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RESUMO 

 

O processo de cicatrização dos alvéolos dentais é uma das partes mais 

importantes da terapia pós - operatória de exodontia de elementos patológicos 

em equinos. O tempo de cicatrização do sítio cirúrgico é crucial para a saúde, 

pois, quanto maior o tempo para cura, maiores são as chances de 

contaminações ósteoalveolares provenientes da natural contaminação da 

cavidade oral. Várias técnicas e abordagens orto-cirúrgicas são descritas na 

literatura, sendo utilizadas na atualidades técnicas menos invasivas, 

dependendo do tipo de trauma, tecidos acometidos e localidade do problema. 

Os materiais e produtos para cicatrização são utilizados no interior do alvéolo 

dental, na tentativa de inibição da contaminação regional, redução do tempo de 

cicatrização e retorno do paciente à vida esportiva. O uso do plasma rico em 

plaquetas e do plasma rico em fibrina, já são muito utilizados nas rotinas 

odontológicas humanas por exemplo, e com grandes chances de uso nas rotinas 

odontologias dos equinos. Os recentes avanços na odontologia equina, 

mostraram um aumento significativo de diagnósticos precoces de patologias do 

sistema estomatognático, assim, como o conhecimento da área por médicos 

veterinários que procuram utilizar tratamentos cirúrgicos cada vez menos 

invasivos com bons resultados e tempo de cicatrização reduzidos. Sendo assim, 

o uso do plasma rico em plaquetas e o plasma rico em fibrina, tem demonstrado 

resultados promissores na cicatrização de alvéolos dentais de equinos. 

 

Palavras-chave: cicatrização, exodontia, fatores de crescimento, plasma rico 

em fibrina, plasma rico em plaquetas, terapia celular 
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ABSTRACT 

The healing process of dental sockets is one of the most important parts of 
postoperative therapy for extraction of pathological elements in horses. The 
healing time of the surgical site is crucial for health because, the longer the 
healing time, the greater the chances of bone and alveolar contamination from 
the natural contamination of the oral cavity. A lot techniques and orthosurgical 
approaches are described in the literature, being used in the least invasive 
technical news possible, depending on the type of trauma, affected tissues and 
location of the problem. The use of materials and products for healing are used 
inside the dental socket, in an attempt to reduce the healing time, inhibit regional 
contamination and quicker the patient's return to sports life. The use of platelet-
rich plasma and plasma rich in fibrin, are already widely used in human dental 
routines, for example, and also with great chances of use in equine dental 
routines. Recent advances in equine dentistry, show a significant increase in 
early diagnosis of pathologies of the stomatognathic system, as well as 
knowledge of the area by veterinarians, who seek surgical treatments less and 
less invasive and with results with reduced time. Thus, the use of platelet-rich 
plasma and fibrin-rich plasma has shown satisfactory results in the healing of 
equine dental sockets. 
 

Keyword: cell therapy, extraction, fibrin-rich plasma, growth factors, healing, 
platelet-rich plasma 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL  

 

A odontologia equina é atualmente, uma área em ascensão no Brasil, 

porém, relatos históricos dessa especialidade médica veterinária têm centenas 

de anos, sendo reportados em manuscritos criados por Simon de Athenas (The 

Veterinary Art em 430 a.C.) e Aristóteles (History of Animals 333 d.C.) (HARVEY, 

1994). 

Tratamentos dentais em equinos foram muito utilizados empiricamente 

pelas civilizações antigas que dependiam do cavalo, uma vez que esses animais 

não conseguiam comer ou não aceitavam comandos dados pelos cavaleiros, 

caso apresentassem problemas odontológicos (HARVEY, 1994). 

O uso dos cavalos na equitação, lazer e esportes equestres, trouxeram 

consigo uma série de cuidados profiláticos a serem tomados para a manutenção 

da saúde dos equídeos. Uma das áreas fundamentais para manutenção da 

higidez e função equestre é a odontologia e suas particularidades (BENNETT, 

2007). Cuidados odontológicos profiláticos contribuem para a sanidade e 

funcionamento adequado dos dentes e estruturas relacionadas ao sistema 

mastigatório, promovendo melhor desenvolvimento e desempenho do animal 

(ALVES, 2004). Os problemas dentários em equinos estão frequentemente 

associados a irregularidades da superfície oclusal que dificultam a mastigação e 

contribuem para a diminuição da digestibilidade (PAGLIOSA, 2006). 

Os dentes dos cavalos se desgastam e duram de cinco a dez anos a mais 

quando cuidados com periodicidade e manutenções regulares, não é incomum 

economizar cinco ou mais quilos de ração por dia por animal que tem os dentes 

sadios, pois, o animal que melhor mastiga, menos desperdiça seu trato (BAKER, 

2002).  

O exame da cavidade oral é, portanto, uma inspeção digna na 

investigação de muitas queixas de dores abdominais (síndrome do abdômen 

agudo), mastigação anormal ou comportamento de mordida, perda de peso, 

problemas na equitação e quaisquer casos suspeitos de doenças nasais 

(TREMAINNE, 2012). 
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Sendo assim, através de disseminação de informações e profilaxia dental, 

almeja-se evitar que os problemas odontológicos sejam agravados e necessitem 

de procedimentos cirúrgicos, assim como restrição temporária do animal do 

esporte, longos períodos de recuperação pós operatória e redução de óbitos 

ligados a doenças odontológicas primárias.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Anatomia e fisiologia 

 

 Os equinos apresentam de trinta e seis à quarenta e quatro dentes. Em 

equinos, todas as idades estão sujeitas a problemas odontológicos, assim como 

todos os dentes estão susceptíveis a fraturas, traumas e doenças de seus 

tecidos (BROWN, 2008). 

 Os dentes dos equinos são formados por cemento, esmalte, dentina e 

polpa, além de serem hipsodontes, ou seja, ter crescimento dental contínuo por 

toda vida. Além dessa característica, os cavalos têm dentes heterodontes, sendo 

também animais anisognatas; o que pode influenciar também no tempo de 

cicatrização alveolar em função do tamanho do dente, morfologia dental e tipo 

de patologia (STAZYK et al., 2006; CARMALT, 2008). 

 

2.2 Doenças e anormalidades dentárias  

 

Muitas vezes procedimentos cirúrgicos são necessários para sanar 

doenças graves e devolver a integridade física do animal. Ao longo do século 

XX, a exodontia tem sido classificada, como cirurgia na região do crânio mais 

realizada (SIMON, 2009).  

Há várias indicações para remoção de dentes. Algumas das indicações 

comuns, estão associadas a um dos seguintes procedimentos: ortodontia 

interceptiva secundária a dentes decíduos; doença periodontal secundária a 

diastema; mal erupção dentária e deslocamentos; dentes supranumerários ou 

má oclusão; doença endodôntica (polpa) ou doença apical geralmente associada 

a osteíte secundária; doenças dos seios paranasais secundárias a doenças orais 

ou dentais; distúrbios dentais do desenvolvimento; considerações cirúrgicas em 
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fraturas ósseas ou do crânio; fratura ou doenças da coroa ou raiz dentária; 

trauma oclusal; neoplasia e desconforto de mordida (DIXON et al., 2000).  

Por causa das limitações técnicas de preservar um dente hipsodonte 

usando tratamento endodôntico, a exodontia é muitas vezes o único tratamento 

efetivo para certos casos de doenças na cabeça dos equídeos (TREMAINNE et 

al., 2010) o que requer habilidades cirúrgicas, conhecimento e equipamentos 

especiais (DIXON et al., 2005). 

 

2.3 Cicatrização/regeneração  

 

A cicatrização consiste em perfeitos e coordenados eventos celulares, 

moleculares e bioquímicos que interagem para que ocorra a reconstituição 

tecidual. Os mecanismos da cicatrização são divididos em cinco elementos 

principais: inflamação, proliferação celular, formação do tecido de granulação, 

contração e remodelação da ferida (ORGILL et al., 1998). Clark (2005), 

classificou esse processo em três fases: fase inflamatória, fase de proliferação 

ou de granulação e fase de remodelação ou de maturação. 

O processo de reparo em feridas após a extração dentária apresenta uma 

sequência de etapas, com a síntese e organização do coágulo, multiplicação 

celular e a mineralização intra e peri alveolar (CAMPOS et al., 2007). A 

cicatrização após a extração dentária é um processo demorado devido a 

contaminação e cruência cirúrgica (que se dá por segunda intensão) (LOWDER, 

1999). 

Nas primeiras semanas pós-extração, ocorrem alterações dimensionais 

com uma notável ação osteoclástica, resultando em reabsorção das cristas 

ósseas vestibulares e lingual (CONTRAN et al., 2001). 

O processo de cicatrização resulta na formação de osso trabecular e 

medula óssea devido a perda óssea significativa, principalmente nas paredes, 

nas regiões vestibular e lingual/palatina (CARDAROPOLI et al., 2003). 

Entre os tecidos altamente organizados, o osso destaca-se por exibir 

grande potencial regenerativo (CANDINI, 2001), e por problemas mais graves e 

procedimentos cirúrgicos serem cruentos, podemos ter danificações do osso 

alveolar como pequenas fraturas com presença de esquírolas ósseas, 
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consequentemente influenciando a resposta e o tempo cicatricial (PRICHARD et 

al., 1992). 

 

2.3.1 Plasma rico em plaquetas  

 

O plasma rico em plaquetas é um volume de plasma com alta 

concentração plaquetária, podendo conter de três a cinco vezes mais plaquetas 

do que os níveis fisiológicos normais (JADHAV et al., 2012). É obtido à partir do 

sangue do paciente. As células sanguíneas são constituídas de uma parte 

líquida passível da obtenção do plasma, originam-se na medula pela 

hematopoiese e dão origem a diversas linhagens: glóbulos vermelhos, glóbulos 

brancos e plaquetas (BAIN, 2007).  

As plaquetas uma vez ativadas, passam pelo processo de agregação, 

liberando fatores de crescimento e proteínas bioativas necessárias para o início 

da aceleração do reparo e regeneração após a lesão (RILEY et al., 1994).  

 

2.3.2 Plasma rico em fibrina 

 

O PRF vem seguido pela primeira geração de agregados plaquetários, o 

PRP. Ela consiste em um concentrado de plaquetas sobre uma membrana de 

fibrina com elevado potencial de reparação tecidual (CHOUKROUM et al., 2000).  

O produto resultante a centrifugação, é composto por três camadas, a 

mais superior constituída por coágulo plasmático celular, PRF na camada 

intermediária e glóbulos vermelhos na parte inferior (DOHAN, 2006). 

  

2.3.3 Curativos alveolares  

 

Há uma variedade de curativos utilizados para a inibição de contaminação 

e ganho de tempo para o preenchimento alveolar (WHEAT, 1973). Sendo assim, 

o uso dos tampões alveolares se fazem necessários.  

Dois exemplos desses são: cera de abelha, utilizado para prevenção de 

alveolites e defeitos ósseos da cavidade oral, além de ser um potente 

antimicrobiano, fungicida, antioxidante e anti-inflamatório (KANO et al., 2008); e 

o sintético: constituído por silicone de condensação e octoato de estradiol, 
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apresenta boa aderência e fixação quando usado para moldagem (ANUSAVICE, 

2005). 

 

2.4 Considerações finais  

 

Mediante ao uso dos tratamentos expostos, o uso de PRP e PRF podem 

ser alternativas para aceleração do processo de cicatrização alveolar. 
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RESUMO  

Doenças orais nos equinos fazem parte da odontologia equina profilática e 

terapêutica, e as fraturas dentais são comumente encontradas, e em 

consequência disso, deseja-se maior velocidade no tempo de cicatrização 

alveolar e retorno do animal à vida esportiva. Esse trabalho teve por objetivo 

avaliar o processo cicatricial dos alvéolos dentais de equinos após exodontia 

com período de duração e cuidados de 35 dias totais. Foram utilizados seis 

equinos, machos castrados, sem raça definida, com idade entre cinco a oito anos 

e peso médio de 315 kg. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados com os 

animais em estação, realizando a extração intra-oral convencional. Os dentes 

extraídos foram os 307 e 407 de cada animal e os alvéolos preenchidos com 

sangue autólogo (grupo controle), plasma rico em plaquetas (PRP) ou plasma 

rico em fibrina (PRF). Posteriormente, os alvéolos foram tamponados com 

curativo sintético ou curativo de cera de abelha. As avaliações foram realizadas 

em quatro momentos (D0, D10, D20 e D30) com fotografias intra-oral, radiografia 

e histologia tecidual dos alvéolos. Na macroscopia, foram observados maior 

hemorragia em todos os grupos no D0; hiperemia dos tecidos no D10 dos grupos 

PRP e PRF em relação ao GC; sequestro ósseo encontrado em cinco dos doze 

alvéolos em D10 e D30 e somente no CG; processo de granulação, evidenciado 

no D10, D20 e D30 e exudato seroso visto em dois alvéolos em D10 e D20. Nas 

radiografias, visualizou-se maior radiopacidade das imagens dorsoventrais, nas 

imagens laterais oblíquas houve maior densidade no assoalho alveolar em todos 

os momentos. Nos achados histológicos, houve presença de tecidos pulpares e 
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odontoblastos no D0; 41,67% das amostras apresentaram lesões já eptelizadas 

no D10 e no D20, 83,33% apresentaram inflamações do tipo supurativa em PRP 

e PRF; 27,27% das lâminas não apresentaram inflamação no D30; no D20 

observou áreas de matriz óssea em 16,67% das amostras. Logo, todos os dados 

acima descritos e compilados, sugerem que o uso do PRP ou PRF é mais uma 

alternativa para acelerar o processo cicatricial do alvéolo dental de equinos após 

exodontia.  

Palavras-chave: cicatrização, exodontia, fatores de crescimento, plasma rico 

em fibrina, plasma rico em plaquetas, terapia celular 

ABSTRACT 

Oral diseases in horses are part of the routine findings in dental medical practices 

when it comes to prophylactic and therapeutic dental treatments. Among several 

pathologies that can be found, dental fractures are responsible for a high 

percentage of orthodontic procedures. As a result of such dental trauma and 

consequently surgical procedures, the healing process of the dental alveolus is 

desired to be as quick as possible in order to avoid contamination of the osteo-

alveolar tissues and the animal's return to athletic life. The objective of this work 

is to evaluate the healing process of the dental sockets of horses after dental 

extractions. Six horses were used, aged between 5 to 8 years old 

(approximately), gelding and average weight of 315 kg. Surgical procedures were 

performed with the stand position and using a conventional intraoral extraction 

technique. The extracted dental elements were 307 and 407 from each of the 

animals, that is, two teeth per animal and the socket filled with autologous blood 

(control group (GC)), platelet-rich plasma (PRP) and fibrin-rich plasma (PRF). 

Subsequently, the socket was plugged with a synthetic or beeswax plug. The 

horses, of all groups, were evaluated at four times (D0, D10, D20 and D30) and 

macroscopic analyzes performed with the digital axillary radiographic images and 

oroscopy of each alveolus and at each moment. Considering the macroscopic 

analyzes, greater tissue hyperemia was observed in D10 in the PRP and PRF 

groups compared to the CG. Hemorrhage seen in all groups, mainly at D0. Bone 

sequestration seen in five sockets. The granulation process, seen in evidence on 

days D10, D20 and D30. It was seen, exudate of the serous type in two sockets 

at different times (D10 and D20). Radiographic analyzes showed a higher density 

in dorsoventral (DV) images. In oblique lateral images (LO), there is more density 
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in the alveolar floor at all times. Regarding microscopic visualizations, the 

presence of pulp tissues and odontoblasts was observed in D0; 41.67% have 

lesions already epithelized in D10; At D20, 83.33% of the samples had 

suppurative inflammation in PRP and PRF; 27,27% of the analyzed materials did 

not present inflammation at D30; At D20, areas of bone matrix were already 

observed in 16.67% of the analyzed samples. As an alternative, it is possible to 

use PRP or PRF to hasten the healing process of the dental sockets of horses 

after tooth extraction. 

Keyword: cell therapy, extraction, fibrin-rich plasma, growth factors, healing, 

platelet-rich plasma 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Entender a morfofisiologia dental é necessário para auxiliar na 

identificação de um ciclo de mastigação de qualidade, funcionamento de todas 

as estruturas envolvidas e aproveitamento do alimento oferecido. As implicações 

práticas da anatomia e da fisiologia são: anormalidades no tamanho do dente, 

forma, posicionamento ou na composição dos dentes individuais, podendo ter 

efeitos profundamente negativos no sistema dentário como um todo (EASLEY, 

1999). Além desses fatores, mudança na dieta desses animais tem importante 

influência nos ciclos de mastigação e integridade morfológica dos dentes 

(DIXON, 2005). 

A experiência se faz necessária para poder identificar a doença em dentes 

individuais, seja identificando dente(s) supranumerário, dente(s) com 

conformação anormal ou diferenciando a cárie da descoloração não patológica. 

Frequentemente são utilizados modalidades de diagnóstico por imagem para 

diferenciar doenças dentárias das não-dentárias como a radiologia, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia. Para doenças 

dentárias que requerem tratamento cirúrgico, o conhecimento das estruturas 

importantes, que estão em justaposição aos dentes, é vital para que essas, 

quando necessário, possam ser protegidas contra danos (PENCER, 2002). 

Com a utilização das abordagens terapêuticas distintas a métodos 

convencionais, o presente estudo teve a finalidade de comparar os processos 

cicatriciais alveolares na cavidade oral em equinos. Foram utilizados como 
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modelo experimental a extração dos elementos dentários como os terceiros pré-

molares inferiores, avaliando-se duas formas de preenchimento o alvéolo 

dentário, após a exodontia.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Nesse estudo foram utilizados seis equinos, machos, castrados, com peso médio 

de 315 kg e idade variando entre cinco a oito anos, hígidos ao exame clínico e 

laboratorial. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em uso de Animais – 

CEUA da Universidade Federal de Jataí, sob o protocolo nº 021/2019 

respeitando os padrões de exigência para minimizar o sofrimento e a dor dos 

animais durante o experimento. Esta pesquisa foi desenvolvida na Universidade 

Federal de Jataí – GO em parceria com o Hospital Rural Veterinário em Goiânia 

– GO.  A alimentação desses animais era compostas de volumoso, sal mineral 

e suplementação vitamínica e água à vontade. Na tabela abaixo, estão 

demonstrados os animais que passaram por todo processo cicatricial, para cada 

elemento dental extraído, seus respectivos grupos. 

 

2.1 Dentes extraídos e alvéolos expostos  

 

Todos os seis animais foram submetido à extrações dentárias dos dentes 

307 e 407, sendo estes submetidos à dois tipos de tratamentos diferentes: 

aplicação de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) ou aplicação de Plasma Rico em 

Fibrina (PRF) na cavidade alveolar. A escolha do tipo de tratamento destinado 

para cada dente foi feita de forma aleatória, em todos os animais. Três dentes, 

de três animais distintos foram alocados como grupo controle (GC) e não 

receberam aplicação de biomaterial, sendo a cavidade alveolar apenas 

preenchida por sangue autólogo (SA) decorrente do procedimento cirúrgico. 

 

 

Tabela 1. Esquema dos grupos do experimento. Delineamento dividido entre 
os animais, dentes e respectivos biomateriais, recebidos nesse experimento 
num total de 6 animais hígidos e dois animais com dentes que apresentam 
patologias.  
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ANIMAL DENTE GRUPO 

A1 307 PRP 

A1 407 PRF 

A2 307 PRF 

A2 407 GC 

A3 307 GC 

A3 407 PRP 

A4 307 PRF 

A4 407 PRP 

A5 307 GC 

A5 407 PRF 

A6 307 PRP 

A6 407 GC 

GC= grupo controle. PRP= plasma rico em plaquetas. PRF= plasma rico em fibrinas. 

 

2.2 Pré-operatório 

 

 Exames laboratoriais (hemograma, e bioquímico) foram realizados em 

todos os animais um dia antes dos procedimentos cirúrgicos bem como a 

desverminação (ivermectina 1%) via sonda nasogástrica de cada uma semana 

antes. Instantes antes ao procedimento cirúrgico, a cavidade oral foi lavada com 

água corrente, e realizado o acesso venoso por cateterização da veia jugular 

esquerda. 

 

2.3 Análise Radiográficas 

 

Estudos radiográficos foram fundamentais no pré, trans e pós cirúrgico, 

delineamento cirúrgico, no trans-operatório (quando necessário) e pós-

operatório. Utilizando um sistema DR (digital radiografy) e emissor de raios-x 

com potência de 90 kV / 40 mAs portátil, realizou-se duas projeções radiográficas 

antes e depois de cada procedimento cirúrgico com regulação de 85 kV / 2,9 

mAs. Os posicionamentos utilizados, foram descritos por STOLL (2011) com 

graus de 90º/0° offset (DV) e - 45º/0º oblíquo negativo (LO) (FIGURAS 5 e 6).  
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2.4 Procedimento cirúrgico  

 

Todos os animais passaram por análises clínicas fisiológicas, parâmetros 

vitais, exames sanguíneos e tratamentos dentais prévios. A anestesia 

locoregional é fundamental para obter cooperação do paciente, sendo assim, é 

utilizado infiltrações regionais ou locais para a extração de um dente permanente 

(FLETCHER, 2004). Os procedimentos foram realizados com os animais em 

estação, seguido de constante analgesia e anestesia regional mandibular. Com 

fotóforo, afastadores, elevadores gengivais e boticões, os elementos dentários 

foram removidos por via intraoral e sem quaisquer intercorrências. Após a 

remoção dos dentes, os biomateriais foram depositados nos alvéolos (Figura 1) 

e os curativos inseridos conforme descrito (Figura 2). 

 

 
 

 

Figura 1. Imagem feita por câmera intra-oral, usada como guia para o depósito do PRP ou PRF. 
Cateter espinal (22G) (Seta branca) com a ponta curva e depósito do PRF (seta preta) dentro do 
alvéolo, após remoção do dente segundo pré-molar inferior esquerdo (307).  

Em todos os procedimentos cirúrgicos foram administrados fármacos 

posteriormente citados, sendo mantidos nos pós-operatórios de todos os 

pacientes. Cada um dos seis animais, passaram por duas extrações de dentes 

hígidos, contralaterais de mesma posição, sendo um em cada hemi-arcada (307 

e 407). Além disso, em cada alvéolo foram preenchidos com um tipo de 

biomaterial (PRP, PRF e GC) e curativos (sintético ou cera de abelha). Foram 

coletados e armazenados os materiais biológicos de cada animal (tecidos 

granulosos alveolares), dados dos animais do dia 0 até o dia 30 das inspeções 
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(D0, D10, D20 e D30) sendo estes, imagens radiográficas, tipos de material 

depositado, e imagens por câmera.  

 

2.5 Obtenção do PRP e PRF 

 

Os materiais foram coletados do próprio paciente logo no início de cada 

procedimento e manipulado para a deposição logo após a extração do elemento 

dental. Para a obtenção do PRP, foram coletados seis tubos de 3 ml com sangue 

do próprio paciente, em seguida, o material biológico foi armazenado em tubos 

com adição de 3,8% de citrato de sódio, e realizado centrifugação de 10 minutos 

à 400G de força/velocidade. Já na segunda centrifugação, o material foi 

transferido para um tubo de coleta sem quaisquer aditivos e centrifugado por 

mais 10 minutos a 880g de força/velocidade. Após, essas etapas, foram retirados 

2/3 do volume (plasma pobre em plaquetas) e utilizou-se 1/3 que é o plasma rico 

em plaquetas (VENDRAMIN, 2006). 

Para a aquisição do PRF, foi coletado o sangue do próprio paciente. 

Foram coletadas amostras de 20 mL de sangue via punção da veia jugular e 

armazenados em dois tubos de coleta sem qualquer ativador de coágulo. Após 

isso, os tubos foram levados à centrifugação com 200G por dois minutos 

segundo a técnica de CHOUKROUN et al.; 2000. Pelo fato do PRF ter a forma 

de polimerização sem aditivos, torna a técnica mais fácil de ser realizada 

(CHOUKROUN, 2006). 

 

2.6 Preenchimento por sangue autólogo (SA)  

 

De uma forma mais simples, após a extração do elemento dental, o 

alvéolo se preenche naturalmente por sangue. Sendo assim, é necessário 

somente fazer o tamponamento com o curativo sintético ou de cera de abelha 

(AYUB et al., 2011). 

Os materiais utilizados como curativos foram cera de abelha alveolada 

(material natural) e sintético composto por silicone de condensação de 

polissiloxano.   
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Os curativos alveolares foram introduzidos na região proximal dos 

alvéolos dentais no D0 de todos os grupos, após a introdução dos materiais de 

cicatrização. 

 

Figura 2. Imagens realizadas por câmera A) Imagem da cera de abelha já fixada sobre o alvéolo 
dental, após a colocação do biomaterial. B) Imagem do curativo sintético posicionado sobre o 
alvéolo dental após colocação do biomaterial. 

 

2.7 Procedimentos pós-operatório 

 

Os pacientes passaram por restrição de alimentos concentrados (ração), 

até ocorrer o fechamento do espaço alveolar por tecido de granulação, ou seja, 

até o término do experimento. Foram fornecidos sal mineral e suplementação 

vitamínica, e volumoso diariamente. Nos tratamentos terapêuticos, foram 

utilizados dipirona sódica (25 mg / kg / q 8h / EV) e ceftiofur (4,4 mg / kg / q 24h 

/ IM), por três e dez dias respectivamente. Realizou-se também a lavagem da 

cavidade oral com água corrente.  

 

2.8 Avaliações do processo cicatricial 

 

Através da visualização por oroscópio com ótica com 70º de angulação e 

comprimento de 70 centímetros, tornou-se possível avaliar as taxas de 

hiperemia, granulação, exudato, sequestro ósseo e hemorragia em todos os 

alvéolos e em todos os momentos de análise. Foram realizadas inspeções dos 

alvéolos dentários em todos os momentos (D0, D10, D20 e D30) e em todos os 

grupos (PRP, PRF e GC) por câmera intra-oral e radiologia. Através das imagens 

intra-orais foi possível avaliar as taxas de hiperemia, granulação, exudato, 

sequestro ósseo e hemorragia. Foram realizadas avaliações de escore 

cicatricial, nas quais foram de grau 0 a grau 3 (0 ausente, 1 leve, 2 moderado e 

3 acentuado), analisando: hiperemia, sequestro ósseo, hemorragia, exudato e 



17 

 

 

 

tecido de granulação. Imagens radiográficas possibilitaram a visualização de 

radiopacidade gradativa no decorrer dos dias analisados mostrando maior 

densidade óssea nos dias após extração (D10, D20 e D30) mensuradas através 

do programa ImageJ®.  

 

2.9 Histologia/Coloração HE 

 

 Os grupos foram submetidos à biópsias das lesões nos dias D10, D20 e 

D30 após o procedimento cirúrgico. As amostras foram fixadas por 24 horas em 

formol tamponado a 10%, e seguidas ao processamento histológico. Os 

fragmentos foram cortados a 4 µm e corados pela técnica de HE. 

 As lâminas foram avaliadas, por microscopia óptica, quanto à formação ou 

não de epitélio (avaliado quanto à extensão da camada epitelial), classificação e 

intensidade da inflamação, e classificação do tecido de granulação com a 

reorganização da matriz extracelular. 

Os alvéolos dentais passaram por coleta de materiais para exames 

histológico de todos os grupos e períodos de análise. Curetando os cantos das 

paredes alveolares, uma a cada momento de coleta, as amostras foram obtidas, 

armazenados em formol 10% por 48h e posteriormente transferidos para álcool 

70%. 

Hematoxilina e eosina foram os corantes utilizados para o processamento 

da análise deste estudo, sendo avaliada a inflamação em escores (0-ausente; 1-

discreta; 2-moderada; 3-acentuada), sua característica: serosa, catarral, 

supurativa ou hemorrágica. E também, sua classificação: crônica, crônica ativa 

e granulomatosa, sendo assim descritas as principais alterações observadas. 

 

2.10 Análise estatística  

 

Os resultados das mensurações em escore, foram expressos em valores 

numéricos que permitiram análise estatística dos dados colhidos. Os dados 

macroscópicos foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis (ANOVA – não 

paramétricos – usado para escores). O nível de significância adotado para todas 

as análises foram de 5% de significância (p<0.05) utilizando-se o software Sigma 
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Stat 2.3 Estatistic. Para formatação dos gráficos, foram utilizados o software 

GraphPad Prism v.6. 

 

3 RESULTADOS  

 

Nas análises macroscópicas (Figura 3), a fase de maior hiperemia local 

ocorreu no D10 e em menor proporção no D20 (Figura 3) nos grupos PRP e PRF 

em relação ao GC.  

 A hemorragia ocorreu em todos os casos no D0, momento que  ocorreu a 

exodontia dos elementos dentais (Figura 3). Sequestros ósseos foram 

observados em cinco alvéolos. O processo de formação de tecidos foi 

visualizados nos D10, D20 e D30, com grandes quantidades de tecidos 

granuloso com escore 2 e 3 consequentemente e em maiores formações nos 

grupos PRP e PRF.  

Foram observados exudato do tipo seroso em dois alvéolos e em 

diferentes momentos (D10 e D20) nos grupos SA e PRP porém, em quantidades 

pequenas. Como exemplo, a visualização do processo evolutivo granuloso no 

decorrer de 30 dias de três alvéolos tratados com diferentes biomateriais (Figura 

3). 

 

Figura 3. Avaliação comparativa macroscópica do processo cicatricial entre três alvéolos 

dentários que receberam PRP, PRF ou SA. 

Nas análises do D10 e todos os dentes, somente um curativo ainda se 

encontrava exercendo sua função, logo, macroscopicamente não houve 

diferenças significativas, se analisado pelas imagens de oroscopia entre os 

momentos. Sendo realizadas avaliações de escore cicatricial citados no item 3.7.  
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 Nas tabelas de escores (tabela 2, 3, 4, 5 e 6) e figura 4, foram avaliados 

através da oroscopia; a redução gradativa da hiperemia em todos os momentos 

entre todos os grupos; sequestro ósseo presente somente em dois momentos 

(D10 e D30) no GC; redução da hemorragia a cada momento e em todos os 

grupos; exudato, sem diferença significativa entre grupos e momentos avaliados 

e granulação crescente em todos os momentos avaliados (D10 a D30) após a 

exodontia (D0). 

 

 

Figura 4. Avaliação do escore cicatricial nos diferentes grupos e diferentes momentos com cinco 

quesitos de análises e escore de 0 a 3 (0- Ausente; 1- Leve; 2- Moderado; 3- Intenso). 

 

Logo abaixo, são vistas as tabelas dos escores (hiperemia, sequestro 

ósseo, hemorragia, exudato e granulação) onde cada escore foram avaliados 

entre os grupos nos diferentes momentos e no mesmo grupo ao longo do tempo. 

 
Tabela 2. Média ± EPM (Mediana) dos escores de Hiperemia avaliados entre os 
grupos nos diferentes momentos e no mesmo grupo ao longo do tempo. 
 

 GC PRP PRF p 

D0 0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0A 

(0) 
0,0±0,0A 

(0) 
1,000 

D10 2,5±0,50 
(2,5) 

2,33±0,33B 

(2) 
2,67±0,33B 

(3) 
0,7321 

D20 0,50±0,50 
(0,5) 

0,33±0,33AB 

(0) 
1,0±0,0AB 

(1) 
0,2997 

D30 0,50±0,50 
(0,5) 

0,67±0,33AB 

(1) 
0,33±0,33AB 

(0) 
0,7952 

P 0,267 0,038 0,021  
Letras minúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma linha (p<0,05); * Tendência 
(0,05<p<0,1). Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma coluna 
(p<0,05); * Tendência (0,05<p<0,1) 
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Tabela 3. Média ± EPM (Mediana) dos escores de sequestro ósseo avaliados 
entre os grupos nos diferentes momentos (Linha) e no mesmo grupo ao longo 
do tempo (Coluna). 

 GC PRP PRF p 

D0 0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0 
(0) 

1,000 

D10 0,50±0,50 
(0,5) 

0,33±0,33 

(0) 
0,68±0,68 

(0) 
0,5316 

D20 0,0±0,0 
(0) 

0,33±0,33 

(0) 
0,0±0,0 

(0) 
0,5067 

D30 0,50±0,50 
(0,5) 

0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0 
(0) 

0,2468 

p 0,781 0,532 0,392  
Letras minúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma linha (p<0,05); * Tendência 
(0,05<p<0,1). Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma coluna 
(p<0,05); * Tendência (0,05<p<0,1). 

 

Tabela 4. Média ± EPM (Mediana) dos escores de hemorragia avaliados entre 
os grupos nos diferentes momentos e no mesmo grupo ao longo do tempo . 

 GC PRP PRF P 

D0 3,0±0,0 
(3) 

3,0±0,0 
(3) 

3,0±0,0B 

(3) 
1,000 

D10 1,50±0,50 
(1,5) 

1,0±0,58 
(1) 

1,68±0,33AB 

(2) 
0,7104 

D20 1,0±0,0 
(1) 

0,33±0,33 

(0) 
1,0±0,0AB 

(1) 
0,1263 

D30 0,50±0,50 
(0,5) 

0,33±0,33 

(0) 
0,0±0,0A 

(0) 
0,5316 

p 0,162 0,055* 0,015  
Letras minúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma linha (p<0,05); * Tendência 
(0,05<p<0,1). Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma coluna 
(p<0,05); * Tendência (0,05<p<0,1) 

 

Tabela 5. Média ± EPM (Mediana) dos escores de exsudato avaliados entre os 
grupos nos diferentes momentos (Linha) e no mesmo grupo ao longo do tempo 
(Coluna). 

 GC PRP PRF p 

D0 0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0 
(0) 

1,000 

D10 0,50±0,50b 

(0,5) 
0,0±0,0a 

(0) 
0,0±0,0a 

(0) 
<0,001 

D20 0,0±0,0 
(0) 

0,33±0,33 

(0) 
0,0±0,0 

(0) 
0,4485 

D30 0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0 
(0) 

1,000 

p 0,857 0,392 1,000  
Letras minúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma linha (p<0,05); * Tendência 
(0,05<p<0,1). Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma coluna 
(p<0,05); * Tendência (0,05<p<0,1). 
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Tabela 6. Média ± EPM (Mediana) dos escores de granulação avaliados entre 
os grupos nos diferentes momentos e no mesmo grupo ao longo do tempo. 

 GC PRP PRF p 

D0 0,0±0,0 
(0) 

0,0±0,0A 

(0) 
0,0±0,0A 

(0) 
1,000 

D10 2,0±0,0 
(2) 

2,0±0,0AB 

(2) 
2,0±0,0AB 

(2) 
1,000 

D20 3,0±0,0 
(3) 

2,67±0,33AB 

(3) 
2,67±033AB 

(3) 
0,7449 

D30 3,0±0,0 
(3) 

3,0±0,0B 

(3) 
3,0±0,0B 

(3) 
1,000 

p 0,067* 0,020 0,020  
Letras minúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma linha (p<0,05); * Tendência 
(0,05<p<0,1). Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma coluna 
(p<0,05); * Tendência (0,05<p<0,1) 

 

Macroscopicamente é visto a maior densidade intra-alveolar nas imagens 

dorsoventais (Figura 5), não possibilitando a mensuração direta do rebordo 

alveolar. 

Nas projeções laterais oblíquas, visualizou uma redução da 

radioluscência no interior do alvéolo bem como maior radiodensidade na região 

apical alveolar em todos os momentos avaliados (Figura 6). 

 

Figura 5. Prancha com imagens radiológicas apresentando os estudos realizados dos grupos 
em análise neste experimento. Em posição radiográfica dorsoventral e mandíbula deslocada 
(90º/0 offset). Setas amarelas indicam o processo de cicatrização. 
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Figura 6. Prancha com as imagens radiográficas dos pós-operatórios. Imagens realizadas com 
posicionamento (-45º/0º - oblíquo negativo) demonstrando a evolução dos três biomateriais nos 
diferentes momentos. Radioluscência (setas verdes) e radiopacidade (setas laranjas). 

 

 

Nas análises estatísticas radiológicas, houve diferença no D0 entre o GC 

e PRF, e os grupos PRP e PRF. Também houve diferença no D30 entre os 

grupos, GC e PRF, e nos grupos PRP e PRF. Foram observadas também, que 

não houve diferença entre o mesmo grupo nos diferentes momentos (p>0,05). 

 
 
Tabela 7. Média ± EPM das mensurações em pixels das imagens radiográficas 
da posição dorsoventral entre os grupos nos diferentes momentos e no mesmo 
grupo ao longo do tempo. 

 GC PRP PRF p 

D0 1290994,50±27982,50b 1296670,00±14375,38b 1283942,67±91199,09a <0,001 
D10 1439246,00±192440,00 1284741,00±52155,89 1381440,33±51098,38 0,5274 
D20 - - - - 
D30 1477092,00±196467,00b 1367757,33±9291,06b 1212900,00±38459,77a 0,0034 
p 0,713 0,215 0,255  

Letras minúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma linha (p<0,05); * Tendência 
(0,05<p<0,1). Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma coluna 
(p<0,05); * Tendência (0,05<p<0,1). 

 

Tabela 8. Média ± EPM das mensurações em pixels das imagens radiográficas 
da posição lateral oblíqua entre os grupos nos diferentes momentos e no mesmo 
grupo ao longo do tempo. 
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 GC PRP PRF p 

D0 2533426,50±41840,50 2495326,33±127563,73 2404233,00±143174,34 0,7838 
D10 1304391,00±1043480,00a 2438392,00±211866,62b 2402458,67±189065,83b 0,0374 
D20 - - -  
D30 2523861,00±78907,00 2747048,67±210244,88 2414598,00±247468,84 0,5561 
p 0,164 0,505 0,999  

Letras minúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma linha (p<0,05); * Tendência 
(0,05<p<0,1). Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística na mesma coluna 
(p<0,05); * Tendência (0,05<p<0,1). 

 
As curetagens realizadas nos alvéolos para a avaliação tecidual tiveram 

significância em 94,73% das amostras. As amostras analisadas 

microscopicamente do D0, independente do dente extraído, apresentaram 

fragmentos de polpas dentárias com pequenas áreas recobertas por 

odontoblastos, bem como sangue e fragmentos ósseos. 

Se considerarmos os grupos de tratamentos no D10, 41,67% das 

amostras apresentaram formação de eptélio, mas quando separados, os grupos, 

temos as taxas de epitelização representada na tabela 9.  

 

Tabela 9. Demonstração da taxa de epitelização dos alvéolos dentais de todos 
os grupos em diferentes momentos que haviam presença de lesões epitelizadas. 

 GC PRP PRF 

D10 25% 50% 50% 

D20 75% 100% 100% 

D30 100% 100% 75% 

GC= grupo controle.  PRP= plasma rico em plaquetas. PRF= plasma rico em fibrinas. 

 

A inflamação supurativa se mostrou presente em quase todas as 

amostras de D10 independente do grupo em 91,67%. Somente uma amostra do 

tratamento PRF, nesse dia, demonstrou o tipo piogranulomatoso de inflamação.  

No D20, o tipo de inflamação predominante foi supurativa em 83,33% das 

visualizações histológicas, fazendo-se observação de amostras com inflamação 

crônica ativa, somente nos grupos PRP e PRF.  

No D30, a despeito dos grupos, 27,27% das amostras não apresentaram 

inflamação com representação em todos os grupos. Alvéolos que receberam 

PRP apresentaram inflamação crônica ativa em 50% e mononuclear em 25%.  

No grupo PRF, observou inflamação supurativa em 50% e inflamação 

crônica ativa em 25% das amostras consequentemente. No GC, houve a 

presença de inflamação piogranulomatosa em 33,33% e supurativa em 33,33%.  
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Tabela 10. Escores de inflamação (média) 1-5, comparando-se entre os grupos 
e momentos. 

 GC PRP PRF P 

D10 3b 3b 2a 0,022 
D20 2,5 2,5 2 0,840 
D30 2 1,25 1,5 0,760 

GC=grupo controle. PRP= plasma rico em plaquetas. PRF= plasma rico em fibrinas. Fonte: 
Anova – Student-Newman-keuls p<0,05. 

 

Em D10, sem distinção de grupos (PRP e PRF), pode-se observar áreas 

de produção de matriz óssea (neoformação). No GC, 25% das amostras 

apresentaram neoformação deste tecido. A partir do D20, se observou em 

algumas análises, formação óssea bem representada (16,67%) com produção 

de osso trabecular evidenciado nas lâminas histológicas de D20 (16,67%).  

O tecido fibrovascular maturo (TFM) e tecido fibrovascular imaturo (TFI), 

forma-se geralmente no quarto dia pós injúrias teciduais, as analises do D10, 

foram encontradas em 75% das amostras de TFI, concomitante com TFM, em 

50%, o que tambem foi observado com menor frequencia em D20, (16,67) e D30 

(25%), respectivamente.  

 

 

Figura 7. Imagem realizada por microscópio óptico com aproximação de 400x demonstrando a 
formação óssea na região de granulação do grupo PRF em D10. 
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4 DISCUSSÃO  

 

Na odontologia veterinária, os médicos estão avaliando a aplicação dos 

concentrados plaquetários com potencial para usar nos pacientes. Com base 

nas literaturas humanas, o uso dos concentrados de plaquetas, em especial o 

PRF, talvez tenha melhores benefícios nos pacientes que passam por cirurgias 

odontológicas (FEIGIN, 2019).  

Essa pesquisa vislumbrou a infusão de PRP e PRF para a análise da 

cicatrização de alvéolos dentais de equinos, comparando-se a aceleração do 

processo de síntese tecidual com a cicatrização natural de alvéolos preenchidos 

com represamento de GC. Pela primeira vez, esses testes foram realizados em 

equinos, logo, Zechner et al., (2003) realizaram experimentos com o uso de PRP 

em humanos, mostrando melhores resultados na reparação de tecidual 

comparando a grupos que não o utilizaram.  

Já Borie et al., (2015), por evidências clínicas e histológicas sugere que o 

uso de PRF, gera uma capacidade cicatrizante acelerada dos tecidos ósseos e 

tecidos moles, salientando ainda a sua capacidade hemostática e aumento da 

intensidade da vascularização destes tecidos, atuando também, na recuperação 

e menor sensação dolorosa no pós-operatório (RODRIGUES et al., 2015).  

Sendo esses dois agregados plaquetários utilizados neste estudo, é de 

concordância com a afirmação de Dohan e Choukroun (2006) de que o PRF 

apresenta facilidades e praticidade em sua manipulação em comparação ao 

PRP dependendo somente de uma centrifugação e não necessitando de aditivos 

para sua formulação. 

Falando-se ainda desse mesmo período, as exposições radiográficas 

realizadas em duas projeções mostraram um aumento gradativo de 

radiopacidade dos alvéolos dentais ao longo do tempo, demonstrando 

proliferação de tecidos ósseos principalmente na região do assoalho alveolar em 

todos os momentos e grupos sem diferença significativa entre grupos. Pela 

análise estatística, vê-se diferença significativa entre os grupos PRP e PRF entre 

os períodos de D10 e D20 nas mensurações por pixels, logo, a análise visual 

das imagens radiográficas, demonstram diferenças insignificantes no que diz 

respeito de processo cicatricial ósseo de cada grupo, períodos analisados e 

posicionamentos (LO e DV). Segundo CHOUKROUN et al., 2006, a angiogênese 
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no processo cicatricial é fundamental para a ocorrência da reparação tecidual de 

feridas, portanto o PRF não parece aumentar a proliferação celular em longo 

prazo, mas pode desempenhar um importante papel na revascularização do 

enxerto. 

Na associação das imagens radiológicas e análises histológicas do D30, 

foram encontradas granulação de escore 3, hemorragia e hiperemia 1 no PRP e 

PRF (Tabela 2), levando a maior difusão nas tonalidades de cinza presentes nas 

radiográficas analisadas neste mesmo período, o que foi relatado por Freitas et 

al., (2006) maior presença de radiopacidade em pixels (ImageJ®), podendo 

indicar características histológicas de inflamação crônica ativa em PRP e 

inflamação supurativa em PRF analises hisológicas.  

Os posicionamentos radiográficos localidade do processo cicatricial e 

sobreposições, interferem nos resultados e contagens de pixels utilizados para 

essa análise, uma vez que dificuldade para se fazer o delineamento da área a 

ser mensurada é uma realidade. As diferenças de tonalidades de cinza 

(densidade óssea) faz parte da visualização das espessuras ósseas, 

posicionamento radiográficos, tempo de exposição e penetração radiológica não 

apresentandos resultado fidedignos para esse formato de mensuração 

(THRALL; ROBERTSON, 2011). 

Nos dados coletados da oroscopia, na tabela de hiperemia (Tabela 2), foi 

possível notar no grupo controle que não houve diferença estatística entre os 

dias, embora seja possível observar que houve diminuição entre dos dias D10, 

D20 e D30. Nos grupos PRP e PRF observou-se que houve diminuição 

significativa do grau de hiperemia entre os dias D0 e D10, não tendo diferenças 

significativas nos demais dias. Como esperado e descrito por Thompson (1983), 

a redução da hiperemia foi visualizada em todos os grupos, pois há, no decorrer 

dos dias, uma redução da vasodilatação, fluxo sanguíneo local, redução da 

quantidade de hemácias e consequentemente inflamação tecidual.  

Tratando-se dos escore de hemorragia, em relação aos grupos tratados 

nos diferentes momentos, é possível observar que não houve diferença 

significativa entre eles, porém, no decorrer do tempo houve tendência de 

redução no grupo PRP e PRF (p=0,055). Soffer (2003) e Kon (2011), relataram 

em suas pesquisas sobre cicatrização alveolar, que esse fato pode ser ocorrido 

devido gelificação do PRP, que por sua vez foi ativado com citrato de sódio. 
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Estes concentrados plaquetários promovem uma aceleração na cicatrização de 

tecidos moles e duros através do aumento da concentração de fatores de 

crescimento, como por exemplo o fator de crescimento derivado das plaquetas 

(PDGF), fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), fator de crescimento 

fibroblástico (FGF). 

Os dados de escore de exudado apresentaram apenas diminuição 

significativa quando avaliando os grupos em diferentes momentos. Essa 

diminuição se deu entre o grupo de GC e PRF no D10  (p<0,001). Clark (2005) 

cita essas características presentes na fase inflamatória com  presença de 

secreção, que dura de um a quatro dias, dependendo da extensão e natureza 

da lesão. Nesse período ocorre a ativação do sistema de coagulação sanguínea 

e a liberação de mediadores químicos, podendo haver edema, vermelhidão e 

dor. 

Nos escores de granulação, foi possível observar que houve aumento 

significativo entre os dias D0 e D30 do grupo PRP e da mesma forma ocorreu 

no grupo PRF e no GC também ocorreu, logo,  em menor quantidade. Esses 

efeitos podem ser explicados a partir de que o GC é composto por sangue, em 

sua totalidade diferentemente dos curativos compostos de agregados 

plaquetários como citado por Jadhav (2012) em seu estudo, que demonstrou a 

efetividade quanto à concentração de plaquetas, que pode aumentar em até 

338% na sua aplicação, sendo o local da lesão escolhido com o uso do PRP.  

Contribuindo com estudos de casos, Pontual (2004) relatou na literatura sobre 

as plaquetometrias realizadas com concentrados de plaquetas com contagem 

feita no sangue 44 pacientes, que apontaram concentrações de valores de 

aproximadamente três vezes maiores que o valor da contagem basal de 

plaquetas. 

Em relação aos resultados dos escores do sequestro ósseo, observa-se 

que, embora tenha tido uma diminuição, não houve diferença significativa entre 

os dias e nem entre os grupos testados, tais achados podem ser sugeridos pois 

todos os procedimentos cirúrgicos ocorreram sem traumas demasiados e/ou 

afeções odontológicas (MANGANARO, 1997). 

As amostras histológicas analisadas do D0, independente do dente 

extraído, apresentaram fragmentos de tecido conjuntivo mesenquimal 

proveniente de polpas dentais. Esse fato pode ter ocorrido devido a curetagem 
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física realizada no instante após a exodontia, na tentativa de coletar materiais 

para dados complementares dos dias de análise, assim como foi notado por 

Balic et al., (2010) que relatam a presença de células semelhantes a fibroblastos, 

após agressão ou trauma prematuro. A ausência de tecidos neste momento já 

era esperada, uma vez que o início do processo cicatricial com formação de 

tecidos pertinentes a avaliação histológica se dá na maioria dos casos no quarto 

dia após a exodontia. Nesta mesma etapa, as áreas recobertas por 

odontoblastos são visualizadas, pois, essas células tem origens na crista neural 

localizada na parte externa da superfície da polpa dental, cuja a função biológica 

é a formação dos tecidos dentinários. 

No D10, a visualização de tecidos histologicamente epitelizados, 

demonstraram que, neste dia de coleta, foram encontrados tecidos viáveis de 

granulação, isso sugere que em D10, já havia um recobrimento do osso alveolar 

formando uma barreira de proteção óssea em formação gradativa.  

Inflamações do tipo supurativa foram vistas em quase 98% das amostras 

analisadas do décimo dia após a exodontia, isso mostra que mesmo com o uso 

de curativos alveolares é possível a queda dos mesmo antes da segunda análise 

(D10), inevitavelmente teremos algum tipo de contaminação do sítio cirúrgico 

pela  entrada de restos alimentares, saliva e microrganismos, afetando a 

cicatrização perante ao quesito tempo.  

A inflamação do tipo supurativa, ainda de forma predominante, foi vista no 

D20; ou seja, vinte dias após o depósito dos biomateriais nos alvéolos, 

independente dos grupos. Isso pode nos mostrar mais uma vez que a 

cicatrização alveolar ocorre, porém com a presença de contaminação 

intermitente da região cirúrgica. No entanto, é difícil determinar o papel 

desempenhado por cada organismo em causar tal resposta inflamatória 

supurativa. As infecções polimicrobianas devido a bactérias orais são um achado 

comum nas infecções dentoalveolares. Por exemplo, em um estudo com 50 

amostras aspiradas de pus dento-alveolar, o número médio de organismos por 

amostra foram de 3,37 (LEWIS, 1986). D30 apresentou queda nos escores de 

inflamação em todos os grupos a cada análise feita, tanto por oroscopia quanto 

por análises histológicas.  

A inflamação crônica ativa demostra a presença de fenômenos 

proliferativos como crescimento fibroblásticos, angioblásticos e infiltrados de 
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células mononucleares, sendo os principais: linfócitos, plasmócitos e 

macrófagos. Em PRF ainda observou inflamação supurativa, o que sugere um 

processo de síntese tecidual mais lento se comparado com PRP. Portanto, o 

PRF não parece aumentar a proliferação celular em longo prazo, mas pode 

desempenhar um importante papel na revascularização do enxerto, apoiando a 

angiogênese (CHOUKROUN et al., 2006). No trigésimo dia de análise do GC, à 

presença de inflamação supurativa e piogranulomatosa ainda era visível nos 

exames histológicos.  

Sobre os biomateriais em teste neste estudo, o PRF é o que fornece mais 

leucócitos após centrifugação, em comparação com PRP que fornece 

participações inferiores a 50%. Essa informação pode explicar a redução de 

infecções pós-operatórias quando o PRF é usada como cirurgia aditiva (DOHAN, 

2012). O PRP por sua vez, precisa interagir com citrato de sódio para iniciar a 

última fase de coagulação e polimerização da fibrina. Esses aditivos, portanto, 

influenciam na velocidade e no modo de gelificação, sendo imprescindíveis no 

preparo desse produto (DOHAN, 2012). 

Sendo provocadas novas feridas para coletas dos materiais, pode-se 

afirmar que as raspagens nas paredes alveolares contribuíram para a síntese 

tecidual mais tardia. Foram observadas células de colágeno, fibroblastos e 

tecidos de granulação em crescimento gradativo em maior quantidade nos 

grupos PRP e PRF do que no GC. No estudo realizado por Cardaropoli (2003), 

a formação de tecido duro se deu duas semanas após o início da cicatrização 

demonstrando assim, que 50% era osso imaturo.  

O processamento e leitura de lâminas histológicas são de grande valia 

para qualquer tipo de análise sendo item indispensável para avaliações 

cicatriciais nos dando resultados microscópicos fidedignos de todos os tecidos e 

períodos avaliados. Dentre esses métodos de análises todos apresentam pontos 

positivos a respeito de diagnóstico e precisão de resultados, logo, imagens 

radiográficas e aparelhos radiográficos ainda não são uma realidade para a 

maioria dos médicos veterinários dentistas de cavalos, também a coleta de 

materiais para exames histológicos necessitam de tempo para preparação e 

análise sendo um fator limitante para o uso constante a campo. Concordando 

com Simon (2014), o uso de câmera intra-oral é um método auxiliar inovador 

para a odontologia equina se tornando popular a cada ano, porém, além de todas 



30 

 

 

 

as qualidades, pode ser substituído por um espelho odontológico angulado. É 

importante salientar que a falta de equipamentos adequados, conhecimento 

sobre aspectos fisiológicos do paciente e alto custo para tais procedimentos, leva 

a diagnósticos tardios assim como baixo interesse nas resoluções de casos 

patológicos. 

 

5 CONCLUSÕES  

 

O uso do PRP e do PRF promoveram maior velocidade no aparecimento 

e preenchimento alveolar por tecido de granulação quando comparado ao GC 

no que diz respeito aos aspectos macroscópicos, com diferenças histológicas 

quanto a inflamação observada somente em 10 dias após o tratamento. As 

características das respostas biológicas ao PRF mostraram claramente uma 

versatilidade cirúrgica interessante, e todas as características que podem 

suportar uma regeneração mais rápida dos tecidos e resultados clínicos de alta 

qualidade. Sendo assim, o PRP mostrou efetividade em relação a produção de 

tecido granuloso assim como o PRF, porém, para o uso veterinário à campo 

apresenta menor praticidade no quesito tempo de preparação e material 

despendido para seu preparo em relação ao PRF. 

Assim, a aplicação após extração dental, de biomateriais como PRP e 

PRF nas condições do presente trabalho, demonstraram a capacidade de 

acelerar a cicatrização alveolar e modular o processo inflamatório inicial em 

equinos. 

Estudos sobre esse tema e sínteses alveolar em equinos devem ser 

realizadas afim de se observar mais características e benefícios dos biomateriais 

utilizados nesse trabalho dos tecidos com ênfase nas análioses micriscópicas e 

avaliações por imagens via oroscopia.  
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BORIE, E. GARCÍA, D. ORSI IA. GARLET, K. WEBER, B. BELTRÁN, V. 
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