
Estudo sobre a ocorrência da erupção do primeiro pré-molar (dente 

de lobo). 

Aline de Paula Costa, sexto período, UNIBH; (31) 983159450; aline013@yahoo.com.br. Yasmin 

de Paula Costa, sexto período, UNIBH; (31)983159450; yasminpaulacosta@hotmail.com. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre a ocorrência do primeiro pré molar 

(PM1) ou dente de lobo em equinos, usando estudos realizados no Brasil. O primeiro dente pré-

molar geralmente é pequeno e localizado no espaço entre o canino e o segundo pré-molar. 

Entretanto não são todos os cavalos que tem a presença deste dente. No presente trabalho foi 

avaliado a ocorrência do PM1 em equinos, se esta é uni ou bilateral, na maxila e/ou mandíbula e 

a presença de acordo com o sexo. 

ABSTRACT 

This work presents a bibliographic review on the occurrence of the first premolar (PM1) or tooth 

of wolf in horses, using studies realized in Brazil. The first premolar tooth is usually small and 

located in the space between the canine and the second premolar. However, not all horses have 

the presence of this tooth. The present study evaluated the occurrence of PM1 in horses, if it is 

uni or bilateral, in the maxilla and / or mandible and presence according to sex. 

INTRODUÇÃO 

O mercado de cavalos cresce no Brasil avançando 12%  a cada ano, com isso é importante o bom 

funcionamento do aparelho bucal pois as principais causas de doenças em equinos são problemas 

gastrointestinais (BOTELHO et al, 2007). A principal importância da Odontologia em equinos é 

a prevenção, diagnóstico e tratamento adequado dos problemas de dentição nos equinos. 

Os equinos possuem dentição classificada como heterodontes, ou seja possuem categoria de 

dentes de diferentes formatos: Incisivos (I), caninos (C), pré molares (PM) e molares (M). A 

fórmula dentária indica o número de dentes de cada tipo nas arcadas superior e inferior, os 

equinos apresentam 24 dentes decíduos, com 06 incisivos e 6 pré-molares em cada arcada. 

Enquanto a dentição permanente apresenta uma variação de 36 a 44 dentes, devido possibilidade 

da presença ou ausência dos dentes caninos e dos dentes primeiro pré-molar, este sendo mais 

frequente na arcada superior, e o padrão mínimo apresenta 6 incisivos, 6 pré-molares e 6 molares 

para cada arcada. Nos machos a tendência é a presença constante dos caninos (FERNANDES 

FILHO et al,2014). 

O primeiro dente pré-molar ou dente de lobo é geralmente pequeno, localizado no espaço entre o 

canino e o segundo pré-molar. Entretanto não são todos os cavalos que tem a presença deste 

dente (BAKER; EASLEY, 2007; ALLEN, 2003). Segundo Ribeiro (2004), em equinos atletas 

nos quais exigem atitudes do animal através de comandos bucais do equino, relatam que este 

dente muitas vezes atrapalha a utilização do freio ou bridão, por causar dor no momento do 

contato com tais instrumentos. Em alguns casos, podem deslocar-se lateralmente para dentro da 

cavidade oral ou um pouco para frente, por conseguinte, causando distúrbios na mastigação. 

Segundo Smith (2006), algumas vezes, em vez de irromperem para baixo, penetram através da 

gengiva em sentido rostral causando aumento subgengival que é irritante para o equino (Figura 

1). 



A erupção do PM1 é mais frequentemente encontrada na arcada superior (maxilar) e 

ocasionalmente algum dente pode ser encontrado na arcada inferior (mandíbula). Não há 

dimorfismo sexual associado com dente PM1, ele pode ser encontrado em machos e fêmeas com 

mesma frequência ou não (BAKER; EASLEY, 2007; ALLEN, 2003). 

O objetivo deste trabalho é identificar a ocorrência do PM1 em equinos, se esta é uni ou bilateral, 

na maxila e/ou mandíbula e a presença de acordo com o sexo segundo trabalhos desenvolvidos no 

Brasil. 

 

Figura 1: Dente de lobo irrompido,causando aumento subgengival.                                                       

Fonte:http://www.cstr.ufcg.edu.br 

METODOLOGIA 

Foi realizado uma revisão bibliográfica com trabalhos relacionados com o tema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o trabalho desenvolvido por Ribeiro et al (2014), foram examinados 1200 equinos da 

raça Quarto de Milha (QM), sendo 735 machos e 465 fêmeas, com faixa etária de 3 a 24 anos, 

pertencentes à região noroeste do Estado Paraná. Para a avaliação da presença ou não do dente 

PM1 foi realizado inspeção e palpação da cavidade oral. 

O resultado obtido nos equinos examinados foi de 11,75%, correspondendo a 141 equinos, dos 

quais 87 eram machos e 54 fêmeas (Tabela 1). 

 

                                  Presença                                                                             Ausência 

 SEXO                      N°          (%)                                                                      N°          (%)                                      

Machos                    87            7,25                                                                    641       54,00 

Fêmeas                    54             4,50                                                                   411       34,25 

Total                       141           11,75                                                                1059       88,25 

Total de animais examinados                                                                                         1200 

Tabela 1: Presença do primeiro dente pré molar em cavalos da raça Quarto Milha. 

http://www.cstr.ufcg.edu.br/


A localização predominante foi maxilar bilateral (87%) e unilateral (12,87%). Apenas 1 (0,125%) 

equino macho apresentou dente PM1 na arcada inferior (mandíbula) e foi encontrado só no lado 

direito. 

Segundo o trabalho realizado por Carneiro e Silva et al (2014) com 58 animais da raça Puro 

sangue inglês (PSI) e 63 da raça Campolina, sendo que dos 58 animais PSI 26 eram machos e 32 

fêmeas, enquanto os 63 animais Campolina 10 eram machos e 53 eram fêmeas. Os animais 

variavam de um a 16 anos de idade. 

Os resultados obtidos dos equinos da raça PSI avaliados foram nenhum dos 26 machos 

apresentou dente PM1 e das 32 fêmeas, duas apresentaram (6,2%) dente PM1. Entre os animais 

da raça Campolina, sete dos 10 machos (70%) e 20 das 53 fêmeas (37,8%) apresentaram dente 

PM1 (Tabela 2). 

 

                                        Presença                                                        Ausência 

SEXO                            N°        (%)                                                   N°        (%)                        

Machos Campolina        7           70                                                     3             30 

Fêmeas Campolina       20          37,8                                                 33           62,2 

Machos PSI                   -              -                                                     26           100 

Fêmeas PSI                   2             6,2                                                  30           93,8 

Total de animais examinados                                                                           121 

Tabela 2: Presença do primeiro dente pré molar em cavalos da raça PSI e Campolina. 

Quanto à posição do dente PM1, Pagliosa et al. (2004) citaram que ocorrência comum é a 

unilateral e da arcada superior (maxilar), não indicando o lado mais acometido.Reed e Bayly 

(2000), afirmam que os PM1 não costumam existir e quando presentes se restringem a arcada 

superior, com uma ocorrência de 20% em equinos da raça Puro Sangue Inglês (PSI). De acordo 

com Smith (2006), a presença é maior na arcada superior (20 a 60% dos equinos), mas são 

raramente encontrados na arcada inferior. Segundo Escodro et al. (2010), a localização 

predominante foi maxilar (27 animais ou 87,1%), sendo 17 bilaterais, 5 unilaterais no antímero 

esquerdo e 5 unilaterais no antímero direito, e dente PM1 mandibulares em apenas 4 animais, 

representando 12,90%, em 171 cavalos. Taminini e Ribeiro (2008) relataram que em 342 animais 

foi percebida localização predominantemente maxilar bilateral (85,29%) e unilateral (11,76%), 

sendo apenas um macho apresentava a presença na arcada mandibular e do antímero direito. Para 

Ribeiro et al. (2014), a localização do PM1 em animais da raça Quarto de milha foi maxilar 

bilateral com 87% e unilateral com 12,87% indicando concordância com todos os autores citados. 

Porém Carneiro e Silva et al. (2014) relataram que de 27 animais que apresentaram o dente PM1, 

14 foram unilaterais e 13 bilaterais diferente do encontrado nos trabalhos dos autores citados 

acima.  



No que diz respeito ao sexo, Pagliosa et al. (2004) citaram que o dente PM1 pode ser mais 

frequente em fêmeas. Segundo Carneiro e Silva et al. (2014), o resultado do trabalho demostra 

que as fêmeas PSI e Campolina possuem maior ocorrência do dente PM1. Diferentemente dos 

autores citados anteriormente, Taminini e Ribeiro (2008) encontraram a presença do PM1 em 21 

machos (6,14%) e 13 fêmeas (9,94%), resultado semelhante no relato de Escodro e Lesnay 

(2010) que avaliaram 171 animais, sendo 90 machos e 81 fêmeas, encontrou-se o dente PM1 em 

31 animais (18,12%), sendo 14 fêmeas e 17 machos. Em Ribeiro et al. (2014) encontraram  em 

um total de 141 animais, dos quais 87 eram machos e 54 fêmeas com presença do dente PM1. 

 

Fonte:http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/ 

Figura 1: Teste exato de Fisher (p≤0,005) para presença do dente lupino entre as diferentes raças de equinos (A) e entre sexos 

para PSI (B) e Campolina (C). Carneiro e Silva et al (2014). 

No trabalho de Carneiro et al. (2014) foi feito o Teste exato de Fisher no qual obteve resultados 

ilustrados na figura 1. Esses resultados indicam que a erupção de dente PM1 na raça PSI e 

Campolina são estatisticamente diferentes (p≤0,005) ou seja, podem ser comparáveis, logo a 

quantidade de animais PSI sem dente lupino é maior que a quantidade dos animais da raça 

Campolina. Então os animais da raça Campolina apresentaram maior erupção do PM1 em relação 

os animais da raça PSI. 

CONCLUSÃO 

A maior parte da bibliografia reunida neste estudo relata a ocorrência do PM1 localizado na 

arcada superior/maxilar e bilateral. Correspondente ao sexo, grande parte dos trabalhos citam a 

presença do PM1 na maioria nos machos. Os únicos autores que mencionam a ocorrência do 

PM1 de acordo com a raça foram Reed e Bayly (2000), Ribeiro et al. (2014) e Carneiro e Silva et 

al (2014). 
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