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 De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais 

de Estimação (ABINPET), a população de gatos domésticos no Brasil cresce a uma taxa 

de 8% ao ano, enquanto a população canina cresce numa taxa de 4% ao ano. Com isso, 

em poucos anos os gatos estarão em maior número nos domicílios. Considerando esse 

quadro, é muito importante que mais estudos sobre a espécie sejam feitos. 

 A dentição do felino é imprescindível para sua saúde, nutrição e expressão do 

comportamento de predador. Além disso, é uma forma de defesa e de transporte de 

filhotes. A conformação da dentição atende essas particularidades (EICKHOFF, 2011).  

 Os dentes dos felinos domésticos se localizam na maxila e na mandíbula, no 

osso alveolar. São divididos em coroa e raiz. A coroa é visível na cavidade oral e a raiz 

é a porção no osso alveolar (EICKHOFF, 2011). 

 O dente é revestido pelo esmalte, estrutura mais radiopaca. Abaixo dela está a 

dentina, mais radiolucente. No osso alveolar, observa-se a lâmina dura, uma área densa 

e rarefeita. (FARROW, 1996).  

 Os gatos possuem as dentições decídua e definitiva, compreendidas por incisivos, 

caninos, pré-molares e molares, expressas nas fórmulas dentárias, respectivamente 

(KEALY et al,2005): 

2 x I (3,3) ; C (1,1); PM (3/2) = 26 dentes. 

2 x I (3,3);  C(1,1);  PM(3,2); M (1,1) = 30 dentes. 

 Estima-se que a erupção dos dentes incisivos permanentes ocorra entre três e 

cinco meses de vida; os caninos entre quatro e cinco meses; dos pré-molares entre 

quatro e seis meses e os molares entre quatro e cinco meses (KOWALESKY, 2005).  

 O objetivo foi avaliar o tempo de fechamento da calota craniana e a evolução do 

desenvolvimento dos dentes, tempo de erupção e troca de decíduo para definitivo. 

Mensurar a espessura da cortical mandibular ao longo do crescimento dentário.    

 Foram usados sete gatos, de duas ninhadas diferentes. Cinco fêmeas e dois 

machos. Todos foram criados nas mesmas condições e receberam o mesmo alimento, 

amamentação até o primeiro mês de vida e ração seca a partir de então. Os gatos foram 

radiografados desde a primeira semana de vida até o sétimo mês de idade. Durante o 

primeiro mês de vida, as radiografias foram semanais, quinzenais a partir do segundo e 

mensais a partir do quarto mês de vida. As posições radiográficas foram látero-lateral 

direita e látero-lateral esquerda. As dosagens utilizadas nas foram Kv = 52, mA= 100 e 

tempo = 004 até o quarto mês de vida, seguindo a partir de então com Kv = 54, mA= 

100 e tempo = 006. Todas as mensurações foram realizadas na work station da Escola 

de Veterinária da UFMG, com o programa de análise de imagens radiográficas EMR 

Viwer da Vepro. Os gatos foram contidos manualmente. 

 Na primeira semana de vida observou-se densidade óssea baixa em todos os 

ossos do crânio, silhueta dentária, porém sem delimitação possível. Um ponto de 
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radiopacidade foi visível na região do aparelho hióide. A fontanela mostrava abertura 

média de 2,38mm. 

 Na segunda semana de vida observou-se aumento da densidade óssea geral. Os 

dentes continuavam com pouca definição. A radiopacidade na região do aparelho hióide 

tornou-se mais evidente. A fontanela continuava aberta, mas em menor tamanho 

(1,94mm). A cortical apresentava 0,44mm de espessura. 

 Na terceira semana percebeu-se aumento da densidade óssea geral. Os dentes 

mostravam-se definidos, em especial o canino inferior, que ainda se encontrava 

totalmente inserido no osso alveolar, mas já podia ser delimitado e mensurado 

(5,44mm). A abertura da fontanela reduziu para 1,5mm. A cortical mandibular mostrava 

discreta redução da espessura (0,37mm). 

 Na quarta semana ocorreu a erupção dos caninos decíduos. Foi possível 

delimitar coroa e raiz. Houve redução no tamanho da fontanela (0,94mm). A cortical 

mandibular teve aumento da espessura (0,41mm). Foi possível observar linhas de 

radiopacidade na região do aparelho hióide. 

 Na sexta semana verificou-se a presença do dente canino inferior permanente no 

osso alveolar em 57% dos animais gatos. Houve aumento da cortical mandibular com 

0,47mm de espessura. Já se identificou o aparelho hióide. Neste tempo só foi possível 

mensurar a fontanela em 71% dos gatos, devido a redução da abertura e dificuldade de 

posicionamento adequado para avaliação precisa.  

 Na oitava semana, os dentes decíduos ainda estavam presentes, mas sem 

definição para mensurar, enquanto os caninos permanentes foram observados em 100% 

dos animais, com média de 6,2mm, totalmente inseridos no osso alveolar. A fontanela já 

estava fechada e observou-se cortical mandibular com espessura de 0,73mm. 

 Com 10 semanas observou-se crescimento do canino (7,3mm), porém ainda sem 

erupção, com aumento da espessura da cortical mandibular.  

 Com 12 semanas continuava o crescimento do canino (8,8mm), porém ainda 

incluso. A cortical mandibular mostrou redução de 0,11mm. 

 Com 14 semanas o canino ainda permaneceu incluso e observou-se aumento da 

espessura cortical de 0,06mm. 

 A erupção dos caninos ocorreu no quarto mês de vida, permitindo mensuração 

da coroa (1,98mm) e da raiz (10mm).  

 A cortical mandibular mostrou gradativo aumento da espessura até sete meses de 

idade. 

 Observou-se crescimento continuado dos caninos do quinto ao sétimo mês de 

vida. Observou-se ao longo do crescimento achatamento da calota craniana. 

  Os dados e imagens obtidos estão mostrados abaixo. Todos se baseiam na 

média da população avaliada:  
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Aumento da espessura da cortical mandibular                                             Espessura da cortical mandibular  
 

 

 

 
Tamanho do canino inferior permanente (mm) em função do tempo  

 

 A radiografia mostrou-se útil no acompanhamento da evolução do crânio e da 

dentição felina. 
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