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RESUMO

Lesao nao cariosa (LNC) e toda perda lenta e
irreversivel de estrutura dental a partir da su
perficie externa, sem envolvimento bacteriano.
o objetivo do presente estudo foi 0 de relatar a
ocorrencia de LNC em ovinos mantidos exclusi
vamente a pasto. Foi avaliada a arcada dentaria
de 15 ovinos de diversas idades, necropsiados
pelo servi~o do Setor de Enfermidades Infec
ciosas dos Animais e oriundos de quatro pro
priedades rurais localizadas no estado de Sao
Paulo, Brasil. A arcada dentaria dos animais foi
avaliada com 0 objetivo de caracterizar a pre
sen~a e localiza~ao das lesoes, classificadas
como lesao lingual, Lesao vestibular, lesao cer
vical e lesao oclusal. Erosao, abfrac;ao, abrasao
e atric;ao foram observadas. A atri~ao, que em
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alguns dentes pre-molares e molares eram se
veras, atingiram a polpa dentaria e a face oclu
sal de alguns dentes se nivelou ao palato. A
causa nao foi determinada e a severidade das
lesoes levaram aparentemente a perda da di
mensao vertical de oclusao.

ABSTRACT

Non-carious lesions (LNC) is all slow and irre
versible loss of tooth structure from the exter
nal surface, without bacterial involvement. The
aim of this study was to report the occurrence
of LNC in sheep kept exclusively on pasture. The
dental arch of 15 sheep of different ages was as
sessed autopsied in Sector Infectious Diseases
of Animals or farms located in the state of Sao
Paulo, Brazil. The arch of the animals was as
sessed in order to determine the presence and
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location of lesions classified as lingual injury,
vestibular injury, neck injury and occlusal in
jury. At least one of the lesions was present in
atl the arcades, with the exception of 4 in the
incisor teeth were not present. Erosion. abfrac
tion, abrasion and attrition were observed. The
attrition, which in some premolars and molars
were severe have reached the dental pulp and
the occlusal surface of some teeth leveled the
palate. The cause has not been determined and
the severity of the injuries apparently caused
the loss of vertical dimension of occlusion.

INTRODUf;AO

Lesao nao cariosa (LNC) e teda perda lenta e
irreversrvel de estrutura dental a partir da su
perficie externa, sem envolvimento bacteriano.
Aforma~ao de lesoes nao cariosas quase sempre
ocorre pela associal;ao de um processo quirnico
de dissoluCJao dental, com um processo meca
nico de abrasao (Garone Filho e Silva, 2008).
Embora seja um processo fisiol6gico, ate certo
ponto, a perda de estrutura dental pode assu
mir propon;oes que afetam a saude dos animais.
Pouco se conhece efetivamente nos animais de
prodw;ao sobre a ocorrencia e frequencia des·
sas tesoes em rebanhos. Os fatores etiol6gicos
e modificadores presentes em humanos sao
conhecidos e a sua complexidade exige equi
pe multi-profissional para a sua abordagem e
estudo (Osborne·Smith et at. 1999). Assim, em
humanos, os acidos (da dieta, v6mitos, refluxo)
e as cargas oclusais sao considerados os fatores
etiol6gicos e modificadores das lesoes nao ca
riosas. No presente estudo sao descritas e clas
sificadas, de acordo com a sua localizal;aO, as
LNC presentes em arcadas dentarias de ovinos
necropsiados. Apresem;a e intensidade do pro
cesso observado pode ser de valor nos estudos
das atterac;oes patol6gicas do dente em rumi
nantes, pois gera perdas irreparaveis ao dente
e consequentemente danos a saude e ao bern
estar animal. Por outro lado, afetam a inges
tao, rnastiga~ao e rumina~ao. interferindo no
desempenho animal e na economia da pecuaria
ovina.

MATERIAL E METODOS

Foram utilizados para efeito do presente estudo
os registros da ocorrencia de lesoes dentais ob
servadas por ocasiao da necropsia de 15 ovinos
de diferentes ra~as e seus cruzamentos, idade
e sexo, selecionadas por conveniencia. Os ani
mais foram oriundos de propriedades rurais lo
calizadas no estado de Sao Paulo e necropsiados

pelo serviCJo de extensao do Setor de Enfermi
dades Infecciosas dos Animais. Foram diversas
as causas das mortalidades dos animais, geral
mente nao associadas ao problema de denti~ao

e em cinco dos ovinos nao se pode estabeLecer 0
diagn6stico etiol6gico ou presuntivo. Os regis
tros de lesoes na arcada dentaria constaram de
Ficha de Exame e de documentac;ao fotogrMi
ca. Os criterios de classifica~ao peLa sua 10caLi
zac;ao e caracteriza~ao das lesoes foram os ob·
servados por Garone Filho e Silva (2008).

RESULTADOS

Os 15 animais apresentaram Lesoes nao cario
sas em pelo menDs um dos dentes incisivos,
pre-molares ou motares. A ocorrencia de LNC
nos incisivos nao foi observada em quatro dos
animais necropsiados pois eLes estavam ausen
tes, embora os animais fossem de idade inferior
a cinco anos. Quando classificadas de acordo
com a sua locaLiza~ao, foram observadas lesao
lingual nos dentes incisivos (Fig. 1), (esao vesti
bular, lesao cervical e lesao oclusal, que predo
minou nos animais avaliados. A severidade da
lesao oclusal levou a um nivelamento da super
flcie do dente com 0 paLato (Fig. 1 C, E) em dois
ovinos. Na classifica~ao quanta ao mecanismo
com que podem surgir essas Lesoes pode-se re
gistrar a ocorrencia de atril;ao (Fig. 1C, E, F),
abrasao (18), .rosao (10). abfra,ao (Fig. 1A).
Figura 1. Lesoes nao cariosas em dentes de ovi
nos adultos e jovem. A. Lesao cervical no segun
do medio direito. B. Lesao labial com exposi~ao

da destina dos dentes incisivos. C. Desgaste
dental severo provocado pela atri~ao no primei
ro molar. D. Atri~ao com exposic;ao severa da
dentina nos pre-molares decfduos ernolares em
erup~ao em ovino jovem e erosao no segundo e
terceiro pre·molar. E. Lesao oclusaL severa nos
pre-moLares e moLares com consequente raza
mento. F. Lesao oclusal (atri~ao) com formac;ao
de cavidade na dentina no terceiro pre-molar

DISCUSSAO E CONCLUSAO

Os processos abrasivos nos dentes contribuem
para a forma~ao de tesoes nao cariosas quan
do associados a epis6dios acidos. Em humanos,
isso esta associado adieta, habitos alimentares
e outras causas (Garone Filho e Silva, 2008).
Geratmente, acidos de origem nao bacteriana
e substancias de propriedades quelantes des
encadeiam as LNC em humanos, associados a
cargas oclusais ou tensoes com tecidos moLes
(Silva et al. 2007) Nos 15 ovinos que foram obje
to deste estudo, a severidade das lesoes sugere



a provaveL associac;ao com a dieta dos animais.
ALem da mistura mineral ou rac;ao que os ani
mais recebiam, diversos posslveis causadores
foram posteriormente investigados nas proprie
dades e nao foi possfveL suspeitar de qualquer
eventual associac;ao. PeLo que se depreende das
observac;oes a origem desse processo pode ser
intrinseca, ou seja de subsUincia veicuLada com
o fluido ruminaL. A possiveL origem extrinseca,
no entanto, nao pode ser excLuida porque nao
se anaLisou a forragem ingerida pelos animais.
Pelo hist6rico, com excessao de um animal jo
vem que estava em confinamento quando mo
rreu, todos os outros animais eram mantidos em
pastagem recem-formada. Vale ressaltar que 0

contexto desse trabalho surge em func;ao das
pesquisas com a periodontite ovina. Nas quatro
propriedades em que as Lesoes foram obser
vadas nos animais necropsiados a prevalencia
media da periodontite era acima de 40%. A
ocorrencia de LNC em humanos e atualmente
um dos maiores problemas na saude oral. Em
bora haja um desgaste fisiol6gico na estrutura
dos dentes, os casos aqui apresentados fogem a
quaLquer situac;ao que possa levar aD desgaste
natural dos dentes em ovinos. As lesoes Lingual,
vestibular, cervicaL e ocLusal estiveram presen-

tes. Na odontologia humana, a Localizac;ao das
lesoes auxiLia 0 estabelecimento do diagn6stico
da origem dos acidos responsaveis, em conjun
to com a tensao (Garone FiLho e Silva, 2008).
Nos ovinos, pode-se observar que tambem to
das os mecanismos (abrasao, atric;ao, erosao e
abfrac;ao) estiveram presentes. Aocorrencia de
Lesoes nao cariosas em ovinos e um reLato origi
nal, aparentemente frequente, e possiveLmente
de impacto economico em rebanhos criados ex
tensivamente.
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