, por meio de análise histológica, 

histoquímica (TRAP) e por micro-CT, os efeitos da laserterapia, da aplicação do PRP e 

associação de ambos sobre o reimplante tardio de incisivos superiores de ratos, de acordo com 

diferentes protocolos de tratamento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

As condições inerentes ao desenvolvimento dos estudos relativos aos capítulos 1 e 2 nos 

permitem concluir que: 

- Histologicamente, quando o coágulo foi deixado no alvéolo, nenhum dos tratamentos 

ofereceu melhora significante nos índices de reabsorção radicular, exceto o grupo que recebeu 

o PRP intracanal associado à irradiação laser, cuja reabsorção foi significativamente menor 

que o grupo que recebeu o tratamento convencional (hidróxido de cálcio intracanal e coágulo 

no alvéolo), por outro lado, a inserção do PRP no alvéolo, independentemente da associação 

ao laser ou do tratamento intracanal, sempre ofereceu índices de reabsorção menores que o 

grupo com tratamento convencional; 

- À análise histoquímica, não houve diferença entre os grupos estudados quanto ao número de 

clastos na superfície radicular; 

- De acordo com as imagens microtomográficas, o emprego do PRP ou do LBI isoladamente, 

não ofereceu melhora significativa nos índices de reabsorção radicular de dentes de rato 

reimplantados tardiamente. Por outro lado, os grupos que foram tratados com a associação do 

PRP no alvéolo e com a irradiação com LBI, independentemente do material usado 

endodonticamente, apresentaram menor reabsorção radicular em relação ao tratamento 

convencional, com hidróxido de cálcio intracanal e coágulo no alvéolo.  

- A associação PRP e LBI pode se constituir em um protocolo promissor para o tratamento de 

dentes reimplantado tardiamente. 
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