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Resumo

A lesão de reabsorção dentária felina é considerada uma enfermidade oral comum nesta população, 
acometendo em maior parte os felídeos domésticos na idade adulta a geriátrica, com prevalência de 
25 a 75%, dependendo da população estudada e dos meios utilizados para o diagnóstico. Sua etiolo-
gia específica ainda não foi esclarecida, porém, estão descritos como possíveis causas: inflamação, 
dieta, hipóxia do tecido, acidez e doenças virais. A lesão é promovida pela ação de odontoclastos 
iniciando na região da junção amelocementária e progredindo para camadas mais profundas. A 
classificação varia conforme o grau de extensão da lesão, que pode ser classificada em cinco es-
tágios, ou conforme as alterações radiográficas, classificada em três tipos. O tratamento depende 
da classificação da lesão, sendo, na maioria dos casos, a extração dentária o método de escolha. A 
restauração é um tratamento possível nas lesões de estágio I e II, contudo, não impede a progressão 
da lesão, necessitando posteriormente, de exodontia.
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Abstract
Feline dental resorptive lesion is considered a common oral disease for this population, affecting mos-

tly felines at adult and geriatric age, with a prevalence of 25 to 75%, depending on the population stu-

died and the methods used for the diagnosis.  Its specific etiology has not been identified yet, having 

as possible causes: inflammations, diets, hypoxia of the tissue, acidity and virus disease.  The lesion 

is promoted by the action of odontoclasts, starting in the region of the cementoenamel junction and 

progressing to deeper levels.   According to its extension, the lesion can be classified in five stages and 

according to radiographic evaluation it can further be classified into three types.  The treatment will 

depend on the classification of the lesion, being in most cases dental extraction the chosen method.  

Restoration is a possible treatment for lesions in stages I and II, however it does not prevent the pro-
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gress of the lesion and an extraction may still need to be done.   

keywords: domestic feline; teeth; odontoclastic; cementoenamel junction; oral lesion
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Introdução
A lesão de reabsorção dentária felina, antigamente 

conhecida como lesão de reabsorção odontoclástica fe-
lina (1,2,3,4), é considerada uma enfermidade oral co-
mum(1,3,4,5,6,7). Afeta gatos adultos e idosos (1,3,6,7), 
com prevalência variando entre 25 e 75% a depender da 
população estudada e dos meios utilizados para o diag-
nóstico (1,3,7,8).No Brasil a prevalência é de 60% dos 
felídeos domésticos acometidos (2).

O primeiro relato desta enfermidade oral ocorreu em 
1919 (2). Descrita nas décadas de 50, 60 e 70, ficou ape-
nas popularmente conhecida em 70, quando houve um 
aumento no número de casos diagnosticados (1).

Objetiva-se com o presente trabalho realizar uma re-
visão sobre a lesão de reabsorção dentária felina, uma en-
fermidade que acomete os felídeos domésticos e é muitas 
vezes subdiagnosticada.

Conclusão
Anatomia e histologia dentária felina

Os felídeos são animais estritamente carnívoros, 
portanto, sua dentição apresenta características para 
exercer esta função, como possuir poucas superfícies 
de oclusão (1,9). Esta espécie apresenta 30 dentes per-
manentes, sendo sua hemiarcada dentária constituída 
por três incisivos superiores e inferiores, um canino 
superior e inferior, três pré-molares superiores, dois 
pré-molares inferiores e um molar superior e inferior 
(1,9,10).Os tecidos que dão suporte e estão adjacentes 
aos dentes, são denominados periodonto, sendo con-
stituído por gengiva, ligamento periodontal, cemento 
e osso alveolar. A gengiva envolve o processo alveo-
lar (9) e circunda a porção cervical da coroa dentária 
(9,10). A porção final do sulco gengival corresponde à 
junção amelocementária, a mucosa é fixada nesta por-
ção através de hemidesmossomos, o que possibilita 
a separação do ligamento periodontal e da cavidade 
oral (9).
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O ligamento periodontal promove a fixação do 
cemento dentário ao osso alveolar. Tem a função de 
amortecer os impactos da força de oclusão (9,10), além 
de evitar que detritos penetrem nos tecidos mais in-
ternos. A vascularização presente no ligamento peri-
odontal nutre o tecido dentário através da comunica-
ção entre os cementócitos por canalículos até a dentina 
(9).

O cemento é o tecido que recobre a raiz dentária, 
além de servir como ponto de fixação para o ligamen-
to periodontal. Apesar de ser avascular, o cemento 
tem a capacidade de formação, reparação e destru-
ição do próprio tecido (9), uma vez que suas células se 
comunicam com o ligamento periodontal através de 
processos citoplasmáticos (9,11).

O alvéolo dentário está localizado no processo al-
veolar e dá suporte ao dente servindo como ponto de 
fixação para as fibras do ligamento periodontal (9).

O dente é constituído pelo esmalte, dentina e 
polpa. O esmalte corresponde a uma camada fina, 
porém bastante rígida que recobre a coroa dentária 
(9,10,11). A dentina está localizada abaixo do esmalte 
e do cemento, constitui a maior parte de tecido den-
tário (9,11), sendo considerado o segundo tecido mais 
rígido do corpo animal (9). A polpa está localizada 
no centro do dente e é constituída por tecido conec-
tivo, nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, colágeno e 
odontoblastos (9,11).

As células clásticas são as responsáveis pela re-
absorção da matéria mineral. Essas células, quando 
presentes no osso, são conhecidas como osteoclastos, 
e quando no dente, odontoclastos. Existem duas fases 
distintas durante o processo inflamatório da lesão de 
reabsorção. Na fase aguda, à histologia há presença de 
lacunas de reabsorção na dentina pela ação dos odon-
toclastos. Na presença de inflamação, há aumento na 
quantidade de vasos sanguíneos no local, cobrindo 
a região do dente reabsorvida. Na fase de remodela-
mento crônico, nos locais reabsorvidos há a popula-
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ção de odontoblastos ou cementoblastos que produz-
irão tecido ósseo no local de reabsorção da dentina. 
A destruição do ligamento periodontal e do osso al-
veolar também são observados nesta fase. Estas duas 
fases podem ser encontradas concomitantes em um 
dente afetado pela lesão de reabsorção (3).

De Laurier et. al. (12) constataram, em exames his-
topatológicos de dentes de felídeos sem alterações, 
que na junção amelocementária há uma fina camada 
de esmalte e de cemento e ambos com mineraliza-
ção reduzida. A partir desta análise acredita-se que a 
região da junção amelocementária, assim como a den-
tina na região cervical é mais susceptível à ação dos 
odontoclastos do que as outras regiões do dente.

Etiologia e prevalência

Apesar de vários estudos sobre a lesão de reab-
sorção dentária, a etiologia específica ainda não foi 
identificada (2,3,4,5,6).

O desenvolvimento das lesões apicais ou in-
ternas pode estar relacionado à gengivite, provo-
cando mudanças na dinâmica fisiológica da polpa 
dentária, como a vasodilatação (1).As lesões cari-
osas também são possíveis etiologias, principal-
mente durante o acometimento inicial (1,5), ocor-
rendo a desmineralização da superfície dentária 
pela ação de subprodutos das bactérias presentes 
na placa dentária. Essa desmineralização torna a 
região do dente acometida porosa e frágil, facili-
tando a colonização bacteriana. Em felídeos é in-
comum a presença de lesões cariosas, ao contrário 
dos humanos, fato explicado pela microbiota oral 
ser diferente (1,3).

As lesões cariosas são causadas por bactérias 
que realizam a fermentação dos carboidratos pre-
sentes na superfície dentária. No processo fer-
mentativo há liberação de ácidos levando a des-
mineralização tanto do esmalte como da dentina 
e consequentemente há infecção na dentina (3). 
As lesões de reabsorção não são desencadeadas 
pela ação de bactérias, e nesses casos, são obser-
vadas apenas imperfeições na superfície dentária 
(3,6). As lesões cariosas necessitam de pH ácido 
para que se desenvolvam, e a saliva dos animais 

carnívoros é alcalina, portanto, dificilmente são 
encontradas nos felídeos (6).

A dieta dos felídeos domésticos foi especulada 
como fator desencadeante, apesar de não haver 
comprovação científica (1,6). Uma concentração 
significativamente elevada de 25-hidroxivitam-
ina D sérica foi encontrada em diversos felídeos 
portadores da lesão de reabsorção comparados a 
felídeos saudáveis. Excessivas concentrações de 
vitamina D na alimentação de caninos, roedores 
e suínos, promoveram alterações periodontais e 
dentárias semelhantes (3,6,13). Das rações enlata-
das para felídeos domésticos, 73% apresentam va-
lores de vitamina D acima da referência para esta 
espécie, e 31% excedeu a quantidade máxima per-
mitida pela Associação Americana Oficial do Con-
trole de Alimentos. Diferentemente dos felídeos 
domésticos, os felídeos selvagens apresentam uma 
porcentagem inferior de acometimento, podendo 
assim estar relacionado com a alimentação destes 
indivíduos (3,6). 

Apesar da consideração dietética na participa-
ção da lesão de reabsorção, um estudo com crânios 
de felídeos selvagens, tanto de vida livre como de 
cativeiro, avaliaram a dentição destes nos aspec-
tos clínicos, radiográficos e histológicos. A partir 
destes exames, concluiu-se que todos os felídeos 
podem apresentar esse tipo de lesão dentária, in-
dependente da alimentação recebida (14). Outro 
fator dietético envolve o desequilíbrio da relação 
cálcio e fósforo (1,6), uma vez que gatos que in-
geriram fígado cru apresentaram maior incidência 
de lesão dentária (1,3). Desta forma, foi proposta 
a utilização de hormônios reguladores do cálcio 
para controlar o processo de reparação do tecido 
ósseo e do cemento (1).

Amostras da lesão de reabsorção dentária 
demonstram expressão de citocinas inflamatórias 
e do receptor nuclear da vitamina D na osteoclas-
togênese pela Reação em Cadeia de Polimerase. As 
elevadas concentrações obtidas sugerem a hipó-
tese de que a inflamação e o excesso de vitamina 
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D podem estar envolvidos na etiologia da lesão de 
reabsorção (15).
Um estudo “in vitro” constatou que a diferen-
ciação e produção de células osteoclásticas de 
felídeos com lesão de reabsorção dentária foi mais 
responsiva a presença de 1,25 dihidroxicolicalcif-
erol, enquanto em felídeos sem lesão, as células 
foram mais sensíveis à presença de inteleucina-6, 
sugerindo maior componente dietético em relação 
ao inflamatório desta afecção (16).

A quantificação do número de mastócitos presen-
tes na gengiva adjacente ao dente de animais com 
lesão de reabsorção dentária é bastante superior em 
relação aos animais sem lesão em cavidade oral, o 
que sugere o envolvimento dos mastócitos na etiopa-
togenia da lesão. Apesar do aumento da quantidade 
de mastócitos na lesão de reabsorção dentária, a rea-
ção inflamatória é discreta diferentemente de outras 
lesões periodontais como na gengivoestomatite e peri-
odontite (17).

Apesar da maioria dos gatos com lesão de reab-
sorção dentária serem sorologicamente negativos ao 
Vírus da Leucemia Felina (FeLV), vários pacientes 
com FeLV apresentam a lesão de reabsorção dentária 
(1,7). Também foi descrita alta porcentagem de paci-
entes portadores da lesão de reabsorção dentária posi-
tivos para calicivírus felídeo (1). Ademais, segundo 
Harvey (6) e Hofmann-Lehmann et. al. (18) a infecção 
pelo Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), por estar 
associada à gengivite, pode ser um agravante para a 
lesão de reabsorção. No entanto, não houve compro-
vação do envolvimento viral na etiologia da lesão de 
reabsorção dentária (1,7).

Em humanos, há uma enfermidade semelhante, 
porém rara. Em um experimento, quatro pacientes 
humanos acometidos foram investigados com o intui-
to de correlacionar a etiologia desta enfermidade com 
a dos felídeos. Todos apresentavam contato direto ou 
indireto com felídeos com e sem alterações na den-
tição. Os pacientes foram submetidos à sorologia para 
herpes-vírus felino tipo um e todos foram positivos. 

A partir desses resultados foi sugerida a transmissão 
do herpes-vírus felino tipo um para humanos, assim 
como o seu possível envolvimento no desenvolvim-
ento da lesão de reabsorção dentária felina e humana 
(19).

Muzylaket al. (20) reproduziram uma pesquisa 
expondo células osteoclásticas isoladas de felinos à 
hipóxia, visto que o processo inflamatório pode re-
duzir consideravelmente a oxigenação tecidual. O au-
mento na diferenciação e no tamanho dos osteoclastos 
sugeriu que o fator hipóxia pode participar do pro-
cesso de reabsorção dentária. 

Outra etiologia proposta para a lesão de reabsor-
ção dentária inclui uma maior ativação dos osteoclas-
tos promovida pela acidose sistêmica e, as afecções 
orais nos felídeos tendem a manter um pH ácido, com 
isso, foi sugerido que o pH local também pode afetar 
na diferenciação e ativação dos osteoclastos. Em ex-
perimento submetendo-se osteoclastos a pH baixo, foi 
observado aumento dos osteoclastos e da expressão 
das enzimas catepsina K e bomba de próton que re-
fletem na atividade reabsortiva dos osteoclastos, 
demonstrando que o pH ácido desempenha função 
na ativação dos osteoclastos (21).

Diferentemente de humanos, que não apresentam 
relação da lesão de erosão dentária com a acidificação 
do pH em decorrência do vômito, Wiggs, Lobprise 
(1), Bellows (3) e Dynesen et. al. (22) descrevem a pos-
sibilidade de o ácido clorídrico estar relacionado à 
lesão de reabsorção dentária nos felídeos.

A maior parte dos felídeos afetados desenvolve as lesões 
com quatro a seis anos de vida (3,6). Não há predileção ra-
cial ao desenvolvimento da lesão de reabsorção dentária, 
entretanto, os felídeos de raças puras, como Siamês, Persa, 
Abissínio, Russo Azul e o Scottish Fold parecem ser afetados 
precocemente (3). O Siamês, quando acometido pela estom-
atite linfocítica-plastocitária, apresenta maior prevalência ao 
desenvolvimento da lesão de reabsorção dentária (1).
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Fisiopatologia

A reabsorção dentária ocorre secundária a ação de 
células odontoclásticas multinucleadas sobre o tecido 
dentário rígido (1,3,4,6). Normalmente, a reabsorção 
se inicia no cemento, em qualquer porção da superfí-
cie da raiz dentária, progredindo posteriormente para 
a dentina (1,2,3,6). As lesões de reabsorção dentária 
são classificadas em reabsorções de superfície, infla-
matória ou não inflamatória (3).

As reabsorções de superfície ocorrem secundárias 
a um pequeno trauma sobre o cemento, como na mas-
tigação ou na utilização de aparelhos ortodônticos (3). 
As células clásticas atuam no cemento enquanto fa-
tores ativadores dos osteoclastos estiverem sendo lib-
erados no local da injúria (3,6). Ao término do proces-
so de reabsorção, as células do ligamento periodontal 
se proliferam e substituem a área reabsorvida, resul-
tando na deposição de tecido reparativo. Geralmente, 
trata-se de uma reabsorção autolimitante e reversível, 
contudo, pode progredir para a destruição completa 
do tecido dentário (3).

A reabsorção inflamatória da raiz envolve a qui-
miotaxia para os fatores ativadores de osteoclastos, 
iniciando assim o processo de reabsorção (3,6). O osso 
alveolar adjacente à lesão dentária também é acometi-
do pelo processo de reabsorção inflamatória (3).

A reabsorção não inflamatória, com anquilose do 
dente no alvéolo e substituição do tecido reabsorvi-
do, é a forma mais comum de lesão encontrada nos 
felídeos, contudo, sua etiologia permanece descon-
hecida (3,6). Uma vez que a raiz dentária se funde 
ao osso, o dente passa a fazer parte do processo de 
remodelamento do osso alveolar e eventualmente ser 
reabsorvido. Ao término do processo reabsortivo, os 
osteoblastos produzem matriz óssea no local de reab-
sorção, substituindo gradualmente o tecido dentário 
por tecido ósseo. Essas lesões são indolores por não 
ultrapassarem a linha gengival (3).

Quando a reabsorção é iniciada na superfície da 

raiz, dentro do alvéolo dentário, um processo pro-

gressivo e não inflamatório substitui o ligamento peri-

odontal e a raiz dentária em tecido ósseo ou cemento. 

Em situações em que a reabsorção progride em di-

reção a coroa dentária com exposição da lesão para a 

cavidade oral, há inflamação dos tecidos adjacentes e 

consequente sensibilidade dolorosa. Contudo, várias 

lesões não inflamatórias não progridem, permanecen-

do apical a região da junção amelocementária (3).

As lesões de reabsorção que se iniciam próximo à 

junção amelocementária são rapidamente expostas à 

cavidade oral, desenvolvendo precoce infecção (3,6). 

No exame histológico, a região da junção ameloce-

mentária apresenta defeitos côncavos caracterizados 

por uma camada linear de odontoclastos rodeados de 

dentina aparentemente normal e, nos estágios iniciais 

da lesão, a inflamação do tecido pulpar está ausente 

(1). Em humanos, a lesão de reabsorção é descrita de 

forma semelhante, sendo confinadas à região cervi-

cal dos dentes, caracterizada pela redução de tecido 

rígido dentário iniciando na junção amelocementária 

em direção à coroa dentária. Nos dentes afetados, o 

contorno da dentina é irregular, e dificilmente há re-

absorção mais interna com perda da dentina na região 

apical da raiz dentária. Em alguns casos a lesão de 

reabsorção está mais próxima à polpa dentária, con-

tudo, não existem indícios de inflamação e nem de 

reabsorção pulpária (19).

A expressão endotelial e epitelial de citocinas pode 

iniciar ou aumentar a atividade odontoclástica. Com 
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a inflamação pulpar, há estímulo de reações que des-

encadeiam a atividade odontoclástica, ocasionando a 

absorção interna da raiz. A reabsorção da raiz dentária 

pode ocorrer em estágios mais avançados da lesão, 

sendo comumente encontrada em felídeos com com-

plicações de doenças periodontais (1). Eventualmente, 

o dente pode adquirir uma mobilidade secundária à 

perda da sua fixação ou pode fraturar por conta da 

perda de estrutura e consequente fragilidade (3).

Classificação

Duas classificações da lesão de reabsorção den-
tária são descritas. A classificação conforme a pro-
gressão da lesão de reabsorção dentária envolve 
cinco estágios (23). 

No estágio I, as lesões são superficiais estenden-
do-se apenas dentro do cemento ou cemento e es-
malte dentário (1,3,4), sendo considerados estágios 
iniciais da doença (1). No estágio II as lesões pen-
etram dentro da dentina, contudo não há compro-
metimento da cavidade pulpar (1,3,4).

As lesões de reabsorção classificadas no estágio 
III apresentam exposição pulpar, porém, na maio-
ria dos casos há preservação da estrutura dentária 
(1,3,4).Nas lesões do estágio IV também há ex-
posição da cavidade pulpar, no entanto, a estrutura 
dentária é instável (1,3,4). Ao exame radiográfico, 
vários dentes acometidos apresentam sinais com-
patíveis com anquilose da raiz dentária (1). Neste 
estágio pode-se classificar ainda em três subestá-
gios: (a) quando a coroa e a raiz dentária são afe-
tadas em mesma proporção; (b) quando a coroa é 
mais afetada que a raiz dentária; e (c) quando a raiz 
é mais afetada que a coroa dentária (23).

No estágio V as lesões dentárias progrediram ao 
ponto de apenas existir a raiz dentária, permanecen-
do no local uma protuberância na gengiva (1,3,4). 
Nesses casos o diagnóstico é apenas confirmado 
através do exame radiográfico da arcada dentária, 
onde a maioria dos dentes acometidos demostrarão 
sinais compatíveis com anquilose da raiz (1).

Alguns pesquisadores ainda classificam as 
lesões de reabsorção dentária conforme a aparência 
do dente e do ligamento periodontal na imagem ra-

diográfica, sendo divididas em três tipos. As lesões 
do tipo I apresentam perda de osso alveolar adja-
cente à área de reabsorção dentária e, nas outras 
áreas o espaço do ligamento periodontal é mantido 
dentro da normalidade. Essas lesões aparecem na 
radiografia como áreas focais ou multifocais de ra-
dioluscência, comparada a outras de radiopacidade 
normal. Nas lesões do tipo II o espaço do ligamento 
periodontal e a lâmina dura do osso alveolar estão 
ausentes ou há apenas um estreitamento do espaço 
do ligamento periodontal em consequência do pro-
cesso de anquilose do dente com o alvéolo dentário, 
além disso, a estrutura do dente com lesão de reab-
sorção dentária apresenta-se com radiopacidade re-
duzida. Nas lesões do tipo III, características tanto 
das lesões do tipo I quando do tipo II são evidencia-
das (3,23). 

Sinais clínicos

Os sinais clínicos variam conforme o estágio 
da lesão em que se encontram os pacientes (1,3). A 
halitose é uma queixa comum dos proprietários de 
felídeos acometidos pela lesão de reabsorção dentária 
(1,3,4). A sensibilidade dentária também pode ser 
observada até mesmo em estágios iniciais, todavia é 
mais evidente em lesões mais profundas, com acome-
timento da polpa, causando dor evidente (1,3). 

As lesões localizadas na região cervical são carac-
terizadas por apresentarem grande sensibilidade do-
lorosa que nos felídeos manifesta-se sob a forma de 
anorexia, sialorreia (1,3,4), letargia, disfagia, perda de 
peso (1,4), dificuldade de apreensão do alimento, san-
gramento oral (3) e dificuldade na mastigação (4). 

Meneios cefálicos, espirros (1,3) e excessivos movi-
mentos da língua são observados caso haja compro-
metimento do canino maxilar (1).

Diagnóstico

O exame da cavidade oral dos felídeos conscientes 
é difícil. Com grande frequência as lesões são obser-
vadas na superfície bucal dos dentes, e raramente na 
superfície lingual (1,3,4). 
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Os dentes mais acometidos em ordem decrescente 
são pré-molares (1,8), molares, caninos e incisivos (1), 
dentro destes, o terceiro pré-molar mandibular, o mo-
lar mandibular, o terceiro e o quarto pré-molar maxi-
lar apresentam maior frequência de lesão (3).

De modo geral, visibiliza-se uma infl amação dis-
creta a grave da gengiva, com hipertrofi a e hiperemia 
(Figura 1) (1,3,4,6), com presença ou não de placa den-
tária, podendo evoluir para retração gengival com 
perda óssea e consequente perda dentária (1). A sim-
ples protuberância ou tumefação da gengiva no local 
onde um dente existia pode indicar a possibilidade 
de perda da coroa dentária com retenção da raiz (1,4).
Figura 1– Felídeo com lesão de reabsorção em terceiro 
dente pré-molar maxilar esquerdo, ilustrando a pre-
sença de gengiva hipertrofi ada e hiperêmica sobre o 
dente (A) e lesão reabsortiva englobando a região cer-
vical e coroa dentária (B) (Fonte: Rossi Jr, 2012).

Para o exame clínico completo (3,4) e radiográfi co, 
o paciente deve ser anestesiado. Nestas condições, é 
possível realizar a exploração da cavidade oral com 
maior cautela (3,4,8), no entanto, nos estágios mais 
avançados, a lesão pode ser identifi cada por meio de 
um simples exame da cavidade oral (1,8).

Durante o exame, a sonda deve ser inserida no sul-

co gengival e a superfície dentária deve ser avaliada 
para possíveis irregularidades (1,3,4). Alguns dentes 
acometidos pela lesão de reabsorção apresentam gen-
giva extremamente infl amada, diferentemente de out-
ros que a gengiva está dentro da normalidade (3). Caso 
a sonda penetre por inteiro no sulco gengival, deve-se 
ter cuidado para a extremidade do instrumento não 
lacerar o epitélio presente no fundo do sulco (1). 

As radiografi as intraorais são ferramentas muito 
valiosas para classifi car e defi nir o tratamento pelo 
qual o paciente será submetido (3,4,24). A maioria das 
lesões está localizada na superfície da raiz dentro do 
alvéolo dentário. As lesões clinicamente visíveis na 
porção cervical do dente podem aparecer na radio-
grafi a como áreas radioluscentes próximas à junção 
amelocementária, assim como lesões em qualquer 
região da coroa dentária. A imagem radiográfi ca da 
lesão de reabsorção varia desde mínimos defeitos ra-
dioluscentes na superfície da junção amelocementária 
até uma substituição generalizada da reabsorção que 
promove um aspecto de mosqueado no dente (3).

A tomografi a computadorizada também pode ser 
utilizada para o diagnóstico das lesões de reabsorção em 
felídeos tendo no corte transversal áreas de reabsorção e 
no plano 3D, reconstrução da área reabsorvida (25).

Figura 1– Felídeo com lesão de reabsorção em terceiro dente pré-molar maxilar esquerdo, ilustrando a presença de gengiva hipertrofi ada 
e hiperêmica sobre o dente (A) e lesão reabsortiva englobando a região cervical e coroa dentária (B) (Fonte: Rossi Jr, 2012).



8Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação 2014;12(40); 1-637.

Lesão de Reabsorção Dentária Felina

A maioria dos casos de lesão de reabsorção é diag-
nosticada durante a profilaxia dentária de rotina (1). 
Mesmo sob anestesia geral, a resposta sensitiva pode 
ocorrer quando a sonda dentária é passada sobre ou 
próxima à lesão (1,4).

Tratamento
O plano de tratamento é desenvolvido com base 

no tipo de reabsorção dentária, para isso, o médico 
veterinário se baseia no exame clínico e nos resultados 
do exame radiográfico (4,6,23). As possíveis condu-
tas selecionadas envolvem um cuidadoso acompan-
hamento, a extração dentária, a amputação da coroa 
dentária com retenção proposital da raiz ou a restau-
ração dentária (4,23). Nas lesões de estágios iniciais 
o tratamento restaurativo pode ser viável, mas con-
forme as lesões progridem, a extração dentária torna-
se a única alternativa terapêutica recomendada (4,6). 
A extração total do dente com lesão de reabsorção é 
o tratamento mais indicado (2,5,6,23), principalmente 
dos dentes com preservação da raiz e do espaço do 
ligamento periodontal na radiografia, prevenindo 
uma fonte contínua de inflamação (23).

Casos, cuja lesão de reabsorção seja assintomáti-
ca e que permaneça confinada a região da raiz, sem 
exposição para a cavidade oral, há a possibilidade 
de realizar apenas um acompanhamento da lesão, 
avaliando clinica e radiograficamente em um período 
máximo de seis meses de intervalo (6,23). Recomenda-
se a extração dentária caso haja exposição da lesão de 
reabsorção dentária para a cavidade oral (4,6,23,24).

Também são candidatos à extração os pacientes 
que apresentam estomatite, portadores da FeLV ou 
FIV com periodontite associada e animais que apre-
sentem periodontite crônica (2,23).

Os casos em que já há substituição da raiz reab-
sorvida pelo tecido ósseo a amputação da coroa den-
tária com retenção proposital da raiz é o tratamento 
indicado, visto não se tratar de um processo doloroso. 

Entretanto, a presença de sinais de inflamação da raiz 
(2,4,23), lesão periodontal, lesão endodôntica, estoma-
tite e infecção por retrovírus, contraindica o uso deste 
tratamento (2,23).

A restauração dentária é controversa, uma vez que 
já foi demonstrado pouco sucesso nas tentativas de 
restauração dentária (1,2,6,23,24).Os dentes mais sus-
ceptíveis a falha na restauração são os que apresentam 
reabsorção apical ou da cavidade pulpar. A maioria 
dos tratamentos restaurativos falha, exceto nas oca-
siões em que a inflamação é controlada rapidamente 
(1).

Apesar da tentativa de restauração para manuten-
ção do dente, a lesão de reabsorção é progressiva 
(2,4,6,23,24), independente dos métodos de reparação 
aplicados, a progressão da doença não é impedida e 
muito menos a dor gerada pela doença (6,23).

A restauração do dente tem por objetivo reesta-
belecer a sua função e mantê-lo de forma indolor (23). 
Precedendo o tratamento restaurador, realiza-se a 
profilaxia dentária, e então a lesão é aplainada e poli-
da. Para a restauração é necessário preparar no dente 
uma extensa cavidade e como os dentes dos felídeos 
são em geral pequenos, torna-se um procedimento 
difícil (1). O cimento de ionômero de vidro é um res-
taurador bem empregado por se aderir no esmalte, 
cemento e na dentina. É considerado o restaurador de 
escolha (1,2), possivelmente pela sua interferência na 
progressão da lesão devido à liberação de flúor (2). 

No tratamento por restauração dentária, as 
prováveis causas de insucesso incluem a natureza 
delicada e pequena do dente felídeo, a má preparação 
da cavidade, a ineficiência em classificar corretamente 
as lesões, o uso de material de restauração inadequa-
do e cuidado inapropriado após o procedimento (1,6). 
Segundo Gioso (2), a restauração pode ainda ser difi-
cultada pelo excessivo sangramento proveniente da 
gengivite ou pela necessidade de retirada de um flape 
gengival para expor toda a lesão. 

A restauração deve ser considerada como uma 
alternativa viável após o procedimento de sondagem 



9Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação 2014;12(40); 1-637.

dos sulcos gengivais e radiografia oral para conseguir 
avaliar a extensão da lesão. A radiografia permite mel-
hor avaliação da lesão de reabsorção dentária, pois 
lesões que aparentam ser de estágios primários no 
exame visual e na sondagem, nas avaliações radiográ-
ficas podem-se revelar lesões mais avançadas (1,6).

No estágio I da enfermidade, o dente pode ser 
restaurado, salvo quando fatores complicantes forem 
identificados pela radiografia, neste caso recomenda-
se exodontia (1,4). 

No estágio II, a avaliação clínica e radiográfica per-
mite selecionar os casos em que o tratamento pode 
ser por restauração ou exodontia. Durante a extração 
dentária deve-se tomar cuidado, pois esses dentes po-
dem estar fragilizados (1). Algumas raízes podem es-
tar anquilosadas no osso alveolar ao redor, tornando 
a extração impossível, no entanto essa condição pode 
ser identificada no início do procedimento pela radio-
grafia (1,6).

As lesões de reabsorção classificadas no estágio III 
são candidatas ao processo de exodontia. Nestes ca-
sos, a restauração dentária é um procedimento prático 
apenas nos dentes caninos e carniceiros. As lesões 
devem ser avaliadas por meio de exame físico e ra-
diográfico com o intuito de determinar se o procedi-
mento de restauração é viável (1).

Nas lesões do estágio IV recomenda-se apenas a 

extração como tratamento. Na maioria dos casos, dev-

ido à instabilidade presente que, com a manipulação 

durante o exame oral, a coroa dentária facilmente é 

fraturada. Na maioria dos dentes neste estágio a raiz 

está anquilosada, dificultando a extração dentária (1). 

A retirada de toda a raiz dentária é indicada, contudo, 

caso não haja mais evidência de processo inflamatório, 

pode-se realizar apenas a amputação da coroa dentária 

(1,6). O máximo de estrutura dentária deve ser remov-

ido sem afetar as estruturas adjacentes (1).No estágio 

V, se não for detectada inflamação ou infecção no local 

ao exame radiográfico, a raiz dentária deve permanec-

er. Nos casos de inflamação persistente, quando a re-

moção é indicada, é necessário triturar a raiz e debridar 

o alvéolo dentário (1).

Após o procedimento de extração ou restauração 

dentária, o animal deve ser tratado com antibiótico, 

analgésicos e anti-inflamatório durante sete a 14 dias 

e, ao final deve ser realizada revisão a fim de reaval-

iar a inflamação gengival e/ou a perda da restauração 

dentária (1,4). A manutenção da restauração ocorre em 

menos que 25% dos pacientes submetidos durante dois 

a três anos (6). 

Também deve ser recomendada como tratamento 

pós-cirúrgico dieta macia e aplicação de solução oral 

de clorexidine a 0,12% a cada 12 horas durante uma se-

mana para manter uma assepsia do local (23).

O paciente deve ser reavaliado no intervalo de 

três a 12 meses, se não houver sinais de complicação 

na primeira revisão. Quando possível, os casos de res-

tauração dentária devem ser radiografados novamente 

após 12 meses do tratamento para observar se as lesões 

progrediram ou se estão estáveis (1,4). Na maioria dos 

casos, há perda do material de restauração (2). A pro-

filaxia dentária é recomendada no máximo anualmente 

para controlar as lesões periodontais (1,4).

Conclusão
A lesão de reabsorção dentária é uma enfermidade 

comum nos felídeos domésticos. O desconhecimen-
to e a falta do exame odontológico, aliados à baixa 
frequência de visitas de felídeos nas clínicas veter-
inárias, explica a reduzida frequência de diagnósticos.

A maioria dos proprietários apresenta certa re-
lutância quanto à necessidade de extração dentária, 
principalmente referente ao canino, por alterar a es-
tética do animal. Apesar da forte tendência dos pro-
prietários decidirem pelo tratamento endodôntico e 

Lesão de Reabsorção Dentária Felina
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manter o dente, a lesão de reabsorção dentária é pro-
gressiva e estes pacientes retornam para realizar um 
novo procedimento, sendo, desta vez optada pela ex-
tração dentária. 

A lesão de reabsorção dentária leva ao comprome-
timento da estrutura do elemento dentário acometi-
do de maneira irreversível e dolorosa para o animal. 
Muitas vezes há relato de alterações comportamentais 
como dificuldade de ingestão de alimento e água, o 
que pode comprometer a médio e longo prazo a saúde 
geral do paciente felídeo. 

O diagnóstico precoce não trará possibilidades de 
tratamento conservativo que impeça a evolução da 
lesão dentária, mas permite que o profissional haja 
em um momento oportuno, antes que o animal sofra 
dores e descompensação fisiológica.
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