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RESUMO 

 

Esta revisão de literatura foi realizada com o objetivo de relatar sobre lesões de reabsorção 

dentária felina, suas ocorrências, possíveis causas, diagnóstico e tratamento recomendado 

aos animais acometidos, para fornecer maior esclarecimento aos clínicos veterinários. 

Para a revisão bibliográfica realizou-se uma busca de artigos científicos na base de dados 

do Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas como descritores do assunto foram 

“Lesões de reabsorção dentária felina” em português e “Feline Dental Resorption 

Injuries”em inglês. Os trabalhos encontrados enfatizam as lesões de reabsorção dentarias 

felinas (LRDF) sendo um problema comum nos gatos. A sua etiologia ainda não está bem 

estabelecida, mas existem alguns fatores que podem desencadear. Vários autores relatam 

que aproximadamente 60% dos gatos terão ao menos um dente acometido ao longo da 

vida, havendo predisposição em gatos com mais de 5 anos. O diagnostico pode ser dado 

por meio de inspeção visual, exame tátil e radiográfico, sendo a extração dentaria o 

método mais utilizado como forma de tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse pela odontologia veterinária vem crescendo intensamente em todo 

mundo. No ano de 1976, os Estados Unidos criou a American Veterinary Dental Society, 

com os estudos e pesquisas voltadas para a área. Mais tardar por volta de 1988 foram 

criados a Academy of Veterinary Dentistry e o American Veterinary Dental College, a 

qual incentivaram as escolas de Medicina Veterinária a criarem um departamento que 

pudessem disponibilizar treinamentos na área de odontologia veterinária não só para 

estudantes, mas também para profissionais da área. No Brasil, o grande marco ocorreu 

pelo surgimento da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária (ABOV), de 

outubro de 2002, com intuito de aprimorar em estudos e pesquisas estimulando encontros 

entre profissionais para intercâmbio de informações através de seminários e reuniões 

(OLIVEIRA, 2013). 

A vida moderna demanda por animais de estimação de pequeno porte, mais 

independentes e de fácil adaptação a ambientes menores, como os gatos. Segundo IBGE 

(2017) a população felina brasileira esta em torno de 23,5 milhões nos últimos anos esse 

número cresceu mais de 20%. Da forma em que aumentam nos últimos anos duas vezes 



mais do que os cães a previsão é que os felinos assumam o primeiro lugar no ranking nos 

próximos dez anos. 

Na odontologia veterinária, os pacientes felinos destacam-se por apresentarem 

particularidades dentárias e afecções exclusivas da espécie. 

A lesão de reabsorção dentária foi descrita pela primeira vez em 1976 até então 

era conhecida como lesão de reabsorção odontoclástica felina (LROF) ou pela sigla 

FORL, da nomenclatura em inglês da lesão (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions) 

(REITTER, 2012).  

É uma lesão muito comum em gatos, muito dolorosa em casos onde há exposição 

da dentina ou a polpa. Podendo acometer um único dente, ou ate mesmo vários, sendo a 

apresentação múltipla a de maior ocorrência (GIRARD, 2009; OLIVEIRA, 2013). 

Segundo REITTER (2012) e SANTOS (2014) lesões reabsortivas são observadas 

em cerca de sessenta por cento dos gatos com mais de cinco anos de idade com tendência 

em avançar com a idade. 

A LRDF é caracterizada por apresentar deformidades no esmalte, dentina e 

cemento geralmente na porção cervical, podendo estar coberta por placa bacteriana, 

cálculo, gengivite ou hiperplasia de gengiva. (CISLINSKI, et al., 2016; FUGITA, 2016). 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo através de uma revisão 

de literatura sobre lesão de reabsorção dentária felina, relatando sua ocorrência, possíveis 

causas, diagnóstico e tratamento recomendado aos animais acometidos fornecendo com 

isso um maior esclarecimento aos clínicos veterinários de acordo com o que a literatura 

especifica. 

REVISÃO DE LITERATURA 

As lesões de reabsorção dentária dos felinos (LRDF) são afecções comuns de 

serem encontradas em dentes de gatos. A prevalência desta patologia pode variar de 20 a 

75%, dependendo da população estudada (SANTOS, 2014; VENCESLAU, 2014). 

A etiologia ainda é desconhecida, mas há diversas hipóteses e associações com: 

doença periodontal, característica anatomia da furca dos dentes de felinos, níveis de 

acidez oral relacionados com a dieta empregada ou vômitos, irregularidades no equilíbrio 

calcêmico, stress, alterações nos valores sistêmicos de hormônios calcinotrópicos excesso 

de vitamina D, alterações histológicas do cemento e agentes infecciosos (ALFED, 2008; 

REITTER, 2012; CISLINSKI, et al., 2016). 

As lesões possuem maior prevalência em dentes pré-molares, molares, caninos e 

incisivos, respectivamente. Geralmente é encontrada na face vestibular da coroa do dente 

(PIRES et al.,2012). Estudos apontam que aproximadamente 60% dos gatos terão ao 

menos um dente acometido ao longo da vida, havendo predisposição em gatos com idade 

superior a 5 anos (SANTOS, 2014; WATANABE et al., 2016).  



A maioria dos trabalhos sobre o tema não apontam a predisposição por raça ou 

sexo. Entretanto, GIRARD, (2009) e OLIVEIRA (2013) relatam que as raças asiáticas, 

como o Persa e o Siamês, principalmente, podem apresenta lesões associadas em maior 

número. 

As reabsorções dentárias são desencadeadas pelos odontoclastos, os quais, em 

condições normais, são responsáveis por promover a reabsorção das raízes dos dentes 

decíduos. De forma desconhecida, em determinado momento da vida dos gatos, células 

indiferenciadas se transforma em odontoclastos e retomam o processo de reabsorção nas 

estruturas dos dentes permanentes (ALFED, 2008; CISLINSKI, et al., 2016). 

Segundo GIRARD, (2009) e WATANABE et al., (2016), os sinais clínicos 

encontrados nesses pacientes são anorexia; mau estar; perda de peso; ptialismo; letargia; 

depressão; halitose; gengivite, sangramento gengival e espirros. E variam de acordo com 

a evolução da lesão. As LRDF são classificadas em 5 graus pelas características clínicas 

e radiográficas.  A lesão de grau I limita-se ao esmalte ou cemento, as de grau II atingem 

a dentina através do esmalte ou cemento, no grau III a polpa dentária já se apresenta 

acometida, no grau IV as estruturas dentárias estão gravemente acometidas e fragilizadas 

e o grau V a coroa está ausente com persistência radicular (ALFED, 2008). 

A maioria das lesões normalmente se inicia na junção esmalte-cementária, com o 

desenvolvimento a lesão pode atingir a dentina e/ou cemento podendo acometer a câmara 

pulpar a qual promove sensação de dor no animal. Nos casos em que há estágios mais 

avançados pode haver fratura dental espontânea com retenção das raízes. Algumas vezes 

as lesões acometem apenas as raízes, sem que haja aparente comprometimento da coroa, 

somente sendo observadas com o uso de exames radiográficos (PIRES et al.,2012; 

CISLINSKI, et al., 2016). 

O diagnostico pode ser dado por meio de inspeção visual, exame tátil e 

radiografia. De acordo com GIRARD (2009) e SANTOS (2014), o exame clínico oral 

geralmente permite diagnosticar o processo patológico em fase final, quando já foi 

produzida uma cavidade visível na superfície dentária, devido à lesão. O exame inicial 

consiste na inspeção dos dentes e observação das lesões superficiais do esmalte da coroa. 

No entanto, frequentemente as superfícies dentárias estão preenchidas por hiperplasia 

gengival, cálculo dentário e/ou tecido de granulação o que torna difícil a observação direta 

de áreas com reabsorção dentária.  

A radiografia apresenta, portanto, extrema importância nos casos acima e 

principalmente quando ocorre apenas o envolvimento subgengival, que não é possível 

identificar por outros métodos. As lesões geralmente aparecem como áreas radiolucentes 

na estrutura dentária com perda de sua estrutura radicular, com diminuição da 

radiodensidade da raiz em comparação com as raízes adjacentes; persistência das raízes 

com perda da coroa dentária, aumento focal do canal pulpar radicular perda da integridade 

do ligamento periodontal e da lâmina dura e aumento da radiodensidade do osso alveolar 

em comparação com o osso alveolar dos dentes adjacentes (CISLINSKI, et al., 2016). 



O tratamento pode ser realizado de forma conservativa, por exodontia ou por meio 

da amputação da coroa. Pode ser feito a utilização de antibióticos e antissépticos com 

intuito de prevenir a progressão da doença e restaurar a função dentária (OLIVEIRA, 

2013). 

Segundo ALFED, (2008) e VENCESLAU, (2014), o tratamento conservativo 

como uso de ameloplastia e restauração com ionômero de vidro pode ser aconselhado em 

casos de lesões que não há presença de sinais clínicos, mas como a avaliação da dor e 

desconforto nos gatos pode ser dificultada, esse tratamento se torna inviável. A extração 

dentaria consiste na retirada total do dente, geralmente é o tratamento mais utilizado. Ela 

é indicada quando na radiografia as raízes estão normais ou quando existe afecção do 

ligamento mesmo com ausência de coroa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lesão de Reabsorção Dentária Felina é uma patologia, de etiologia ainda 

desconhecida, extremamente comum nos felinos. Visto que os trabalhos relatam cerca de 

60% dos gatos terão ao menos um dente acometido ao longo da vida, principalmente em 

animais com mais de cinco anos de idade. Portanto é muito importante a realização do 

exame odontológico criteriosos nos animais que chegam à clínica médica, principalmente 

por tratar-se de uma patologia dolorosa, que não deve ser negligenciada. O exame 

radiográfico ainda é o método de maior importância, pois com ele é possível observar o 

envolvimento subgengival, este deve ser solicitado sempre, mesmo sem a observação de 

lesão, principalmente quando o paciente exibir sinais clínicos compatíveis com a doença. 

O tratamento por extração dentária ainda é o mais utilizado, uma vez que as tentativas de 

tratamento conservador, normalmente, não apresentam sucesso. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALFED, V. F. Estudo Clínico e Radiológico das Patologias Dentárias e Periodontais de 

Felinos Domésticos (Felis catus). UFRRJ. 2008. Disponível em: 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp091792.pdf. Acessado em: 28/08/2019. 

CISLINSKI, B. M. S; ABREU, N. G; CARON, V. F. Reabsorção Odontoclástica Felina. 

Revista Eletrônica Biociências, Biotecnologia e Saúde, Curitiba, n. 15, maio-ago. 2016. 

 

FUGITA, M. S. Estudo retrospectivo das afecções orais em 754 felinos domésticos (Felis 

da da Univrcatus) atendidos no Laboratório de Odontologia Comparada da Universidade 

de São Paulo. 2016.  

GIRARD, N. Lesões reabsortivas odontoclásticas felinas: a compreensão é a chave para 

um bom diagnóstico. Veterinary Focus, v. 19, no. 2, 2009 p. 2-10.  



OLIVEIRA,L. C. Lesão reabsortiva dentária em gatos. São Paulo- SP. 2013. Disponível 

em:https://www.equalisveterinaria.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Liliana 

Camargo-de-Oliveira_-LES%C3%83O-REABSORTIVA-FELINA.pdf. Acessado em: 

28/08/2019. 

PIRES, B.C.; FERRO, D.G.; VENTURINI, M.A.F.A. et al. Aspectos recentes sobre 

fisiopatologia da lesão de reabsorção dentária dos felinos. Revista Nosso Clínico. 2012. 

Disponível em: http://www.nossoclinico.com.br/Aspectos-recentes-sobre-fisiopatologia-

da-lesao-de-reabsorcao-dentaria-dos-felinos---Edicao-n%C2%BA-89/37/artigos.aspx. 

Acesso em 28/08/2019. 

REITTER, A. M. Dental and Oral Diseases, In: LITTLE, S. E. The Cat Clinical Medicine 

an Management, 2012, 1400 p., p. 344-348.  

SANTOS, R. M. V. Avaliação do risco de ocorrência de lesões de reabsorção dentária em 

animais com gengivo-estomatite crónica felina. Universidade Lusófona de Humanidades 

e Tecnologias. Lisboa. 2014.  

VENCESLAU, A. L.R.O.F. Lesão de Reabsorção Odontoclástica dos Felinos.2014. 

Disponível em: http://www. vetdent.com.br/vet-afeccoes-lrof.htm. Acesso 28/08/2019.  

WATANABE, B. C; LARA, K.C; CUNHA, M. B et al. Lesão de Reabsorção Dentária 

Felina – Relato de Caso. Revista Eletrônica Biociências, Biotecnologia e Saúde, Curitiba, 

n. 15, maio-ago. 2016. 


