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Resumo 

Os procedimentos odontológicos são de suma importância para o bem estar dos equinos, uma 

vez que afetam diretamente ou indiretamente diversos fatores no animal, como apreensão de 

alimento, mastigação, problemas gastroentéricos e queda de performance. A doença 

periodontal é uma afecção frequente em nossos pacientes que culmina em perdas dentárias. 

Atualmente, vem crescendo as pesquisas e o uso de células tronco devido às suas 

características proliferativas. Seguindo esse raciocínio, talvez possam ser usadas no 

tratamento de doenças periodontais em equinos, uma vez que estas possuem uma capacidade 

única de diferenciação em diversos tecidos e autorenovação.  

Introdução 

A odontologia equina vem se desenvolvendo a passos largos nos últimos anos no Brasil, a 

difusão do conhecimento e da importância da prática na equideocultura nacional vem 

tomando espaço sabe-se que os distúrbios odontológicos são frequentemente encontrados.  

A biomecânica mastigatória é essencial para a correta trituração dos alimentos ingeridos, 

cavalos com alterações dentárias tem essa função prejudicada, além de diminuição da 

produção de saliva, levando a prejuízo na sua nutrição (PAGLIOSA, 2006). Problemas 

odontológicos podem estar relacionados a quadros de abdômen agudo, como relatado por 

Ferreira e colaboradores (2009) que atribuem a esses problemas compactações de ceco em 

equinos idosos.Assim práticas odontológicas devem ser rotineiras à criação de equinos.  

A doença periodontal é uma condição frequente e dolorosa em equinos, tendo ainda pouco 

conhecimento em relação a sua etiopatogenia (COX; DIXON; SMITH, 2012). Os sinais 

clínicos mais comuns são referentes à diminuição da alimentação. Estudos de Ireland e 

colaboradores (2012) com animais idosos mostraram que 75% dos animais analisados 

apresentaram doença periodontal. A doença normalmente é induzida pela compactação de 

alimento em espaçamentos anormais entre os dentes e acredita-se que assim como em 

humanos e cães, em equinos pode ter uma etiologia bacteriana, como mostra estudos de 

Sycora et al. (2014), Cox, Dixon e Smith (2012) e Kennedy e Dixon. (2016).  
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A doença existe em duas formas: gengivite e periodontite. A primeira apresenta sinais de 

inflamação e sangramento gengival, com caráter reversível e a outra afetando estruturas que 

circundam o dente, como o ligamento periodontal e o osso (KENNEDY E DIXON, 2016). 

O interesse pelo uso de células tronco vem crescendo nos últimos anos, tanto para humanos 

como veterinária. Essas células são caracterizadas por grande capacidade de proliferação e 

auto renovação, podendo dar origem a diferentes tipos celulares (ALVARENGA, 2016). 

Segundo Zago, citado por De Vita (2012), são classificadas quanto ao grau de potencialidade 

em totipotentes, pluripotentes, multipotentes e onipotentes, e de acordo com sua origem em 

embrionária ou somática. Com o advento das ideias de medicina regenerativa, surge à 

hipótese da utilização de células tronco para regeneração de tecidos do periodonto. 

Doença Periodontal  

O termo doença periodontal refere-se a alterações sofridas pelo periodonto, que consiste em 

uma estrutura dinâmica composta em gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar 

de acordo com Kennedy e Dixon (2016). 

 

Doença comum e dolorosa, com alta prevalência, afetando animais de todas as idades, mas 

observa-se maior número de casos com o aumento da idade dos cavalos (KENNEDY E 

DIXON, 2016). Ireland et al. (2012) encontraram valores de 75% em animais com mais de 30 

anos e Greene citado por Santos (2014) relata incidência de 60% em equinos acima de 15 

anos. A doença é o fator principal para a perda prematura de dentes em equinos (KRUGH, 

2005).  

Para Krugh (2005) a etiologia e patogenia da doença é multifatorial, tendo que ser levado em 

consideração à fisiologia da erupção, biomecânica de mastigação, forças ortodônticas, 

envolvimento bacteriano e os mecanismos de defesa do hospedeiro. 

 

Diferentemente dos humanos, a periodontite induzida pelo acúmulo de placa dentária não é 

um problema frequente, acontece apenas nos dentes caninos, sendo então a doença mais 

frequentemente associada a diastema, espaços anormais entre os dentes adjascentes que 

podem ser desenvolvidos ou adquiridos (KENNEDY E DIXON, 2016).  Nesses espaços 

podem acontecer compactação de alimentos, com posterior fermentação e proliferação 

bacteriana, que levam a inflamação da gengiva adjascente e tecidos periodontais mais 

profundos. Estudos de Cox, Dixon e Smith (2012), mostram que a presença de bactérias em 

análise microscópica na doença periodontal foi estatisticamente significativa (P=0,03). Santos 

(2014) cita que a flora normal da boca de equinos é formada principalmente por bactérias 

gram positivas e que quando ocorre um aumento de bactérias gram negativas aeróbicas, 

anaeróbicas e espiroquetas resulta em irritação e inflamação local.  

Os sinais clínicos iniciais são característicos de gengivite, edema e vermelhidão (KRUGH, 

2005). Ulcerações e inflamação neutrofilica do epitélio gengival são características da doença 

periodontal equina observadas por Cox, Dixon e Smith (2012), relatam também inflamação 

mononuclear e eosinofilica da lâmina própria e da submucosa independente da presença ou 

grau de doença periodontal.  

Com a progressão da inflamação ocorre destruição gradual do ligamento periodontal, osso 

alveolar e cemento até a perda dentária (KENNEDY E DIXON, 2016). Krugh (2005) 

descreve a doença em quatro estágios, iniciando em gengivite, periodontite branda, moderada 

e severa. O mesmo autor cita que liberação de mediadores inflamatórios estimula a ação de 

osteoclastos o que resulta em perda ossea, por isso em humanos o uso de AINES é útil.  



A saliva é fator importante da defesa do periodonto, uma vez que essa forma uma película que 

evita a adesão bacteriana, além de fatores que contribuem para a integridade da cavidade oral 

(KRUGH, 2005), devemos lembrar que a produção de saliva está relacionada à mastigação e 

ao alimento, com a alteração da dieta após a domestificação o animal passou a comer por 

menos tempo e consequentemente a produção de saliva diminuiu.  

Para Santos (2014) detectar e corrigir as alterações de desgaste é importante na prevenção da 

doença e quando se faz um diagnóstico e tratamento precoce o prognóstico é mais favorável. 

Os tratamentos de uso comum para Jackson, Weber e Tennant (2016) são: retirada de 

alimento compactado, lavagem com clorexidine diluída dos bolsos periodontais, além de 

adição de metronidazol, enchimento temporário com polivinil siloxano sobre o diastema e 

aumento do espaço interdental. 

Levando em consideração a capacidade de regeneração de estruturas dentárias a partir de 

células tronco (SHI et al., 2005), estudos em medicina equina devem ser considerados para 

buscar meios eficientes de tratar a doença, uma vez que o uso dessas células possibilitaria a 

regeneração de ossos e ligamento periodontal o que evitaria as perdas dentárias.  

Células tronco no tratamento de doença periodontal 

O vocábulo células-tronco, derivado do inglês “stem-cell”, refere-se à um grupo celular com 

capacidades de diferenciação e auto-renovação, podendo originar um ou diferentes tipos de 

células, logo diversos tipos de tecidos, e proporcionar a manutenção de sua população por 

meio da replicação (SOUZA, et al, 2003).  As células-tronco são divididas em dois grupos: 

células-tronco embrionárias, que são pluripotentes dando origem a qualquer tipo celular, e as 

células-tronco adultas, multipotentes, uma vez que se diferenciam em vários tipos celulares 

dentro de sua linhagem (PEREIRA, 2008). Devido suas várias caracteríscas, as células-tronco 

se tornaram fortes candidatas para utilizações terapêuticas, como na diabetes, cardiopatias, 

leucemia e para reposição de tecidos bucais (SOUZA, et al., 2003; BYDLOWSKIL, et all., 

2009).   

Na doença periodontal a regeneração do tecido periodontal é essencial para a resolução do 

processo e dado seu impacto na saúde geral e qualidade de vida dos pacientes, é requerido 

uma maior atenção aos casos. Dentre as abordagens biológicas a partir da engenharia de 

tecidos, temos o uso de células-tronco como uma alternativa interessante para o reparo e 

regeneração do periodonto (ADITI, 2014). 

As células-tronco adultas mais estudadas são as derivadas de medula óssea (células tronco de 

medula óssea - CTMO), que podem se diferenciar em osteoblastos, condrócitos, adipócitos, 

músculo e tecido nervoso como descrito por Song e Tuan (2004). Poucos estudos foram 

realizados sobre as células tronco de polpa dentária, que apresentam características 

multipotentes e são capazes de se diferenciar em adipócitos e células neuronais (GRONTHOS 

et al., 2002). 

Gronthos et al. (2000) isolaram uma população de células derivadas da polpa dentária em 

humanos adultos a partir de digestão enzimática, que apresentaram formação de colônias e 

rápido crescimento proliferativo, a qual ele titulou células tronco de polpa dentária (CTPD). 

No mesmo estudo, foi explicitado que a polpa dentária em humanos adultos tem a aptidão de 

gerar maior número de células tronco (CTPD) e maior número de colônias, se comparado com 

as de medula óssea (CTMO). 

As CTPD são capacitatas para gerar estruturas análogas à dentina, com fibras colágenas, que 

rodeiam células semelhantes a odontoblastos e tecido da polpa dentária humana, contendo 



proteínas específicas, tecido fibroso e vasos sanguíneos (GROTHOS et al., 2000; 

KREBSBACH e ROBEY, 2002). 

As células tronco são mais eficazes quando utilizadas com sua própria linhagem, produzindo 

tecidos ou acelerando a regeneração natural segundo Soares (2005). Mas, apesar de 

promissora, ainda é necessário mais estudos para afirmar que essa terapia de fato é um 

procedimento seguro e eficiente (BRAGA, 2005). 

Ainda existem vários pontos a serem considerados, como maneiras mais eficazes de obter as 

células tronco, melhores métodos para identificação e caracterização das células e seu 

potencial de desenvolvimento (KREBSBACH e ROBEY, 2002), descobrir marcadores de 

identificação únicos expressados por estas células para diferenciá-las de outros tipos celulares 

(SEO et al., 2004), formas de controlar a sua diferenciação e crescimento (KREBSBACH e 

ROBEY, 2002; COOKSON, 2005), desenvolver veículos e fatores de indução eficientes para 

ajudar a sua implantação e sua integração aos tecidos adjacentes (SHI et al., 2005) e saber 

como o sistema imunológico irá responder frente á sua utilização em tratamentos, mas estudos 

em odontologia humana mostram que as células tronco são capazes de participar da 

regeneração de estruturas do periodonto (SHI, 2005).  

Considerações Finais 

Embora ainda sejam necessários maiores estudos sobre a possibilidade de êxito da aplicação 

de células-tronco nos tratamentos odontológicos, é evidente que esta técnica alternativa pode 

contrubuir para evitar a perda dentária no processo da doença periodontal equina, dado a 

capacidade de regeneração de tecidos do periodonto como ligamentos e osso. É necessário 

ainda estudos sobre possíveis fontes de células-tronco, técnicas de isolamento, 

armazenamento e manipulação, assim como meios para diferenciação em tecidos específicos. 
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