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RESUMO  

A Lesão de Reabsorção Dentária (LRD) é uma afecção erosiva de esmalte, dentina e cemento 

dentário. Esta enfermidade atinge principalmente animais adultos e idosos, e pode ocorrer em 

diferentes espécies como: gatos, cães, roedores e humanos, entretanto com etiologias diversas 

e algumas ainda não são bem elucidadas. A principal sintomatologia apresentada nestes casos 

é a presença de inflamação e/ou hiperplasia gengival ao redor do dente acometido, fazendo 

com que este seja coberto por um tecido hemorrágico e eritematoso, com presença de dor. O 

diagnóstico pode ser realizado pelo exame clínico, a partir de inspeção e exame tátil, e exame 

radiográfico intraoral. Para o tratamento existem algumas possibilidades, dentre elas 

amputação da coroa clínica, restauração com ionômero de vidro e exodontia. O presente 

trabalho tem como objetivo relatar um caso de um canino, macho, dez anos de idade, da raça 

Dachshund que apresentava LRD em3º e 4º pré-molar inferior direito.  
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ABSTRACT  

Dental Resorption Lesion (DRL) is na erosive resorption lesion of enamel, dentin and dental 

cementum. This disease affects mainly adult and alderly animals, and can occur in different 

species such as cats, dogs, rodents and humans, however with different etiologies and some 

are not very well understood yet. The main symptom publishe in these cases is the presence of 

inflammation and/or gingival hyperplasia around the affected tooth, causing it to be covered 

by erythematous hemorrhagic tissue, with presence of pain. The diagnosis can be made by 

clinical examination from inspection and táctile examination and use of intraoral radiography. 

For thetreatment are some possibilities, among them the amputation of the clinical crown, 

there storation with glassionomer and extraction. This paper aims to report a case of a ten-

year-old, male, Dachshund canine with DRL in the 3rd and 4th lower right premolars. 

Keywords: resorption lesion, dental lesion, tooth.  

 

INTRODUÇÃO  

A Lesão de Reabsorção Dentária (LRD) é uma afecção erosiva de esmalte, dentina e 

cemento dentário; definida como a perda do tecido dental duro, sendo resultado da ação dos 

odontoclastos, e geralmente se inicia na região cervical dental, podendo ser classificada em 



 
 
 

reabsorção interna e externa (PIGNONE; NORIEGA; ARAÚJO, 2009; ROZA e SANTANA, 

2018).  

A LRD é uma doença que atinge animais adultos e idosos de diferentes espécies como 

cães, gatos, roedores e humanos (PIGNONE; NORIEGA; ARAÚJO, 2009). Em gatos esta 

enfermidade é conhecida como Lesão de Reabsorção Odontoclástica dos Felinos (LROF), e 

apresentam histologicamente evidências de atividades osteoclásticas e osteoblásticas, 

ocasionando um processo de remodelação óssea, a raiz dentária é destruída pela ação dos 

odontoclastos (células que são responsáveis por reabsorver as raízes dos dentes decíduos) e é 

substituída pelo cemento ou tecido ósseo. Sua causa ainda não esta bem determinada, porém 

existem algumas hipóteses, como desordem no sistema regulador de cálcio, excesso de 

vitamina D na dieta, superfície ácida da ração, forças oclusais, estresse de mastigação, 

inflamação e agentes infecciosos como o calicivírus felino, o vírus da imunodeficiência felina 

e o vírus da leucemia felina. Nos felinos a prevalência desta enfermidade é variável de 20 a 

75% e de acordo com a Sociedade Americana de Odontologia Veterinária, 70% dos gatos 

terão pelo menos uma lesão durante a vida, sendo a doença diagnosticada inclusive em 

animais de vida livre (OLIVEIRA, 2013; ROZA e SANTANA, 2018). 

Nos cães, a etiopatogenia da doença é vista de maneira similar aos gatos apesar de não 

existirem muitas referências sobre o assunto nesta espécie (PIGNONE; NORIEGA; 

ARAÚJO, 2009). Como fatores predisponentes, podemos citar: trauma dental, tratamento 

periodontal, dente impactado, bruxismo, tumores (cistos, ameloblastomas, tumores de células 

gigantes e lesões ósseas fibrosas), gengivite, alimentação, infecção viral e desequilíbrio da 

regulação hormonal de cálcio e glicocorticoides, entretanto, assim como nos gatos, a causa 

exata ainda não foi confirmada (PIGNONE; NORIEGA; ARAÚJO, 2009).  

A reabsorção geralmente tem início no cemento, na maioria das vezes na região 

cervical, podendo levar a fratura espontânea da coroa dentária em casos mais avançados. 

Geralmente os animais apresentam-se assintomáticos no início da doença, porém, com a 

progressão da destruição acabam desencadeando dor intensa pela exposição da polpa 

(PIGNONE; NORIEGA; ARAÚJO, 2009) 

Clinicamente, a doença se manifesta pela reabsorção da coroa do dente afetado, 

podendo evoluir para as raízes e até mesmo para a perda do dente em questão. A gengiva 

pode responder com inflamação e hiperplasia, fazendo com que o dente seja coberto por um 

tecido hemorrágico e eritematoso, sendo este um sinal clássico da doença. A evolução da 

doença pode levar a receção gengival, com perca óssea e afrouxamento gengival (ROZA e 

SANTANA, 2018). 

Os sinais clínicos mais comumente observados são inflamação e/ou hiperplasia da 

gengiva ao redor do dente acometido, ptialismo, dor sob exploração ou inspeção clínica, ou 

mesmo durante a alimentação (dor intensa resultante da exposição dos feixes nervosos 

presentes nos túbulos dentinários), causando hiporexia e até mesmo anorexia, desidratação, 

alterações comportamentais, movimentos repetitivos de abrir e fechar a boca (movimentos de 

chattering), tremores mandibulares, letargia, disfagia, lesões erosivas nos dentes, halitose, 

perda dos dentes sem causa aparente e hipersensibilidade da região (PIGNONE; NORIEGA; 

ARAÚJO, 2009; ROZA e SANTANA, 2018) 

O diagnóstico desta enfermidade pode ser realizado durante exame clínico, por 

inspeção da cavidade oral e exame tátil (com auxílio de um explorador dentário), e exame 

radiográfico (intraoral) onde as lesões aparecem como áreas radiolucentes na estrutura 

dentária e perda da estrutura radicular, diminuição difusa da radiodensidade da raiz em 

comparação com as raízes adjacentes; aumento focal do canal pulpar radicular; persistência 



 
 
 

das raízes com perda da coroa dentária, 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. (OLIVEIRA, 2013; ROZA e SANTANA, 2018). O 

diagnóstico da origem da LRD somente é possível através do exame 

histopatológico(PIGNONE; NORIEGA; ARAÚJO, 2009).  

Prevenir esta enfermidade se torna difícil já que não temos conhecimento a respeito de 

sua etiologia, porém podem ser adotadas medidas de profilaxia para evitar a formação de 

cálculo dentário, com intuito de evitar infecções bacterianas secundárias associadas à doença 

periodontal (ROZA e SANTANA, 2018) 

Existem algumas opções de tratamento, sendo elas a restauração, amputação da coroa 

clínica e exodontia. Para restauração o ionômero de vidro é o material de eleição, liberando 

gradualmente flúor, com a finalidade de diminuir a sensibilidade dental dolorosa. Contudo, a 

restauração é difícil de ser realizada em razão do sangramento excessivo da gengiva 

inflamada. Outra opção, com objetivo de reduzir o tempo operatório da exodontia múltipla, é 

realizar a amputação de coroa clínica, onde a raiz remanescente continua sendo reabsorvida, 

porém, neste caso não pode haver radiograficamente alterações periodontais e/ou 

endodônticas (PIGNONE; NORIEGA; ARAÚJO, 2009; ROZA,et al. 2009; ROZA e 

SANTANA, 2018). 

Sendo assim, o tratamento conservador para LDR não é eficaz, sendo que uma vez 

iniciado o processo de reabsorção, este será gradual e a perda do dente é inevitável, portanto o 

tratamento mais indicado é a exodontia dos dentes acometidos, que deve ser realizada 

delicadamente, pois a raiz pode ser facilmente fraturada devido à maior fragilidade provocada 

pela lesão (ROZA e SANTANA, 2018). 

 

RELATO DE CASO  

Durante período de realização de estágio em medicina veterinária, no dia 22/07/2019 

foi atendido na clínica veterinária odontológica Sorriso Animal, situada no município de 

Guarulhos – SP, um canino, macho da raça Dachshund, de dez anos de idade, que deu entrada 

na clínica, encaminhado de colega com histórico de gengivite, halitose e dificuldade para 

alimentar-se.  Durante consulta, foi realizada anamnese e exame clínico da cavidade oral do 

paciente, durante o qual se constatou halitose e presença de cálculo dentário com doença 

periodontal, gengivite e reabsorção de coroa em 3º e 4º pré-molar inferior direito, levantando 

a suspeita de LRD.  

Foi passado para a tutora a respeito da necessidade de realização de procedimento para 

remoção do cálculo dentário e também possibilidade de LRD e que para confirmação do 

diagnóstico seria necessária realização do exame radiográfico intraoral, o qual teria de ser 

realizado com o paciente em plano anestésico.  

Foi solicitado realização de exames pré-operatórios sendo estes: hemograma completo, 

perfil renal, perfil hepático, ecocardiograma e eletrocardiograma. Os resultados dos exames 

não demonstraram qualquer impossibilidade de realizar o procedimento anestésico do 

paciente, portanto o mesmo foi encaminhado para a realização do procedimento e também 

realização do exame radiográfico intraoral. Para o procedimento foi utilizada anestesia geral 

inalatória.  



 
 
 

No dia 06/09/2019 após o paciente encontrar-se anestesiado, o procedimento foi 

iniciado (Figura 01) pela higienização da cavidade oral com Periogard, remoção de cálculo 

dentário com fórceps e utilização do ultrassom odontológico. 

Figura 01: Dente com reabsorção de coroa no 3° pré-molar inferior direito, e áreas sensibilizadas na gengiva. 

 

Fonte: ANACLETO; PARAGUASSÚ; XIMENEZ, 2019. 

Posteriormente foi realizada a radiografia intraoral para constatar os dentes acometidos 

com LRD, onde foi possível identificar lesão em 3º e 4º pré-molar inferior direito (Figura 

02). Como tratamento para a mesma foi realizada a exodontia dos dentes acometidos e 

realizada sutura com fio absorvível. Para finalizar o tratamento, foi realizado o polimento dos 

dentes com pasta profilática. 

Figura 02: Áreas radiolucentes na estrutura dentária e perda da estrutura radicular, diminuição difusa da 

radiodensidade em 3° e 4° pré-molar inferior direito. 

 

Fonte: ANACLETO; PARAGUASSÚ; XIMENEZ, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 De acordo com a literatura apresentada, a LRD é uma enfermidade que pode acometer 

diversas espécies, de etiologia ainda não bem elucidada, mas que no caso em questão pode 

estar associada à doença periodontal e gengivite devido à presença de infecções bacterianas 

associadas à doença periodontal, sendo a profilaxia da doença uma das medidas a serem 

adotadas para a prevenção desta enfermidade.  

 A realização do diagnóstico do caso apresentado encontra-se de acordo com o descrito 

em literatura, tendo sido realizado a partir da anamnese, onde uma das queixas da tutora era a 



 
 
 

dificuldade em se alimentar do paciente, do exame clínico da cavidade oral, onde foi possível 

perceber reabsorção da coroa e confirmação pelo exame radiográfico intraoral.  

 O tratamento escolhido para o caso relatado foi a exodontia, sendo o método mais 

indicado, visto que os métodos conservadores não são eficazes, uma vez que não há como 

parar o processo de reabsorção e não há como evitar a perda do dente acometido.  

 

CONCLUSÂO 

 A partir do estudo desta enfermidade e acompanhamento do caso relatado, foi possível 

compreender a dificuldade em se diagnosticar a causa da doença, devido à mesma poder estar 

relacionada com diversas etiologias, também foi possível entender a sintomatologia clínica e a 

dificuldade de alimentação devido à dor intensa sofrida pelo processo. Além de perceber 

como o diagnóstico pode ser realizado de forma simples e eficaz pelo exame clínico somado 

ao exame radiográfico intraoral. O tratamento de escolha foi a exodontia, sendo o tratamento 

mais eficaz de acordo com a literatura, por ser o único tratamento curativo.  

 A LRD é uma doença muito comumente observada em felinos, e, portanto o caso 

estudado e relatado torna-se de grande importância dentro da medicina veterinária devido à 

baixa incidência em caninos, e também pela falta de literatura a respeito desta enfermidade na 

espécie em questão.  
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