
209

Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo
2007 maio-ago; 19(2)209-16

ESTÁGIO ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS DO TRATAMENTO DAS REABSORÇÕES 
EXTERNAS PÓS-TRAUMATISMO DENTAL

PRESENT STRATEGIES AND FUTURE DIRECTIONS FOR THE MANAGEMENT OF EXTERNAL 
ROOT RESORPTIONS AFTER DENTAL TRAUMA

Alexandre Gomes Bezerra *
Celso Luiz Caldeira **

Giulio Gavini ***

RESUMO
Estudos epidemiológicos revelam uma elevada incidência do traumatismo dental em crianças e adoles-
centes. As fraturas coronárias são as modalidades de trauma mais freqüentes, porém luxações intrusivas e 
avulsões apresentam os piores prognósticos, devido à elevada incidência de mortificação pulpar e severos 
danos ao ligamento periodontal. Reabsorções radiculares externas inflamatórias e substitutivas aparecem 
como seqüelas comuns, associadas a essas modalidades de trauma. O objetivo deste estudo é discutir o 
estágio atual e também as perspectivas futuras do tratamento das reabsorções externas pós-traumatismo 
dental. Atualmente existem medicações eficazes para o tratamento das reabsorções inflamatórias, entre 
elas: o hidróxido de cálcio, a associação corticosteróide-antibiótico e a calcitonina. Quanto às reabsorções 
substitutivas, nenhum tratamento tem-se mostrado totalmente eficaz. A utilização dos bisfosfonatos apare-
ce como uma alternativa promissora para o controle desse processo. 
DESCRITORES:  Traumatismos dentários – Avulsão dentária – Movimentação dentária – Reabsorção da 

raiz – Tratamento.

ABSTRACT
Epidemiological studies reveal a high incidence of dental trauma in children and young people. Crown 
fractures are the most frequent trauma, although avulsion and intrusive luxations show poor prognosis as-
sociated with high incidence of pulp necrosis and several damage to periodontal ligament. Inflammatory 
and replacement resorptions are potential complications and the leading causes of tooth loss. The aim of 
the study is to discuss the present strategies and future directions for the management of external root re-
sorptions after dental trauma. While calcium hydroxide is considered the drug of choice in the prevention 
and treatment of inflammatory root resorption, it is not the only medicament. Corticosteroid-antibiotic 
pastes and calcitonin have also been recommended. There is no effective treatment available for the man-
agement of replacement resorption. Bisphosphonates can play a key hole in the management of replace-
ment resorption in the not too distant future.
DESCRIPTORS: Tooth injuries – Tooth avulsion – Tooth movement – Root resorption – Treatment.
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INTRODUÇÃO 
A incidência do traumatismo dental é alta na popu-

lação em geral, principalmente em crianças e adultos 
jovens (Andreasen7, 1970; Moura et al.27, 1994; Rocha 
e Cardoso35, 2001; Nicolau et al.28, 2001; Caldas e Bur-
gos11, 2001). Isso ocorre pelo fato desse grupo estar mais 
sujeito a quedas, batidas e acidentes, causados por di-
versos fatores como a prática de esportes e até mesmo 
simples brincadeiras. 

Dentre as diferentes modalidades de trauma dental, 
a avulsão e a luxação intrusiva podem ser consideradas 
aquelas que apresentam as conseqüências mais severas, 
sendo que as reabsorções externas, principalmente as 
do tipo inflamatória e substitutiva, caracterizam-se pela 
maior gravidade.

A reabsorção inflamatória é estimulada e mantida 
por restos necróticos e contaminação presente nos túbu-
los dentinários, portanto, seu controle está diretamente 
relacionado com manobras de limpeza e desinfecção do 
canal radicular. Medicações como o hidróxido de cálcio 
e as associações corticosteróide-antibiótico têm mostra-
do importante valor no controle dessas reabsorções.

Por outro lado, a reabsorção substitutiva é originada 
por extensos danos ao ligamento periodontal, caracte-
rizada por uma gradativa substituição do tecido dental 
por tecido ósseo, que culmina com a perda do elemen-
to dental, podendo ocorrer em curto espaço de tempo.

Na tentativa de controlar a reabsorção substitutiva, 
algumas drogas já foram propostas e com o principal ob-
jetivo de atuar na velocidade do processo de reabsorção, 
permitindo que o dente permaneça o maior tempo pos-
sível na cavidade bucal exercendo suas funções. 

Esse prolongamento da permanência do dente em 
função é interessante, porque, muitas vezes, a pouca 
idade dos pacientes impede que uma solução definitiva 
adequada, como prótese ou implante, seja tomada antes 
que o crescimento facial esteja encerrado. 

Nesse caso, diante de uma reabsorção do tipo substi-
tutiva, pode-se considerar como sucesso, quando o dente 
é mantido até que o indivíduo tenha seu crescimento 
terminado. Porém, atualmente, não se encontram drogas 
totalmente eficazes para controlar ou até mesmo inter-
romper esse processo de reabsorção, sendo a perda do 
dente um processo quase inevitável.

Nessa busca, observou-se que, na medicina, drogas 
como a calcitonina e os bisfosfonatos têm sido utilizados 
nas situações em que se faz necessária a diminuição do pro-
cesso de reabsorção óssea, especialmente na osteoporose.

Diante desse fato, pode-se aventar a possibilidade 
dessas drogas serem utilizadas como medicações intraca-
nal nos dentes traumatizados acometidos pelo processo 
de reabsorção substitutiva, com objetivo de atuar como 
moduladores ou mesmo inibidores do processo reabsor-
tivo.

Quanto às novas drogas, a calcitonina foi melhor es-
tudada e apresentou resultados favoráveis, principalmen-
te com relação ao controle da reabsorção inflamatória, 
porém, poucos relatos com relação à possível utilização 
dos bisfosfonatos são encontrados.

REVISÃO DE LITERATURA e DISCUSSÃO
Os principais cuidados no tratamento das avulsões e 

luxações intrusivas estão relacionados à prevenção e con-
trole dos processos de reabsorção, decorrentes da mortifi-
cação pulpar e extensos danos às estruturas do ligamento 
periodontal. 

Com relação às intrusões, observa-se uma incidência 
relativamente alta desses processos reabsortivos, direta-
mente relacionados com a severidade da intrusão. Para os 
dentes intruídos com rizogênese completa, a incidência de 
mortificação pulpar é de aproximadamente de 99% (Ja-
cobsen21, 1983; Andreasen e Pedersen6, 1985; Ebeleseder 
et al.15, 2000; Al-Badri et al.2, 2002). Portanto, a terapia 
endodôntica se faz necessária para praticamente todos os 
casos de intrusão em dentes com rizogênese completa. 

Quanto ao traumatismo de avulsão, observa-se um 
rompimento do feixe vásculo-nervoso e severos danos ao 
ligamento periodontal, diretamente relacionados à seca-
gem, compressão e remoção física das fibras. 

O tratamento das avulsões pode tomar rumos diferen-
tes, tendo como fator crítico a expectativa de manutenção 
de vitalidade das células do ligamento periodontal. Se-
gundo Andreasen8 (2001), Flores et al.16 (2001) e Trope41 
(2002), um período de permanência a seco superior a 60 
minutos é considerado crítico com relação à manutenção 
de viabilidade destas células.

Para os casos onde se presume a necrose do ligamen-
to periodontal, motivada por períodos extra-alveolares 
prolongados, especialmente em casos de permanência a 
seco, a remoção do ligamento periodontal necrótico é in-
dicada antes do reimplante. De acordo com Lindskog et 
al.26 (1985), a presença de remanescentes necróticos da 
membrana periodontal atuaria como fator estimulador do 
processo reabsortivo.

Para esses casos desfavoráveis, é comum encontrar 
recomendações de que seja realizado o tratamento endo-
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dôntico antes do reimplante, pois a anquilose seguida de 
reabsorção substitutiva é esperada nessas situações, sendo 
a perda do dente inevitável. Por outro lado, esse procedi-
mento impediria que medicações que visam diminuir a 
velocidade da reabsorção possam ser utilizadas na tentati-
va de prolongar a permanência do dente em função.

Reabsorções radiculares externas, principalmente do 
tipo inflamatória e substitutiva, são as principais seqüelas 
relacionadas aos casos de avulsão e reimplante. Essa alta 
incidência é confirmada por estudos clínicos como os de 
Andreasen e Hjorting-Hansen10, 1966; Andersson et al.4, 
1989; Gonda et al.18, 1990; Andreasen et al.9, 1995; Ebe-
leseder et al.14, 1998 e Kinirons et al.22, 1999. 

Quanto ao momento oportuno para início da terapia 
endodôntica, deve-se considerar especialmente os casos 
de rizogênese incompleta e com condições favoráveis de 
reimplante (principalmente tempo extra-oral curto). Nes-
sas condições, existe uma possibilidade de revasculariza-
ção que deve ser cuidadosamente acompanhada clínica e 
radiograficamente, pois, diante de sinais de necrose pul-
par, a terapia endodôntica deve ser iniciada rapidamente. 
A instalação de um processo de reabsorção inflamatória, 
nesses casos, pode levar a uma rápida perda do elemento 
dental pela presença de amplos túbulos dentinários asso-
ciada a menor quantidade de cemento e dentina (Trope41, 
2002).

Para os demais casos, recomenda-se que a terapia en-
dodôntica seja iniciada após um período de 7 a 14 dias. 
Esse período deve ser aguardado para que se evite um pos-
sível trauma às células do ligamento periodontal em pro-
cesso de reparação, decorrente da utilização de substâncias 
químicas e medicações. Além disso, segundo Andreasen8 
(2001), o período crítico para o aparecimento das reabsor-
ções inflamatórias é de 2 a 12 semanas. Portanto, além de 
favorecer a reparação, não há prejuízo com relação à insta-
lação da reabsorção inflamatória, quando se aguardam até 
2 semanas para início da terapia endodôntica.

Além das manobras de limpeza e desinfecção rela-
cionadas com a técnica endodôntica utilizada, o uso de 
medicações se faz necessário especialmente para controlar 
as reabsorções inflamatórias. A medicação mais utilizada 
com esse intuito é o hidróxido de cálcio. A elevação do pH 
promovida por sua utilização é responsável pela morte das 
bactérias presentes na luz do canal e túbulos dentinários, 
sendo capaz de remover os estímulos que mantêm a reab-
sorção inflamatória ativa (Tronstad et al.40, 1981).

Tronstad39 (1988), afirma que o hidróxido de cálcio 

pode inativar as células na lacuna de reabsorção, ou pelo 
menos neutralizar o ácido lático de macrófagos e osteo-
clastos prevenindo a dissolução do componente mineral 
da raiz. A medicação seria capaz ainda de induzir a forma-
ção óssea estimulando a enzima fosfatase alcalina.

 A American Association of Endodontists3 (1995) re-
comenda que a terapia com hidróxido de cálcio seja pro-
longada por períodos de 6 a 12 meses. Trope41 (2002), 
afirma que o hidróxido de cálcio deve ser utilizado por 
períodos que variam de 6 a 24 meses, sendo efetuada tro-
ca a cada 3 meses. A obturação definitiva seria realizada 
quando radiograficamente fosse observado um espaço pe-
riodontal normal sem evidências de reabsorção.

Uma outra alternativa, para prevenção das reabsorções 
inflamatórias, é a pasta Ledermix®, composta por antibió-
tico e corticosteróide, como relatam Pierce e Lindskog31 
(1987) e Thong et al.38 (2001). Uma vantagem da pasta 
alegada pelos autores, seria a não agressão das células do li-
gamento periodontal, inconveniência atribuída ao hidró-
xido de cálcio. Este fato também foi observado por Thong 
et al.38 (2001), obtendo menor incidência de reabsorção 
substitutiva e maior incidência de ligamento periodontal 
normal quando a pasta foi utilizada.

Algumas drogas utilizadas na Medicina para contro-
le de doenças relacionadas a distúrbios de metabolismo 
ósseo como osteoporose e doença de Paget surgem como 
possíveis alternativas para controle dos processos reabsor-
tivos pós-trauma dental.

Dentre estas temos a calcitonina, um hormônio secre-
tado pela tireóide que atua no processo de reabsorção pela 
inibição da atividade, motilidade e redução no número de 
osteoclastos. 

A calcitonina mostrou resultados favoráveis quando 
foi utilizada por Pierce et al.30 (1988) para o tratamento 
de reabsorções inflamatórias induzidas em macacos. Sua 
utilização como meio de armazenamento foi estudada por 
Prokopowitsch et al.34 (1990) que encontrou resultados 
favoráveis quando comparada a outros meios, como soro 
fisiológico e leite. 

Pela ação direta nos osteoclastos, é necessário que a 
calcitonina esteja presente no local da reabsorção, pois ela 
atua diminuindo os níveis de cálcio plasmático, inibindo 
a ação osteoclástica. Por isso, deve ser capaz de ser difundi-
da através dos túbulos dentinários alcançando a estrutura 
óssea, como bem demonstraram Wiebkin et al.42 (1996) e 
Camargo12 (1998). 

Faltam registros na literatura quanto ao estabelecimen-
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to de um protocolo de utilização. Sua capacidade de atuar 
no controle da reabsorção substitutiva também é pouco 
conhecida. Dois estudos clínicos conduzidos por Andra-
de et al.5 (1996) e Prokopowitsch e Andrade33 (1997) 
encontraram resultados favoráveis quando a calcitonina 
foi utilizada como medicação intracanal em dentes reim-
plantados com presença de reabsorção substitutiva. 

Como visto, existem alternativas medicamentosas in-
teressantes e eficazes quanto à prevenção e controle da 
reabsorção inflamatória, porém, infelizmente, o mesmo 
não ocorre com relação à reabsorção substitutiva. Talvez, 
o maior problema ocorrido nessa direção remeta ao fato 
de que, uma vez iniciado o processo reabsortivo, este fre-
qüentemente caminha de forma contínua até que todo o 
dente seja substituído por tecido ósseo.

Na busca de um medicamento capaz de modular ou 
retardar a reabsorção substitutiva, os bisfosfonatos apa-
recem como uma opção promissora, pois são substâncias 
que reduzem o índice de dissolução da hidroxiapatita 
mineral do osso, retardando ou impedindo a reabsorção 
óssea.

Os bisfosfonatos são drogas análogas do pirofosfa-
to que é um metabólito humano natural que apresenta 
forte afinidade com tecido ósseo, originadas a partir da 
substituição do átomo de oxigênio por um átomo de car-
bono na cadeia fosfato-oxigênio-fosfato do pirofosfato. 
Essa substituição origina um composto de cadeia fosfa-
to-carbono-fosfato que apresenta seletividade por tecido 
ósseo e que não pode ser metabolizado pelas enzimas que 
normalmente metabolizam o pirofosfato. A alteração na 
estrutura da cadeia lateral de carbono na molécula básica 
dos bisfosfonatos propicia aos compostos dessa família 
um aumento no potencial de atuar no metabolismo ós-
seo (Hodsman et al.20, 1996).

Dentre os bisfosfonatos, o alendronato sódico é um 
dos mais potentes inibidores da atividade osteoclástica. 
A presença de um grupamento amina na cadeia lateral é 
responsável pelo grande aumento na potência e seletivi-
dade do alendronato para inibição da reabsorção óssea.

Na área médica, os bisfosfonatos são utilizados para 
o tratamento de doenças que afetam o metabolismo ós-
seo como a osteoporose pós-menopausa ou induzida por 
corticóides e doença de Paget. A administração oral do 
alendronato sódico mostrou resultados importantes com 
relação ao aumento da densidade mineral óssea e pre-
venção de fraturas. Diversos trabalhos clínicos (Harris et 
al.19, 1993; Adami et al.1, 1994; Chesnut et al.13, 1995; 
Liberman et al.24, 1995) comprovam essa afirmação.

A forma de absorção dos bisfosfonatos é bastante inte-
ressante. Ocorre uma concentração preferencial em áre-
as de elevada atividade fisiológica, onde o metabolismo 
ósseo é maior, ou seja, os bisfosfonatos são concentrados 
de forma seletiva em locais de reabsorção óssea (Sato et 
al.36, 1991). Após ser absorvido, o bisfosfonato liga-se a 
hidroxiapatita do osso exposto em locais de reabsorção. 
A atividade é iniciada quando o osteoclasto gera um pH 
ácido e dissolve a matriz inorgânica, liberando o bisfos-
fonato ligado à hidroxiapatita (Porras et al.32, 1999).

O mecanismo de ação dos bisfosfonatos ainda não foi 
completamente elucidado. Sato et al.36 (1991) após estu-
darem em ratos o mecanismo de ação do alendronato, 
propuseram um mecanismo de atuação que é bastante 
aceito. Segundo os autores, ao atingir concentrações en-
tre 0,1 e 1 mM na região da zona clara, o alendronato é 
capaz de gerar um aumento de permeabilidade iônica na 
borda rugosa dos osteoclastos, promovendo a inativida-
de da célula, que perde a borda rugosa.

Outros mecanismos propostos de ação direta dos bis-
fosfonatos sobre osteoclastos incluem a inibição da liga-
ção ao osso, inibição da diferenciação e recrutamento, e 
ainda interferências nas propriedades estruturais. É cita-
da também a possibilidade da inibição dos osteoclastos 
ocorrer como efeito secundário de uma ação primária no 
osteoblasto que produziria um inibidor de recrutamento 
e sobrevivência dos osteoclastos (Fogelman17, 1996).

Outra característica bastante interessante do bisfosfo-
nato é a capacidade de permanecer incorporado à matriz 
óssea do tecido ósseo neoformado, quando não atua di-
retamente no osteoclasto. A droga permanece farmaco-
logicamente inativa até o momento em que é exposta 
novamente pelo processo de remodelação óssea, voltan-
do a agir nos osteoclastos.

Os resultados favoráveis da utilização dos bisfosfona-
tos na área médica despertaram interesse de pesquisado-
res da área odontológica, quanto à possibilidade de sua 
utilização, inicialmente para o controle de reabsorções 
associadas à movimentação ortodôntica e problemas pe-
riodontais.

A possível utilização dos bisfosfonatos no traumatis-
mo dental, para controle de reabsorções substitutivas, foi 
primeiramente investigada por Liewehr et al.25 (1995), 
que estudaram in vitro a capacidade de fatias de dentina 
imersas em 2 tipos de bisfosfonatos, em resistir à ativida-
de de dentinoclastos. Os achados de que os bisfosfonatos 
são capazes de reduzir a reabsorção de dentina mediada 
por dentinoclastos in vitro, trouxeram uma esperança 
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com relação a sua utilização na prevenção e controle da 
reabsorção substitutiva.

A utilização dos bisfosfonatos de forma sistêmica para 
o tratamento de dentes traumatizados esbarra, na maio-
ria das vezes, no problema de idade da grande maioria 
dos indivíduos acometidos pelo trauma dental. Em geral 
esses indivíduos ainda não apresentam crescimento com-
pleto. A utilização dos bisfosfonatos de forma sistêmica 
poderia acarretar alterações no processo de remodelação 
óssea, causando possíveis danos ao indivíduo com um 
todo.

Surge então a perspectiva de utilizar os bisfosfona-
tos de forma local através de duas possíveis maneiras: 
imergindo-se o dente por um determinado período de 
tempo em soluções contendo bisfosfonato para os ca-
sos de reimplante ou, então, utilizando-se o bisfosfonato 
como uma medicação intracanal.

Levin et al.23 (2001) estudaram em cães os efeitos da 
imersão em solução de alendronato antes do reimplante, 
de dentes avulsionados e mantidos a seco por períodos 
de 40 ou 60 minutos. As raízes que permaneceram imer-
sas no alendronato antes do reimplante apresentaram 
resultados estatisticamente significativos quanto à pre-
sença de maiores superfícies reparadas sem evidências de 
reabsorção. Os autores concluem que a imersão em alen-
dronato resulta em menor perda de estrutura radicular 
por reabsorção. 

Não existem referências publicadas quanto à utiliza-
ção dos bisfosfonatos como medicação intracanal. Com 
os resultados encontrados pelas pesquisas anteriormente 
citadas, supõe-se que o alendronato sódico pode exercer 
um efeito promissor no controle de reabsorções substi-
tutivas pós trauma dental, quando utilizado como medi-
cação intracanal.

Para que o alendronato sódico seja utilizado como 
medicação intracanal, inicialmente se faz necessária a 
demonstração de que a droga é capaz de permear através 
dos túbulos dentinários para agir diretamente na super-
fície radicular. Silveira37 (1999) estudou a permeabilida-
de do alendronato associado ao corante Rodamina B, 
afirmando que a droga é capaz de se difundir através da 
dentina. 

A associação da medicação com um corante deixa 
dúvidas quanto à capacidade de difusão do alendronato, 
pois não se pode determinar se ocorreu difusão somente 

de corante ou se a medicação também se difundiu atra-
vés da dentina. Pesquisas mais específicas, com utilização 
de métodos mais precisos como a cromatografia líquida 
de alta performance ou utilização de marcadores radio-
ativos devem ser desenvolvidas, para que se possa deter-
minar com precisão a capacidade de difusão do alendro-
nato sódico.

Mesmo que o alendronato não seja capaz de se difun-
dir até a superfície radicular externa agindo diretamente 
nos osteoclastos, sua utilização não pode ser descarta-
da. Em hipótese, ao colocar-se o alendronato no canal 
radicular, poderá ocorrer uma ligação deste com a hi-
droxiapatita da dentina radicular. A medicação poderia 
permanecer inativa aguardando o momento de ser libe-
rada pela dissolução da matriz inorgânica, decorrente do 
pH ácido gerado pelo osteoclasto. Depois de liberado, 
o alendronato passaria a atuar diretamente nas células 
reabsortivas impedindo a reabsorção óssea.

Na impossibilidade de ocorrência da ligação entre o 
alendronato e a hidroxiapatita da dentina, o canal ra-
dicular atuaria simplesmente como um reservatório do 
medicamento que seria liberado conforme o processo de 
reabsorção fosse ocorrendo.

Como visto, a possibilidade de utilização do alendro-
nato sódico como medicação intracanal para o controle 
de reabsorções substitutivas parece bastante promissora. 
Porém, um longo caminho de pesquisas in vitro e in vivo 
ainda deve ser percorrido até que o alendronato possa 
provar sua capacidade de preencher a grande lacuna no 
tratamento de dentes traumatizados que é o controle das 
reabsorções substitutivas.

CONCLUSÕES
Atualmente existem medicações comprovadamente 

eficazes para o tratamento das reabsorções inflamatórias 
pós-traumatismo dental. O hidróxido de cálcio é a me-
dicação mais utilizada, sendo recomendadas também a 
associação corticosteróide-antibiótico e a calcitonina.

Quanto ao controle das reabsorções substitutivas, 
ainda não foram encontradas drogas capazes de agir de 
maneira eficaz. Os bisfosfonatos, entre eles o alendrona-
to sódico, aparecem como uma medicação promissora 
na tentativa de controle das reabsorções substitutivas 
pós-traumatismo dental.
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