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RESUMO

A lesão de reabsorção dentária felina é uma doença que possui alta prevalência acometendo os 
dentes permanentes dos gatos. É caracterizada por um defeito de esmalte, dentina e cemento, em 
geral, na porção cervical, podendo estar coberta por placa bacteriana, cálculo, gengivite ou 
hiperplasia de gengiva. Os dentes mais susceptíveis são os pré-molares e os molares e alguns 
autores sugerem a predisposição das raças siamesa e persa. Existem várias suspeitas quanto ao 
agente etiológico, mas a causa exata ainda não foi determinada. O diagnóstico é efetuado pela 
anamnese, sinais clínicos e exame radiográfico e o tratamento pode ser, dependendo do grau da 
lesão, conservador ou procede-se à exodontia.

Palavras-chave: cárie felina, LRDF, LROF, lesão da linha cervical
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ABSTRACT

The feline dental resorption lesion is a disease that has high prevalence affecting the 
permanent teeth of cats. It is characterized by a defect of enamel, dentin and cementum, in 
general, in the cervical portion, which may be covered by plaque, calculus, gingivitis or 
hyperplasia of gingiva. The teeth are more susceptible to pre-molars and molars, and some 
authors suggest a predisposition of the Siamese and Persian breeds. There are several 
suspicious on the etiologic agent, but the exact cause has not yet been determined. The 
diagnosis is made by anamnesis, clinical signs and radiographic examination and treatment 
can be, depending on the degree of injury, conservative or proceed to the extraction.

Key words: feline caries, FDRL, FORL, lesion of the cervical line



6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Anatomia interna do dente 14

Figura 2 -  Detalhamento das estruturas periodontais 14

Figura 3 - Arcada dentária permanente do gato 15

Figura 4 - LRDF em molar inferior. Notar na face distal área hiperêmica da gengiva 20

Figura 5 - Lesão de reabsorção em 4° pré molar inferior esquerdo de um felino 20

Figura 6 - LRDF em 3° pré molar inferior direito 20

Figura 7 - 3° pré molar superior direito com destruição da coroa do dente em região 
próxima de gengiva

  
20

Figura 8 - Dente canino inferior esquerdo com aspecto clínico clássico de crescimento de 
gengiva sobre a área erodida do dente 21

Figura 9 - Dentes 3° e 4° pré molares superiores (lado esquerdo) com aspecto clínico 
clássico de crescimento de gengiva sobre as áreas erodidas do dente 21

Figura 10 - Dentes caninos inferiores com áreas erodidas dos dentes e reabsorção parcial 
de coroa, além de gengivite 21

Figura 11 - Radiografia do dente molar mostrando reabsorção dentária em colo da raiz 
distal, com reabsorção também da crista óssea 26

Figura 12 - Radiografia da mandíbula de um felino evidenciando a área de lesão no 
canino direito 26

Figura 13 - Lesões profundas invadindo a região endodôntica 26

Figura 14 - Profundas erosões com perda da integridade dentária e envolvimento de 
região endodôntica 26

Figura 15 - Lesão crônica com completa reabsorção de raiz e perda da coroa dentária do 
molar inferior 27

Figura 16 - Lesão recente no colo dentário com extensão inferior a 0,5mm 27



7

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Formação estrutural dos dentes 12

Quadro 2 - Idade média de erupção dentária em gatos 15

Quadro 3 - Fórmulas dentárias do gato 16

Quadro 4 - Número de raízes dentárias no gato 16

Quadro 5 - Classificação da lesão de reabsorção dentária segundo a imagem 
radiográfica do dente afetado

          
22

Quadro 6 - Classificação da lesão de reabsorção dentária segundo o estágio de 
evolução da doença

          
22



8

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9

2 OBJETIVOS 11

3 REVISÃO DE LITERATURA 12

3.1 ANATOMIA E ERUPÇÃO DENTÁRIA 12

3.2 LESÃO DE REABSORÇÃO DENTÁRIA FELINA 17

3.2.1 Nomenclatura e histórico 17

3.2.2 Prevalência e predisposição 18

3.2.3 Sinais clínicos e classificação 19

3.2.4 Etiopatogenia 23

3.2.5 Diagnóstico 25

3.2.5.1 Aspecto radiográfico da lesão 25

3.2.6 Tratamento 27

3.2.6.1 Restauração 27

3.2.6.2 Amputação de coroa dentária 28

3.2.6.3 Exodontia 29

4 MATERIAL E MÉTODOS 30

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 31

6 CONSIDERAÇÃO FINAL 35

REFERÊNCIAS 36



9

1 INTRODUÇÃO

A medicina veterinária na última década vem se especializando e nesta área a 

odontologia veterinária está em crescente ascensão e com potencial elevado nos grandes 

centros urbanos onde a ocorrência de doenças orais em animais de estimação aumenta 

progressivamente, havendo desta forma, uma necessidade cada vez maior de cuidados 

específicos visando uma melhora na sua qualidade de vida. Por representar a entrada do 

sistema digestivo qualquer anormalidade, doença ou disfunção na cavidade oral produz 

alterações comportamentais, dentre elas há a redução na ingestão de água e alimentos levando 

à debilidade, alterações sistêmicas e, inclusive à morte (FREEMAN et al., 2006, HARVEY;

EMILY, 1993).

As doenças orais constituem a segunda alteração mais freqüente nos gatos, atrás 

apenas de afecções músculo-esqueléticas. A lesão de reabsorção dentária felina (LRDF) é 

uma doença que possui alta prevalência e depois da doença periodontal, doença que acomete 

os dentes permanentes dos gatos, é a segunda afecção mais comum na cavidade oral dos 

felinos domésticos (ROZA, 2004, FREEMAN et al., 2006, VENTURINI, 2006,

VENCESLAU, 2008a, VENCESLAU, 2008b). Outras formas de reabsorção dental ocorrem 

em outras espécies, mas a forma como esta doença se desenvolve somente é descrita em gatos 

e, segundo Venceslau (2008a), cerca de 60% dos gatos terão ao menos um dente acometido ao 

longo da vida. 

A LRDF é caracterizada por um defeito de esmalte, dentina e cemento, em geral, na 

porção cervical, podendo estar coberta por placa bacteriana, cálculo, gengivite ou hiperplasia 

de gengiva (ALBUQUERQUE et al., 2008, CORRÊA, 2008). Visualmente, esta lesão é 

semelhante à cárie, mas de etiologia distinta (HARVEY; EMILY, 1993, GIOSO, 2007). É

freqüente a concomitância desta lesão com a doença periodontal e embora não tenha sido 

comprovada uma relação de causa e efeito entre elas, nos gatos, parece que o cemento e a 

dentina são reabsorvidos mais prontamente do que osso alveolar, um processo que pode ser 

provocado pela liberação dos fatores inflamatórios responsáveis pela reabsorção do osso e 

dentes (DUMAIS, 2008).
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Os dentes mais susceptíveis são os pré-molares e os molares, mas a lesão também 

pode ocorrer nos caninos e incisivos (DODD, 2008, KLEIN, 2008). Há lesões que se iniciam 

no interior do dente, junto à polpa e progridem para o exterior, destruindo completamente o 

elemento dentário. Existem, com freqüência, casos com absorção total de uma das raízes, 

muitas vezes, visível somente ao exame radiográfico e tais lesões expõem a dentina ou a 

polpa, levando à dor intensa. Sua origem é desconhecida, provavelmente infecciosa ou auto-

imune, todavia as teorias ainda não têm comprovação científica (ENCYCLOPEDIA...,2008,

GIOSO, 2008). Alguns autores sugerem a predisposição das raças siamesa e persa em 

apresentar a lesão reabsortiva, porém sem evidências claras que diferenciem a frequência de 

acometimento entre raças asiáticas e ocidentais (WIGGS; LOBPRISE, 1997, GIOSO, 2003,

DODD, 2008).
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2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo através de revisão bibliográfica sobre 

a lesão de reabsorção dentária felina, identificando sua ocorrência, possíveis causas, 

diagnóstico e o tratamento recomendado aos animais acometidos fornecendo com isso um 

maior esclarecimento aos clínicos veterinários de acordo com o que a literatura especifica. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 ANATOMIA E ERUPÇÃO DENTÁRIA

Os dentes são formados por tecido duro – esmalte, dentina e cemento – e pelo 

endodonto e periodonto, com suas respectivas estruturas (ROZA 2008), descritos no quadro 1.

Estrutura dos dentes

Esmalte

Tecido mais duro e mineralizado do organismo. Produzido pelo órgão do 
esmalte, de origem ectodérmica, consistindo de bastões de cristais de 
hidroxiapatita, unidos, cimentados por uma matriz orgânica. Seu 
desenvolvimento ocorre em duas fases: a formação da matriz e a maturação, 
fase onde ocorre a mineralização. No gato mede cerca de 0,2 mm. O colo 
do dente é localizado na junção cemento-esmalte.

Dentina

Tecido duro formado por cerca de 70% de hidroxiapatita e 30% de tecido 
orgânico (colágeno, mucopolissacarídeos e água) e recoberto por esmalte 
em sua porção coronária e pelo cemento em sua porção radicular. Há duas
categorias: a primária formada antes da erupção do dente e a secundária, 
formada após a erupção. Com a deposição contínua de dentina a câmara 
pulpar vai diminuindo seu diâmetro durante a vida do animal. Há também a 
dentina reparadora (ou terciária) produzida pela unidade pulpodentinária em 
resposta à irritação crônica. A dentina nos mamíferos é caracterizada pela 
presença de túbulos dentinários que se estendem da superfície externa 
(junção cementoesmalte na coroa e junção dentinocemento na raiz) à polpa 
e podem transmitir dor à mesma, se a dentina ficar exposta.

Cemento

Tecido duro e avascular que recobre a superfície radicular. Seu conteúdo 
inorgânico é menor que o do osso, da dentina e do esmalte, tornando-o mais 
macio. Sua reabsorção e deposição são contínuas e ele é mais espesso ao 
redor do ápice e mais fino na junção cementoesmalte. Age ancorando os 
dentes ao osso alveolar e é capaz de sofrer remodelação. Em nível 
periapical ocorre a forma celular, secretado pelos cementócitos. Em nível 
de colo e terços proximal e médio da raiz, predomina a forma acelular, 
originada dos cementoblastos. Tanto os cementoblastos quanto os 
cementócitos são nutridos pelo ligamento periodontal.

Polpa Dentária

Tecido conectivo frouxo que ocupa o interior do canal pulpar – câmara 
pulpar, na porção coronal e canal radicular, na porção radicular do dente.
Composto de células (fibroblastos, leucócitos, histiócitos, odontoblastos e 
células indiferenciadas de reserva), vasos sanguineos e linfáticos, 
substância intercelular e nervos. A polpa conecta-se a o tecido periodontal 
através do ápice dental. A polpa tem 4 funções: formadora, nutritiva, 
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sensorial e defesa.

Periodonto

Conjunto de estruturas que constituem a articulação alveolodentária, é o 
tecido de adesão do dente. É formado por gengiva, ligamento periodontal, 
osso alveolar e cemento. Sua principal função é manter o dente fixado em 
seu alvéolo.

Gengiva

É a parte da mucosa mastigatória que cobre o processo alveolar e circunda a 
porção cervical dos dentes. A junção entre a gengiva e o epitélio alveolar 
forma a linha mucogengival. A gengiva aderida é firme, resistente e se 
insere firmemente no periósteo do osso alveolar. Forma uma barreira de 
cerca de 1,5 a 2 mm que circunda o osso alveolar protegendo-o. Seu
comprimento é definido como a distância entre a junção mucogengival e a 
projeção da superfície externa do fundo do sulco gengival ou da bolsa 
periodontal.

Ligamento 
Periodontal

Formado por fibras colágenas que se arranjam paralelamente em fibras e se 
agrupam formando feixes. Contém vasos, nervos e várias células. Sua 
presença é essencial à mobilidade do dente, a qual é determinada pela 
largura, altura e qualidade do lig. periodontal. Seu suprimento vascular é 
oriundo, principalmente da artéria maxilar. Tem funções sustentação, 
absorção e distribuição das forças de mastigação, além das funções de 
síntese e reabsorção, desenvolvidas pelas células (síntese - osteoblastos, 
cementoblastos e fibroblastos e reabsorção - osteoclastos, cementoclastos e 
fibroclastos). Possui também função de proteção, exercida através da 
limitação do movimento mastigatório.

Osso Alveolar

Este aparece com a erupção do dente e some com a perda do mesmo. 
Constitui as cristas dos ossos mandibulares que suportam os dentes. O osso 
normal é formado por três camadas: periósteo, osso denso compacto e osso 
esponjoso. O osso alveolar contém uma quarta camada, a placa ou lâmina 
cribriforme, que contorna os contornos alveolares. Os vasos e nervos 
penetram através dessa lâmina e se estendem pelo osso esponjoso ao 
ligamento periodontal.

Quadro 1 – Formação estrutural dos dentes. Fonte: Roza (2008).

Cães e gatos são difiodontes e heterodontes, ou seja, têm duas dentições sucessivas e 

dentes de formas distintas variando em termos de tamanho, forma e função (ROZA, 2008). O 

dente é composto basicamente de dentina, sendo coberto pelo esmalte na porção da coroa e, 

por cemento da região radicular. Está ancorado no alvéolo dentário da mandíbula inferior ou 

maxila, rodeado de tecido conjuntivo denso, o ligamento periodontal (Figuras 1, 2)

(KOWALESKY, 2009).
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O dente erupciona devido ao crescimento constante das raízes (ROZA, 2008). A 

erupção da dentição decídua (constituída por 26 dentes) ocorre entre duas a seis semanas de 

vida do gatinho e o início da troca da dentição decídua para a permanente (constituída por 30 

dentes) entre três e cinco meses de idade (DENTALVET, 2008, ROZA, 2008), como está 

Figura 1 - Anatomia interna do dente. Fonte: DENTALVET 
(2008).

Figura 2 – Detalhamento das estruturas periodontais. Fonte: Roza (2004).
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disposto no quadro 2. Este processo de liberação dos dentes decíduos é denominado 

exfoliação (ROZA, 2008).

Dentes 
Idade média de erupção dentária em gatos

Dentição Decídua (semanas) Dentição Permanente (meses)

Incisivos 2 - 3 3 - 4

Caninos 3 - 4 4 - 5

Pré-molares 3 - 6 4 - 6

Molares ___ 4 - 5

Quadro 2 - Idade média de erupção dentária em gatos. Fonte: DENTALVET (2008).

Na figura 3 observa-se a arcada dentária permanente e no quadro 3 estão dispostas as 

fórmulas dentárias do gato. 

Figura 3 - Arcada dentária permanente do gato.  Fonte: 
DENTALVET (2008).
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Fórmulas dentárias do gato

Decídua 2* (i3/3 c1/1 p3/2) Permanente 2* (I3/3 C1/1 P3/2 M1/1)

Dentes superiores Dentes Inferiores Dentes superiores Dentes Inferiores

3 incisivos 3 incisivos 3 Incisivos 3 Incisivos

1 canino 1 canino 1 Canino 1 Canino

3 prémolares 2 prémolares 3 Prémolares 2 Prémolares

1 Molar 1 Molar

Quadro 3 - Fórmulas dentárias do gato. Fonte: Adaptado de Kowalesky (2009).
*Representa os dois lados da arcada dentária.

Os dentes podem ser uni, bi ou trirradiculares, sendo que cada raiz apresenta um só 

canal (Quadro 4). Dentro do canal está a polpa dentária, responsável pelo envelhecimento do 

dente. Desta forma, o animal jovem tem um canal amplo em relação à parede de dentina, e no 

animal velho este canal é mais estreito (KOWALESKY, 2009).

Número de raízes dentárias no gato

Dente N° de Raízes

Arcada superior

Incisivos, Canino e Pré-molar 2 1

Pré-molar 3 e Molar 1 2

Pré-molar 4 3

Arcada inferior

Incisivos e Canino 1

Pré-molar 3, 4 e Molar 1 2

Quadro 4 - Número de raízes dentárias no gato. Fonte: Adaptado de Kowalesky
(2009).
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Com relação à topografia do dente, segundo Roza (2008), utilizam-se as terminologias 

imaginando-se o dente inserido em um cubo com 6 faces:

 Apical: em direção ao ápice radicular.

 Coronal: em direção à superfície mastigatória do dente. Também chamada de 

face incisal nos dentes incisivos e caninos e oclusal no prémolares e molares.

 Facial ou vestibular: voltada para o vestíbulo bucal. Nos incisivos e caninos é 

também chamada labial e nos prémolares e molares, bucal.

 Lingual: voltada para a língua. Nos dentes superiores também é chamada de 

face palatina ou palatal.

 Mesial: é a face do dente voltada para a linha média do animal. Denominada 

também anterior ou rostral é a mais próxima do incisivo central.

 Distal: também denominada posterior ou caudal. É a mais distante do incisivo 

central.

3.2 LESÃO DE REABSORÇÃO DENTÁRIA FELINA

3.2.1 Nomenclatura e histórico 

A LRDF é também conhecida como: cárie felina, lesão da linha cervical ou lesão do 

colo dentário, erosão da linha cervical, reabsorção de linha cervical, lesão reabsortiva 

subgengival, lesão reabsortiva osteoclástica, lesão subgengival crônica entre outras 

(ALBUQUERQUE et al., 2008, CORRÊA, 2008, FERRO et al., 2008).

A primeira descrição desta doença foi feita por Hopewell-Smith, na Universidade da 

Pensilvânia, EUA, em 1919 (GIOSO, 2007). Houve relato desta doença em 1955 por Builder, 

onde os observadores acreditavam tratar-se de lesão cariogênica. Em 1960 e em 1976 ela 

também foi descrita, segundo Klein (2008). 

Exames feitos em crânios de animais que viveram entre os anos 1800 até 1960 

revelaram baixa prevalência da lesão (0,4% a 8%). A partir da década de 1970, os índices 
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encontrados aumentaram (26,5%, após 1970) chegando até 67% em alguns estudos da década 

de 1990 (WIGGS; LOBPRISE, 1997). 

Exames nas arcadas dentárias de felinos de museus, animais estes que viveram antes 

da década de 40, revelaram poucos casos, o que têm levado a suspeita de que a domesticação 

dos felinos, ocorrida nas últimas três décadas, tenha participação decisiva no aparecimento 

dessas lesões, também pela menor incidência na população de felídeos selvagens. Outros 

pesquisadores atentam para o fato de que a expectativa de vida na época em que viveram estes 

animais era muito pequena e hoje sabe-se que a incidência de lesões aumenta com a idade

(ALFELD et al., 2007, CORRÊA, 2008).

3.2.2 Prevalência e predisposição

Batista (2008) afirma que, no Brasil, esta doença tem uma prevalência de 50 a 60% 

dos gatos acima de 6 anos de idade, já Albuquerque et al. (2008) afirma que esta prevalência é 

de 64% com ocorrência maior na face vestibular de pré-molares e molares inferiores, não 

havendo predileção por sexo e estando diretamente ligada a idade do animal. Alfeld et al.

(2007) constataram em seus estudos, que realmente há uma relação positiva entre o aumento 

da idade desses animais e a presença da lesão com dados obtidos através de radiografias intra-

orais em cadáveres. 

De acordo com o estudo realizado por Albuquerque et al. (2008) no Laboratório de 

Odontologia Comparada (FMVZ-USP) com diagnóstico e grau de comprometimento 

determinados através de exame clínico e radiográfico, no período de 1 ano, a prevalência foi 

de 35,6% em pré-molares superiores, 37,29% em pré-molares inferiores, 6,78% em molares 

superiores e 20,34% em molares inferiores. Apenas 7,14% dos pacientes apresentaram idade 

inferior a cinco anos. Quanto ao grau de comprometimento da lesão 18,18% dos gatos 

apresentaram grau II; 45,45% dos gatos apresentaram grau III; 9,09% grau IV; 0,09% grau V; 

9,09% grau II e grau III em diferentes elementos dentários e 9,09% apresentaram grau II, grau 

III, grau IV e grau V em diferentes elementos dentários. Embora tratamentos conservadores 

tenham sido sugeridos, estes não apresentam resultado satisfatório, visto que a lesão tende a 
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progredir. Com isso, em todos os casos, o tratamento instituído foi exodontia dos dentes 

afetados. 

Um levantamento realizado no Hospital da Universidade da Pensilvânia, em 1992, 

mostrou que 67% dos 78 gatos examinados clínica e radiograficamente apresentavam pelo 

menos um dente com a lesão reabsortiva. Neste mesmo ano, na Holanda, outro estudo com 

432 gatos examinados clinicamente, indicou que 62% dos animais tinham pelo menos um 

dente acometido, sendo os machos os mais afetados (VAN WESSUM et al., 1992). Houve 

prevalência de 60,8% encontrada por Lommer e Verstraete (2000) ao avaliarem 265 animais.

Ingham et al. (2001) avaliaram clínica e radiograficamente 228 gatos saudáveis para 

profilaxia oral anual e, dentre estes, 29% apresentaram pelo menos um dente com a lesão, 

sendo animais com mais de 6 anos de idade os mais acometidos. Resultados semelhantes 

foram obtidos na Suécia, onde 32% dos gatos examinados aleatoriamente, sob anestesia geral, 

apresentavam lesão clínica e radiográfica (PETTERSSON; MANNERFELT, 2003). Um 

estudo realizado no Japão com 138 esqueletos de felinos mostrou que 31 (22,47%) animais 

apresentaram pelo menos um dente acometido. As fêmeas, porém, mostraram maior 

acometimento em relação aos machos, com prevalência de 61% e a idade média das fêmeas 

era maior do que a dos machos (OKUDA et al., 1994). No estudo realizado por Venturini 

(2006), dentre os felinos atendidos clinicamente, 41% apresentaram pelo menos um dente 

com a lesão de reabsorção e, apesar da maior freqüência de fêmeas (55,6%) não houve 

correlação significante entre presença de lesão e sexo do animal. Os animais entre 5 e 9 anos 

de idade foram os mais afetados e os animais sem raça definida foram os mais acometidos 

seguidos dos siameses e dos persas, porém também não ocorreu significância com relação a 

raça.

3.2.3 Sinais clínicos e classificação

A LRDF é caracterizada por defeitos de esmalte, dentina e de cemento, 

preferencialmente na região cervical do dente (HARVEY; EMILY, 1993, OKUDA, 

HARVEY, 1994, GIOSO, 2007). Clinicamente, a doença manifesta-se pela destruição 

(reabsorção) da coroa do dente afetado, podendo estender-se para as raízes ou evoluir à perda 
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completa do elemento dental. Neste processo o tecido gengival associado pode responder com 

inflamação intensa e hiperplasia e, neste caso, o dente passa a ser coberto por um tecido 

hemorrágico e eritematoso e toda a região erodida pode ser coberta pela gengiva, sendo este 

um sinal clássico da lesão de reabsorção dentária (Figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 9) (FERRO et al., 

2008). A sintomatologia evolui com o seguimento da doença podendo levar à recessão 

gengival com perda óssea e afrouxamento dentário (Figura 10) (ROZA, 2004).

           

              

Figura 4 - LRDF em molar inferior. Notar na face 
distal área hiperêmica da gengiva. Fonte: Gioso 
(2007).

Figura 5 - Lesão de reabsorção em 4° pré molar 
inferior esquerdo de um felino. Fonte: Venceslau
(2008a).

Figura 6 - LRDF em 3° pré molar inferior direito. 
Fonte: Encyclopedia... (2008).

Figura 7 - 3° pré molar superior direito com 
destruição da coroa do dente em região próxima 
de gengiva. Fonte: VIRBAC (2009).
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A doença é classificada de acordo com a origem e o grau de acometimento, que pode 

ir desde a absorção de esmalte e/ou cemento até o comprometimento total das estruturas 

dentárias, com a perda total do elemento dental, coroa e raiz, estando ou não relacionada a um 

processo inflamatório local (ALBUQUERQUE et al., 2008, VENCESLAU, 2008a). 

Normalmente esta reabsorção se inicia no colo do dente e os sinais clínicos mais 

comuns são: inflamação e/ou hiperplasia da gengiva ao redor do dente acometido; ptialismo; 

dor sob exploração ou durante a alimentação (o animal foge do alimento) e dificuldade de 

apreensão ou mastigação devido à dor intensa causando hiporexia e até anorexia; movimentos 

repetitivos de abrir e fechar a boca; letargia; disfagia; lesões erosivas nos dentes; halitose; 

perda dos dentes sem causa aparente; hipersensibilidade da região afetada mesmo sob 

Figura 8 - Dente canino inferior esquerdo com 
aspecto clínico clássico de crescimento de 
gengiva sobre a área erodida do dente. Fonte: 
VIRBAC (2009).

Figura 9 - Dentes 3° e 4° pré molares superiores 
(lado esquerdo) com aspecto clínico clássico de 
crescimento de gengiva sobre as áreas erodidas 
do dente. Fonte: VIRBAC (2009).

Figura 10 - Dentes caninos inferiores com áreas 
erodidas dos dentes e reabsorção parcial de coroa, 
além de gengivite. Fonte: Manual... (2009).



22

anestesia (CARMICHAEL, 2005, ALBUQUERQUE et al., 2008, CORRÊA, 2008,

VENCESLAU, 2008a).

Segundo a origem, sob o aspecto radiográfico da lesão, é classificada em: tipo I, 

associadas às reações inflamatórias da gengiva (doença periodontal) e tipo II, que podem não 

apresentar sinais inflamatórios evidentes e parecem ter prognóstico melhor (DUPONT, 2005,

REITER et al., 2005), como mostra o quadro 5.

LRDF – diagnóstico radiográfico

Tipo I (inflamatória) Tipo II (não inflamatória)

Densidade normal de raiz. Imagem da densidade radicular muito próxima 
da densidade do osso alveolar.

Imagem do espaço do ligamento periodontal 
sem alterações.

Perda da imagem do espaço do ligamento 
periodontal.

Normalmente a lesão está limitada ao colo 
do dente ou à região da furca.

Quadro 5 - Classificação da lesão de reabsorção dentária segundo a imagem radiográfica do dente afetado. Fonte: 
adaptado de Ferro et al. (2008).

Já, segundo o grau de lesão ou de reabsorção do dente afetado podem ser

diferenciados em: estágios I, II, III, IV e V (ALBUQUERQUE et al., 2008, FERRO et al.,

2008), descritos no quadro 6.

LRDF – classificação segundo o grau da lesão

Estágio I Restrita ao cemento ou ao esmalte.

Estágio II Cemento e esmalte, mas afetando também a dentina.

Estágio III Dentina, afetando a cavidade pulpar.

Estágio IV Destruição estrutural extensa da coroa; fragilidade do dente.

Estágio V Perda de coroa do dente, mas presença de raiz.

Quadro 6 - Classificação da lesão de reabsorção dentária segundo o estágio de evolução 
da doença. Fonte: adaptado de Ferro et al. (2008).
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3.2.4 Etiopatogenia

Existem várias suspeitas quanto ao agente etiológico, mas a causa exata ainda não foi 

determinada (CORRÊA, 2008, VENCESLAU, 2008a). Sabe-se que as regiões afetadas 

apresentam, histologicamente, evidências de atividades osteoclásticas e osteoblásticas 

(OKUDA; HARVEY, 1994). Dessa forma, o processo se prolonga como no fenômeno de 

remodelação óssea, com uma fase de reabsorção e outra de reparação. O processo se inicia no 

cemento, envolve a dentina, onde se espalha até os túbulos até atingir a raiz e a dentina da 

coroa. A raiz destruída pela ação dos odontoclastos (células especializadas responsáveis pela 

reabsorção das raízes dos dentes decíduos) é substituída pelo cemento ou tecido ósseo e o

esmalte é o último a ser reabsorvido (FERRO et al., 2008, GORREL, 2008).

De início, a primeira suspeita foi de tratar-se de lesão cariosa, no entanto hoje se 

observou não se tratar de processo cariogênico, pois o mesmo é resultante de subprodutos 

bacterianos que levam à descalcificação das estruturas inorgânicas do dente e, em seguida, 

pela desintegração de suas porções orgânicas diferenciando da cavitação ou reabsorção 

causada por atividade odontoclástica na LRDF (CORRÊA, 2008, FERRO et al., 2009).

Bucalvet (2008) cita que, por algum estímulo desconhecido células indiferenciadas 

transformam-se em osteoclastos e, estas promovem a destruição das estruturas internas e 

externas do dente. Enquanto que, Venceslau (2008a) afirma que, os osteoclastos em 

determinado momento da vida dos gatos retomam o processo de reabsorção nas estruturas dos 

dentes, só que desta vez, nos permanentes (VENCESLAU, 2008a). 

Algumas hipóteses sobre as causas desta doença têm sido levantadas: desordem no 

sistema regulador de cálcio, excesso de vitamina D, superfície ácida da ração de gatos, forças 

oclusais, estresse da mastigação, inflamação, agentes infecciosos como o calicivírus felino, o 

vírus da imunodeficiência felina (FIV) e a leucemia felina (FeLV), (GIOSO, 2003,

ALBUQUERQUE et al., 2008, ENCYCLOPEDIA..., 2008, LESÃO...2008).

Animais positivos para FIV apresentam deficiência de células imunológicas do tipo T 

e, por conseqüência, supressão da resposta imunológica humoral. Muitos indivíduos FIV 

positivos apresentam gengivite crônica (HARVEY, 1989). O FeLV tem efeitos 

imunossupressivos mais brandos. Poucos gatos com doença periodontal ou com lesão 

reabsortiva apresentam-se positivos para a FeLV (FERRO et al., 2008). Ainda é desconhecida 
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a real influência destas doenças sistêmicas no início da lesão de reabsorção, ainda que elas 

possam agravar um quadro já instalado (OKUDA; HARVEY, 1994).  

Dumais (2008) afirma que gatos que vomitam com freqüência têm maior prevalência 

de LRDF devido ao efeito que o ácido gástrico produz sobre o tecido dentário. E, Gioso 

(2003) observou que há maior prevalência nos animais que mastigam com relação aos que 

engolem rapidamente o alimento. Bar-am (2008) cita alguns fatores de risco que poderiam 

favorecer o aparecimento da LRDF, como a idade avançada dos animais; uma dieta com 

baixo teor de Magnésio, Cálcio, Potássio e Fósforo; sexo, onde estudos demonstram que a 

lesão ocorreu mais nas fêmeas; e maior incidência em gatos com pouca freqüência de limpeza 

dos dentes. 

Quanto à atuação da vitamina D, Reiter et al. (2005), em estudos recentes, mostram 

que gatos com lesão reabsortiva, quando comparados com gatos que não apresentam sinais da 

lesão, apresentaram densidade urinária baixa e níveis séricos elevados de 25-

dihidroxivitamina D, metabólito da vitamina D3, diretamente relacionado a sua concentração. 

Este dado pode indicar que os animais com lesão reabsortiva estejam ingerindo altas 

concentrações de vitamina D (FERRO et al., 2008), evidenciando que a reabsorção dental 

pode ser a manifestação de uma agressão sistêmica e não apenas um processo local. 

Segundo VIRBAC (2009) o excesso da vitamina D na alimentação dos animais 

poderia agir como desregulador da atividade osteoclástica/osteoblástica no organismo dos 

animais, onde a ação destas células junto ao sistema osso-dente acarretaria 

calcificação/reabsorção desordenada do espaço periodontal. Evidenciou também que os 

animais com alta concentração sérica de vitamina D apresentam calcificação dos tecidos 

moles em parênquima renal e evidentes alterações em tecidos periodontais (adelgaçamento e 

calcificação do espaço periodontal). A ação osteoclástica subseqüente nesta região levaria à 

destruição dos tecidos moles e dos dentes.

Os gatos não produzem vitamina D pela pele, logo a dieta é sua exclusiva fonte deste 

elemento (HOW et al., 1994). Esta vitamina age como importante regulador da concentração 

plasmática de cálcio e, consequentemente, da atividade osteoclástica sobre os ossos 

(reabsorção). A concentração de cálcio sanguíneo é mantida estável através de uma ação 

primária de 1,25-dihidroxivitamina D3, que aumenta a absorção intestinal de cálcio alimentar 

e estimula a conversão de células indiferenciadas (stemcells) em osteoclastos (FERRO et al., 

2008). Reiter et al. (2005) afirmam que o excesso de ingestão de vitamina D durante anos 
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poderia induzir a degeneração do ligamento periodontal diminuindo assim o espaço 

periodontal, o que levaria à anquilose dento-alveolar e reabsorção radicular. Rações 

comerciais apresentam altas concentrações desta vitamina, o que pode explicar a longa 

exposição dos animais as suas altas taxas. 

3.2.5 Diagnóstico

O diagnóstico é efetuado pela anamnese e sinais clínicos, e posteriormente por 

inspeção visual direta sob anestesia geral. Como lesão patognomônica há a hiperplasia 

gengival inflamatória recobrindo a área destruída de esmalte e dentina na coroa (GIOSO, 

2003). Também podem existir cálculos recobrindo a gengiva. Com um explorador ou sonda 

periodontal podem-se detectar irregularidades na superfície do dente (BATISTA, 2008,

CORRÊA, 2008).

Durante o exame clínico da cavidade oral é evidente a perda de tecido dental na coroa 

ou no colo do dente. Entretanto, se a destruição se encontrar na raiz do dente, o animal não 

apresentará sinais da doença, mas ficará com um dente fraco podendo ser alvo de fraturas, que 

podem se complicar com infecções locais (DUMAIS, 2008).

É fundamental o exame radiográfico intra-oral dos dentes para que se obtenha um 

diagnóstico precoce e uma avaliação segura (CARMICHAEL, 2005, BATISTA, 2008). Neste 

exame é evidenciada a radiolucência em coroa ou raiz, destruição radicular e anquilose. E 

alguns gatos podem, mesmo sob anestesia, apresentar reflexo nervoso de fechamento e 

abertura da boca ao se explorar os locais de lesões reabsortivas (“chattering”) (GIOSO, 2007).

3.2.5.1 Aspecto radiográfico da lesão

Os locais de aparecimento das lesões, tanto externas como internas, na coroa, colo ou 

raiz, sempre serão mais radiotransparentes quando comparadas com o dente normal. 
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Dependendo do local e da posição da lesão, pode-se ou não distinguir suas margens (LEON 

ROMAN, 2002).

Devido ao tamanho pequeno dos dentes, deve-se obter uma boa radiografia e se 

possível, com projeções que magnifiquem a imagem. Onde existe reabsorção de uma raiz, 

aparece normalmente uma área de osteíte esclerosante do osso com diminuição no tamanho 

das trabéculas. Em alguns casos, a anquilose associa-se com a reabsorção patológica (em 

contraste com a reabsorção fisiológica dos dentes decíduos). O reconhecimento da anquilose é 

feito ao se observar uma perda de continuidade da zona radiotransparente correspondente ao 

espaço periodontal e ocasionalmente pela presença de uma ponte radiopaca entre o dente e o 

osso (Figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16). É de grande ajuda saber da existência da reabsorção ou 

anquilose da raiz, antes de proceder a extração de um dente afetado (LEON ROMAN, 2002).

                

             

Figura 11 - Radiografia do dente molar 
mostrando reabsorção dentária em colo da raiz 
distal, com reabsorção também da crista óssea. 
Fonte: Gioso (2007).

Figura 12 - Radiografia da mandíbula de um 
felino evidenciando a área de lesão no canino 
direito. Fonte: Venceslau (2008a).

Figura 13 - Lesões profundas invadindo a 
região endodôntica. Fonte: Dodd (2008).

Figura 14 - Profundas erosões com perda da
integridade dentária e envolvimento de região 
endodôntica. Fonte: Dodd (2008).
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3.2.6 Tratamento

Albuquerque et al. (2008) cita que, o tratamento deve ser selecionado de acordo com o 

grau de lesão do paciente. Porém, os tratamentos conservadores como ameloplastia e 

restauração com ionômero de vidro ou compósitos, não têm demonstrado eficiência. Lesões... 

(2008) afirma que estas técnicas restaurativas permitem taxas de sucesso variáveis (0 a 30%), 

exceto em lesões muito recentes. 

3.2.6.1 Restauração 

A restauração com ionômero de vidro seria indicada, segundo Gorrel (2003) e 

Venceslau (2008a), em casos que a lesão ainda não atingiu a polpa do dente, entretanto

estudos demonstram que a reabsorção continua mesmo após esse procedimento. Gioso (2008) 

afirma que, essas restaurações são eficazes em algumas lesões, provavelmente, devido ao 

efeito da liberação de flúor pelo composto, que parece inibir a progressão da lesão. Entretanto, 

Figura 16 - Lesão recente no colo dentário com 
extensão infeior a 0,5mm. Fonte: Dodd (2008).

Figura 15 - Lesão crônica com completa 
reabsorção de raiz e perda da coroa dentária do 
molar inferior. Fonte: Dodd (2008).
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este procedimento é difícil de ser realizado, devido ao sangramento excessivo da gengiva

inflamada e da necessidade de se elevar um retalho gengival para expor totalmente a lesão e 

diminuir o sangramento. Este mesmo autor indica que, em indivíduos predispostos (que já 

tiveram uma ou mais lesões), pode-se optar pela aplicação semanal de flúor, o que reduziria a 

velocidade de progressão das lesões e a sensibilidade dolorosa. Porém, com esse tratamento 

haveria o risco de intoxicação. 

Contrapondo-se a restauração com o ionômero de vidro, Zetner apud Corrêa (2008), 

revelou que a eficiência dos procedimentos restauradores utilizando esta base é de cerca de 

25% a 33%, mas em uma avaliação após 2 anos de tratamento revelou que apenas 10% dos 

dentes não apresentavam recidivas. Afirmou também que, essa liberação de flúor pelos 

ionômeros é significativamente pequena a longo prazo.

3.2.6.2 Amputação de coroa dentária

Outra opção é, com a finalidade de reduzir o tempo operatório da exodontia múltipla, 

realizar a amputação de coroa, onde a raiz remanescente continua sendo progressivamente 

reabsorvida, desde que, neste caso, não haja lesões de estomatite/gengivite linfocítico 

plasmocitária associadas e, radiograficamente, não haja alterações periodontais e/ou 

endodônticas (ROZA, 2004, CARMICHAEL, 2005, ALBUQUERQUE et al., 2008,

CORRÊA, 2008).

A prevenção da LRDF é difícil, uma vez que não se conhece sua etiologia, mas podem 

ser adotadas medidas que evitem a formação de cálculos dentários e da resposta inflamatória 

o que pode ajudar no que diz respeito ao controle das infecções bacterianas secundárias 

associadas à estomatite (ROZA, 2004). Esses pacientes devem ser reavaliados a cada seis 

meses, com exame clínico-radiológico e profilaxia, quando necessário (ROZA, 2004).
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3.2.6.3 Exodontia

Uma alternativa ao tratamento conservador e o mais indicado é a exodontia, que deve 

ser realizada, meticulosamente, pois a raiz é facilmente fraturada, devido a maior fragilidade 

provocada pela lesão (GIOSO, 2008). Segundo Roza (2004), este tratamento aplica-se às 

lesões de grau IV. Após a extração, observa-se que os animais passam a se alimentar melhor e 

aparentam perder o sinal de dor (VENCESLAU, 2008a). Quanto às lesões de grau V, o 

diagnóstico é dado pelo exame radiográfico, pois os fragmentos radiculares podem estar 

recobertos pela gengiva, caso não haja problemas periodontais e endodônticos ou lesões de 

estomatite/gengivite linfocítico-plasmocitária associados, os fragmentos podem ser deixados.

Mas se houver necessidade de serem removidos pode-se proceder a sua pulverização com 

brocas de alta rotação em função da anquilose dento-alveolar (WIGGS; LOBPRISE, 1997).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado através da pesquisa bibliográfica sobre a lesão de 

reabsorção odontoclástica que acomete os felinos domésticos (Felis catus).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ocorrência da LRDF é frequente como comprovam os resultados obtidos por 

Pettersson e Mannerfelt (2003) na Suécia, onde 32% dos gatos examinados aleatoriamente, 

sob anestesia geral, apresentavam a lesão clínica e radiográfica. Houve prevalência de 60,8% 

encontrada em pesquisa feita por Lommer e Verstraete (2000) ao avaliarem 265 animais. E no 

estudo realizado por Venturini (2006), dentre os felinos atendidos clinicamente, 41% 

apresentaram pelo menos um dente com a lesão de reabsorção. Estes resultados comprovam o 

que dizem autores como Roza (2004), Freeman et al. (2006), Venturini (2006), Venceslau 

(2008a) e Venceslau (2008b) quando afirmam que a LRDF é uma doença que possui alta 

prevalência e, consequentemente, há importância em seu diagnóstico e tratamento.

Alguns autores supõem que a domesticação dos felinos tenha participação no 

aparecimento da LRDF em virtude da expectativa de vida desses animais ter aumentado, fato 

que segundo Alfeld et al. (2007) e Corrêa (2008), colaborou para o aumento dos casos 

observados ao citarem que sua incidência aumenta com a idade, o que é comprovado por 

Batista (2008) e Albuquerque et al (2008) quando afirmam que no Brasil a LRDF tem uma 

prevalência que varia de 50 a 64% dos gatos acima de 6 anos de idade. Ainda com relação a 

este fator, Ingham et al. (2001) também observaram grande ocorrência de animais 

diagnosticados com a doença. Batista (2008) e Albuquerque et al (2008) observaram também 

que os dentes mais acometidos pela lesão são os pré-molares e molares inferiores da mesma 

forma como foi descrito por Dodd (2008) e Klein (2008). 

Quanto ao grau de lesão, Albuquerque et al. (2008) no Laboratório de Odontologia 

Comparada (FMVZ-USP) com diagnóstico e grau de comprometimento determinados através 

de exame clínico e radiográfico, no período de 1 ano, constatou uma prevalência maior de 

animais com lesão de Grau III, onde ocorre alteração na dentina, já afetando inclusive a 

cavidade pulpar segundo Ferro et al. (2008).  

No que se refere à predileção por sexo, no levantamento realizado por Okuda et al. 

(2004), no Japão, de 138 esqueletos de felinos 31 (22,47%) dos animais apresentaram pelo 

menos um dente acometido com prevalência maior de fêmeas e, apesar de Venturini (2006) 

afirmar que não há correlação significante entre a presença da lesão e o sexo dos animais 
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houve em sua pesquisa uma freqüência de fêmeas diagnosticadas correspondente a 55,6%. 

Contrapondo-se a este, Van Wessum et al. (1992) observou em seus estudos que os machos 

foram os mais afetados.

Ainda, segundo Venturini (2006), foi observado que os animais SRD seguidos dos 

Persas e Siameses foram os mais acometidos, concordando com Wiggs e Lobprise (1997), 

Gioso (2003) e Dodd (2008) que sugerem a predisposição das raças Siamesa e Persa em 

apresentar a lesão reabsortiva, porém sem evidências claras que diferenciem a frequência de 

acometimento entre raças asiáticas e ocidentais. 

A causa da LRDF, segundo Encyclopedia...(2008) e Gioso (2008) é desconhecida, 

provavelmente infecciosa ou auto-imune, todavia as teorias ainda não têm comprovação 

científica concordando com Corrêa (2008) e Venceslau (2008a) ao afirmarem existirem várias 

suspeitas quanto ao agente etiológico, mas sem causa exata determinada. Bucalvet (2008) e 

Venceslau (2008a) citam que, por algum estímulo desconhecido células indiferenciadas 

transformam-se em osteoclastos e, estas promovem a destruição das estruturas internas e 

externas do dente, através de um processo de reabsorção das estruturas dos dentes 

permanentes. Algumas hipóteses são citadas por Gioso (2003), Albuquerque et al. (2008), 

Encyclopedia... (2008) e Lesão...(2008), como uma possível desordem no sistema regulador 

de cálcio, excesso de vitamina D, superfície ácida da ração de gatos, forças oclusais, estresse 

da mastigação, inflamação, agentes infecciosos como o calicivírus felino, o vírus da 

imunodeficiência felina (FIV) e a leucemia felina (FeLV) por seus efeitos imunossupressivos. 

Já Bar-ram (2008) relaciona outros fatores que poderiam favorecer o aparecimento da LRDF 

como a idade avançada dos animais; uma dieta com baixo teor de Magnésio, Cálcio, Potássio 

e Fósforo além de ter observado também maior incidência em gatos com pouca freqüência de 

limpeza dos dentes. Dumais (2008) afirma que a ação do ácido gástrico sobre os dentes de 

gatos que vomitam com freqüência aumenta a prevalência dos animais com a lesão. O estresse 

da mastigação citado anteriormente, também é considerado um fator predisponente segundo 

Gioso (2003).

Reiter et al. (2005), evidencia que a reabsorção dental pode ser a manifestação de uma 

agressão sistêmica e não apenas um processo local quando mostra em seus estudos uma 

relação quanto à atuação da vitamina D, onde gatos com lesão reabsortiva, quando 

comparados com gatos que não apresentam sinais da lesão, apresentaram densidade urinária 

baixa e níveis séricos do metabólito da vitamina D3 altos, o que está diretamente relacionado 



33

a sua concentração. Concordando com Ferro et al. (2008) que diz que os animais com a lesão 

ingerem altas concentrações de vitamina D. Virbac (2009) também afirma que o excesso da 

vitamina D na alimentação dos animais poderia agir como desregulador da atividade 

osteoclástica/osteoblástica no organismo, e a ação destas células junto ao sistema osso-dente 

provocaria calcificação/reabsorção desordenada do espaço periodontal. Evidenciou também 

que os animais com alta concentração sérica de vitamina D apresentam alterações em tecidos 

periodontais como o adelgaçamento e a calcificação do espaço periodontal. A ação 

osteoclástica subseqüente nesta região levaria à destruição dos tecidos moles e dos dentes.

Foi constatado por Carmichael (2005), Gioso (2007), Batista (2008) e Corrêa (2008)

que o exame clínico e o exame radiográfico intraoral determinam o diagnóstico precoce da 

doença, onde são observados o grau da lesão e os tecidos comprometidos e no seu aspecto 

radiográfico observam-se sinais como radiolucência em coroa ou raiz, destruição radicular e 

anquilose.

Albuquerque et al. (2008) cita que, o tratamento deve ser selecionado de acordo com o 

grau de lesão do paciente, apesar dos tratamentos conservadores como ameloplastia e 

restauração com ionômero de vidro ou compósitos, não terem demonstrado eficiência, 

segundo este mesmo autor. Zetner apud Corrêa (2008), observou que a eficiência dos 

procedimentos restauradores utilizando o ionômero de vidro em uma avaliação após 2 anos de 

tratamento revelou que apenas 10% dos dentes não apresentavam recidivas e que a liberação 

de flúor promovida pelos ionômeros, o que reduziria a velocidade de progressão das lesões e a 

sensibilidade dolorosa segundo Gioso (2008), é significativamente pequena a longo prazo. 

Este procedimento seria indicado, de acordo com Gorrel (2003) e Venceslau (2008a), em 

casos que a lesão ainda não atingiu a polpa do dente, entretanto outros estudos demonstram 

que a reabsorção continua mesmo após esse procedimento. Outra opção seria, no caso em que 

se opte realizar a exodontia múltipla, com a finalidade de reduzir o tempo operatório, realizar 

a amputação de coroa e a raiz remanescente continuaria sendo progressivamente reabsorvida 

como demonstraram Roza (2004), Carmichael (2005), Albuquerque et al. (2008) e Corrêa 

(2008), mas desde que, neste caso, não haja lesões de estomatite/gengivite linfocítico 

plasmocitária associadas e, radiograficamente, não haja alterações periodontais e/ou 

endodônticas observadas.

Embora os tratamentos conservadores tenham sido sugeridos, estes não apresentam 

resultado satisfatório, visto que a lesão tende a progredir. Com isso, o tratamento instituído 
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mais indicado é a exodontia dos dentes afetados de acordo com Gioso (2008) e corroborando 

com Virbac (2009) ao afirmar que a exodontia ainda é a primeira opção que devolve a 

qualidade de vida natural ao animal.
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6 CONSIDERAÇÃO FINAL

Neste trabalho pôde-se observar a importância da introdução do exame odontológico 

nos animais que chegam à clínica médica com quaisquer enfermidades. Visto que foi 

observada a alta prevalência de gatos que apresentam a lesão reabsortiva dentária, verificada 

também em função do aumento do aumento do tempo e da qualidade de vida desses animais. 

Observou-se também que ainda não há especificado um agente etiológico para a LRDF e as 

tentativas de tratamento conservador não obtêm sucesso, optando-se normalmente pela 

exodontia. Por se tratar de uma doença que causa um grande desconforto causando notadas 

alterações comportamentais que podem levar o animal inclusive a morte, observou-se a 

necessidade na identificação precoce dessa doença para garantir o tratamento adequado e a 

qualidade de vida dos animais acometidos pela lesão.
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