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RESUMO 

Lesões odontológicas são frequentes em primatas não-humanos, sabe-se que muitas 

dessas lesões estão associadas a dietas inadequadas que se assemelham às dietas dos 

humanos. Dessa forma a odontologia preventiva é uma parte indispensável nos cuidados 

de saúde de qualquer animal selvagem mantido em cativeiro. Levantamentos clínico-

cirúrgico de lesões odontológicas em efetivos de primatas em cativeiro é indispensável. 

E, a avaliação odontológica complementar por meio radiográfico torna-se imprescindível 

para o tratamento, acompanhamento e conhecimento das lesões. Esses mesmos exames 

complementares de diagnóstico tornam-se cruciais na elaboração do diagnóstico 

confiável. Desta forma foi realizado o levantamento odontológico no Parque Zoológico 

de Goiânia, afim de tomar conhecimento das lesões sempre visando um diagnóstico e 

tratamento de lesões precoce para que possa ser aumentado sempre a qualidade e 

expectativa de vida destes animais. Tornando estes procedimentos, procedimentos de 

rotina de qualquer estabelecimento que mantenha tais animais em cativeiro. Neste 

experimento foram avaliados 17 primatas sediados no Parque Zoológico de Goiânia e 

constatado uma ou mais lesões em todos os animais. Fratura e doença periodontal foram 

as lesões mais observadas e todos os animais tratados para as lesões mais relevantes.   

 

Palavras-chave: Primatas não-humanos, animais silvestres, odontologia veterinária, 

radiografia intra-oral  
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ABSTRACT  

Dental injuries are frequent in non-human primates, it is known that many of these lesions 

are associated with inadequate diets that resemble human diets. Thus preventive dentistry 

is an indispensable part in the health care of any wild animal kept in captivity. Clinical 

and surgical surveys of dental lesions in captive primates effective is indispensable. And, 

the supplementary dental radiographic evaluation by means becomes essential for the 

treatment, monitoring, and knowledge of the lesions. These same diagnostic tests become 

crucial in the development of reliable diagnosis. Thus the dental survey was conducted in 

the Park Goiania Zoo, in order to take cognizance of the injuries always seeking a 

diagnosis and treatment of early injury so you can always be increased the quality and 

life expectancy of these animals. Making these procedures, routine procedures of any 

establishment to keep such animals in captivity. In this experiment we were evaluated 17 

primates based in Goiania Zoo Park and found one or more lesions in all animals. Fracture 

and periodontal disease were the most common injury and all the treated animals for the 

most significant lesions. 

 

Key - words: non-human primates, wild animals, veterinary dentistry 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

1. INTRODUÇÃO  

  

Primatas não-humanos (PNHs) são um grupo diversificado de mamíferos que evoluíram 

a partir de um grupo de mamíferos insetívoros há cerca de 60 milhões de anos atrás. Atualmente 

existem cerca de 300 espécies agrupadas em aproximadamente 80 gêneros, das quais a maioria 

vive em regiões tropicais ou subtropicais do mundo 1. 

Saúde e segurança públicas são assuntos de importância primordial em relação à 

manutenção de PNHs, uma vez que existe possibilidade de contato estreito entre os humanos e 

os animais, seus fluidos corpóreos, fezes e tecidos. A minimização desse risco requer pessoal 

bem treinado e padrões rigorosos de higiene pessoal. O risco de carrear patógenos causadores 

de zoonoses está relacionado à posição taxonômica e à região de origem das espécies em 

questão 2.  

Os PNHs são transmissores em potencial de diversas doenças e o seu convívio com o ser 

humano é extremamente arriscado, visto que albergam uma grande gama de vírus e bactérias e 

são altamente susceptíveis a infecções comuns ao homem 3. No entanto, a preocupação com a 

criação de PNH não está ligada somente ao risco de transmissão de doenças contagiosas aos 

seres humanos, mas, sobretudo por lesões cutâneas traumáticas ou infecciosas causadas por 

mordeduras 4.  

 O atendimento de PNHs em clínicas, consultórios veterinários e zoológicos é cada vez 

mais frequente e o número de doenças transmissíveis cada vez mais elevado. Isso decorre da 

falta de informação da população que insiste em manter tais animais em cativeiro, tratando-os 

como animais domésticos, sem esclarecimentos sobre alimentação, manejo, doenças e até 

mesmo zoonoses. Este cenário faz com que especialidades da medicina veterinária evoluam no 

intuito de preencher tais necessidades de ajuda e tratamento destes animais5. 

A manutenção dos hábitos alimentares de cada espécie em cativeiro é improvável e pode 

acarretar problemas diversos, incluindo os dentários, visto que a alimentação ocupa um dos 

maiores períodos de tempo na vida de PNHs sendo indispensável a muitas interações sociais e 

à sobrevivência dos indivíduos desta ordem 6. 

A odontologia é uma especialidade médica que consiste no estudo e tratamento das 

moléstias dos dentes e da boca. A odontologia preventiva é parte indissociável do bem-estar de 

qualquer plantel de animais em toda instituição que se dedique a manter animais silvestres em 

cativeiro. Como a cavidade oral dá início ao sistema digestivo, a sua sanidade é peça 
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fundamental para a eficiência de todos os sistemas de processamento de alimentos e nutrientes, 

prevenindo assim transtornos médicos de origem metabólica nutricional e contribuindo para 

qualidade de vida do animal, aumentando, por consequência, a eficácia reprodutiva e a 

expectativa de vida 7,8.  

 Doenças orais que afetam animais em cativeiro são resultado de um ou mais fatores 

tal como trauma, dieta inadequada, ação de organismos patogênicos que destroem tecidos 

calcificados e geram inflamação de tecidos moles, maloclusão dental e degeneração dental tal 

como desgaste, abrasão, erosão e reabsorção. No entanto a prevalência de lesões orais em PNH 

ainda é desconhecida 9. Problemas que acometem a cavidade oral devem ser identificados em 

estágios iniciais antes do aparecimento de transtornos sistêmicos secundários. Todos os animais 

que possuem dentes podem também apresentar dor, infeção ou disfunção dental 5. 

Os PNHs em cativeiro deverão ser examinados anualmente e procedimentos como 

tratamento ou profilaxia dentária deverão ser considerados. Para o controle do acúmulo de placa 

bacteriana e a saúde da cavidade oral podem também ser disponibilizados aos PNHs brinquedos 

utilizados para cães e disponíveis no mercado. Alguns primatas podem ser ensinados a utilizar 

a escova de dentes tal e qual os humanos 4,10. 

Procedimentos em PNHs são sempre um desafio e vários fatores deverão ser levados em 

conta. A grande variação na dentição de espécie para espécie, assim como, limitações de tempo 

e treinamento do médico veterinário especialista em animais silvestres e odontologia 11. 

A cavidade bucal dos macacos, de um modo geral, constitui meio hiperséptico, 

associando floras saprófitas e patogênicas extremamente polimorfas, além de enzimas e 

produtos de degradação biológicos, muitas vezes tóxicos. Dessa forma, a boca de um primata 

contém inúmeros tipos de bactérias, sendo o mais comum o Staphylococcus sp 12 com grande 

risco de processo inflamatório infeccioso assim como outras doenças zoonóticas tais como 

herpesvirus e raiva em caso de mordedura. Como tal, cuidados deverão ser tomados na 

execução do exame oral, assim como nos procedimentos odontológicos para proteger o corpo 

clínico interveniente. Uma vez que a mordedura de primatas não é desejável e extremamente 

perigosa, sendo esta uma das razões para que tais animais não sejam tratados nem criados como 

animais domésticos 4,12. 

Doenças gastrointestinais, otorrinolaringológicas, respiratórias, alterações renais e 

hepáticas e outras síndromes metabólicas são alterações menos frequentes, porém bastante 

importantes e relacionadas com a cavidade oral 8. O conhecimento da anatomia, morfologia 

dentária e desenvolvimento de doenças orais torna-se ferramenta primordial em processos 

patológicos. Considerando estes aspectos, o exame da cavidade oral é de essencial importância 



3 
 

no momento do exame físico, pois lesões orais poderão estar associadas a diferentes patologias 

e quando detectadas ajudam na prevenção de outras 13.  

Doenças dentárias e/ou orais podem causar desconforto e inflamação, contudo muitos 

animais podem não apresentar qualquer sinal exterior de seu desconforto. Torna-se assim um 

desafio o seu diagnóstico, uma vez que métodos de diagnóstico auxiliares utilizados em 

pacientes humanos, tais como identificação, localização de desconforto, testes de sensibilidade 

térmica ou de anestesia local não são úteis em pacientes veterinários14. 

A odontologia veterinária passa por uma enorme modernização. Maior nível nos padrões 

de prática de cuidados orais e radiológicos tornam-se parte vital dessas normas15. 

A radiografia intra-oral é um exame indispensável para a elaboração de diagnóstico 

correto em odontologia. Sem a utilização do exame de imagem é impossível a identificação de 

certas doenças bucais e a elaboração de planos de tratamento apropriados, comprometendo o 

tratamento e/ou aumentando o risco de falha no diagnóstico para o paciente16. 

Na realidade, não é possível fornecer atendimento odontológico de boa qualidade sem a 

utilização de exames de imagem. Por baixo da margem da gengiva, encontram-se a maioria das 

doenças dentais, das quais sem o auxílio deste exame não poderão ser visualizadas e 

identificadas, deixando-se possivelmente o animal em desconforto e dor por anos15. 

As radiografias dentárias oferecem ao profissional informações importantes quanto ao 

acometimento da arquitetura do dente, tornando-se exigência obrigatória em um diagnóstico 

mais correto nas doenças orais, tais como: doença endodôntica, lesões de reabsorção causadas 

por cáries, doença periodontal, fraturas, enfermidades ósseas e neoplasias. A prática 

odontológica sem o recurso a estas técnicas radiográficas constitui negligência grave por parte 

do profissional17. 

Sabe-se que materiais próprios da área de radiologia odontológica, técnicas radiográficas 

intra-orais assim como filmes ou aparelhos de radiologia foram desenvolvidos e utilizados 

anteriormente e restritamente na odontologia humana. Contudo no decorrer da evolução e 

avanço da odontologia veterinária como especialidade dentro da Medicina Veterinária, todos 

estes instrumentos e tecnologias foram sendo adaptados para uso rotineiro como ferramenta 

essencial de apoio à rotina clínica e cirúrgica em animais18. 

O desenvolvimento na odontologia veterinária levou à melhora e significativamente a 

qualidade de diagnóstico, o que resulta em índices mais satisfatórios de tratamentos eficazes 

realizados. Procedimentos odontológicos anteriormente realizados exames complementares de 

imagem, atualmente podem e devem ser utilizados na rotina diária do médico veterinário, 

contribuindo significativamente no sucesso das intervenções19. 
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Todas as informações referentes às imagens radiográficas deverão ser cuidadosamente 

consideradas durante a sua interpretação. Áreas radiopacas radiográficas e radiolucentes podem 

não ser confiáveis ou até mesmo enganosas. Pois mesmo entre especialistas existe uma grande 

variação na sua interpretação14. Para além, de investimento tecnológico em equipamentos, é 

necessário acima de tudo qualificação técnica por parte do pessoal médico, assim como 

formação e desenvolvimento profissional contínuo19. 

A radiografia intra-oral envolve a colocação de um dispositivo de captura de imagem 

juntamente com filme ou sensor digital na boca para obter a imagem de um dente em específico 

ou segmento da mandíbula ou maxila. A grande vantagem desta técnica é a sua clareza e 

definição, devido à ausência de sobreposição da arcada dentária oposta. Ressalta-se que, certas 

doenças dentais não podem ser completamente visibilizadas ou diagnosticadas corretamente 

sem alta qualidade de imagem radiográfica20,21. 

Devido às diferenças anatômicas entre espécies e a necessidade de anestesiar ou sedar os 

pacientes para todo e qualquer procedimento odontológico, a radiografia intra-oral em animais 

é realizada em simultâneo com o procedimento cirúrgico odontológico, a fim de diminuir o 

número de anestesias aplicadas num mesmo paciente18. A anestesia geral é essencial para a 

radiografia, e é recomendável que o exame clínico e o registo odontológico sejam realizados 

antes da avaliação radiológica. Recomenda-se também a limpeza dos dentes antes do 

procedimento uma vez que a presença de cálculo dentário se torna radiodenso podendo 

mascarar determinadas lesões presentes nos elementos dentários22. 

Historicamente, diagnósticos orais ou dentais eram realizados por meio de radiografia 

extra-oral, mas a disponibilidade e vantagens da imagem da radiografia intra-oral aumentou 

consideravelmente, assim como o rápido avanço de tecnologia e equipamentos veterinários 

disponíveis no mercado, com isso, a radiografia extra-oral ficou obsoleta, dando lugar à 

radiografia intra-oral. A radiografia digital intra-oral oferece diversas vantagens sobre o uso de 

filme, assim como proporciona a geração de imagem rápida de mais fácil correção de exposição, 

melhoria e armazenamento sem papel20. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Anatomia do crânio de primatas não-humanos  

A semelhança do primata humano com os parentes não humanos produz um grau de 

curiosidade que não é estendido a nenhum outro grupo de animais25.  

No humano (Homo), o forâmen Magnum, espaço no crânio que se encaixa na espinha 

dorsal, se localiza na parte de baixo do crânio, o que permite a postura ereta e auxilia no 

equilíbrio ao manter o centro de gravidade do pesado crânio bem distribuído acima da coluna, 

ao passo que em PNHs, este se localiza na parte detrás do crânio, o que exige músculos mais 

fortes no pescoço para que seus crânios se mantenham firmes. Para os três animais (Homo, 

Pongo e Pan) as órbitas são separadas por divisórias interorbital largas e o osso lacrimal 

encontra-se dentro da margem orbital1. 

Uma diferenciação básica entre primatas do Velho e Novo Mundo, é que os primeiros 

possuem narinas voltadas para baixo em um focinho longo, enquanto os segundos possuem as 

narinas voltadas para os lados, em um focinho mais curto 25. 

Em ambos os gêneros, Pongo e Pan os ossos nasais fundem-se logo após o nascimento, 

enquanto que no gênero Homo a sutura internasal permanece patente muito mais tempo. Esses 

mesmo ossos no gênero Pongo apresentam-se mais atenuados que normalmente chegam mesmo 

a fazer contato com os ossos frontais. O elemento pré-maxilar está presente nos três primatas, 

mas a sutura intermaxilar é obliterada na fase pré-natal de Homo. A grande maxila é achatada 

dorsalmente em Pongo e geralmente perfurada por vários forames infraorbitários, que varia de 

três a dez forames por lado. A parede lateral da maxila apresenta uma região profundamente 

escavada, denominada fossa maxilar. O tamanho e profundidade da fossa varia muito no Pongo 

adulto 1. 

As modificações sofridas pelos dentes desde o início da sua formação até à sua erupção 

e oclusão nos arcos dentais (Figura 1), estão intimamente relacionadas à formação e 

crescimento da face 9. 
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FIGURA 1 – Desenvolvimento e ciclo vital dentário em primatas humanos e não 

humanos 

Fonte: Adaptado de Fecchio 9 

 

2.2. Anatomia da cavidade oral 

O profundo conhecimento da anatomia da cavidade oral e suas estruturas são de extrema 

importância afim de detectar possíveis alterações. Na cavidade oral não existem apenas dentes, 

existem também outras estruturas e órgãos que se relacionam e propiciam um adequado 

funcionamento de todo o sistema estomatognático26. 

A cavidade oral é anteriormente limitada pelos lábios, lateralmente pelas bochechas, 

dorsalmente pelos palatos, ventralmente pelo assoalho e caudalmente pela faringe. A porção 

ventral é também preenchida pela língua, que está sujeita a infecção, neoplasia e trauma5. 

O órgão dental (Figura 2) é composto pelo dente e pelo periodonto, subdividindo-se assim 

o dente em esmalte, dentina e polpa, enquanto o periodonto se divide em cemento, ligamento 

periodontal, osso alveolar e gengiva9. 

 
FIGURA 2 – Componentes do órgão dental 

humano 
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Fonte: Adaptado de 

http://www.uff.br/atlashistovet/D

enteBraquidonte.htm27 

 

Os dentes são órgãos mineralizados, resistentes, esbranquiçados e implantados em ossos 

próprios (ossos alveolares), anexados à maxila e à mandíbula; dispostos em duas fileiras 

harmônicas (superior e inferior), formando as arcadas dentárias (Figura 3). Funcionalmente, os 

dentes são destinados a colher, reter, cortar, perfurar, dilacerar, esmagar, moer e/ou triturar os 

alimentos, além de promover proteção (ataque e defesa), locomoção e côrtes sexuais. Nesta 

última, parece haver correlação entre a assimetria dos dentes caninos e a seleção do parceiro 

sexual, por parte das fêmeas de 21 espécies de primatas do velho mundo9. 

A formação do esmalte ocorre em duas fases: formativa e maturação. Alterações nestas 

fases, chamadas hipoplasia e hipomineralização, são permanentemente registradas na 

superfície. Hipoplasia ocorre na fase formativa, e é identificada como fossas, sulcos ou áreas 

com ausência total/parcial de esmalte. A hipomineralização ocorre na fase de maturação e causa 

alteração na translucidez, com áreas de coloração do branco ao amarelo-acastanhado 31. 

O periodonto corresponde a uma unidade anatômica, cuja função consiste em unir o dente 

ao osso formando um complexo de fixação e sustentação do elemento dental, constituído de 

tecido mole (gengiva e ligamento periodontal) e tecido duro (osso alveolar e cemento), todos 

partilhando relações evolutivas, topográficas e funcionais9,12. 

 

FIGURA 3 – Esquema das arcadas dentais em primatas não humanos do velho 

mundo. 

 Fonte: Adaptado de Delaney et al4. 



8 
 

 

2.2.1. Exame da cavidade oral de primatas não-humanos 

 

a) Anamnese 

A constante correlação entre as informações obtidas por anamnese e exame físico 

meticuloso conduz, invariavelmente, à elaboração de hipóteses diagnósticas 22. Os tratadores 

geralmente são as primeiras pessoas a observarem anormalidades relacionadas com problemas 

dentários e devem ser treinados a identificar estes sinais, contribuindo assim para o diagnóstico 

precoce. Quaisquer modificações na preensão e mastigação dos alimentos, bem como nas 

condições gerais e no comportamento dos animais, podem ser associadas a distúrbios orais 24. 

Dessa forma, a rotina clínica diária é essencialmente uma atividade que depende da habilidade 

e raciocínio, reunindo os elementos necessários para construir o diagnóstico e presumir a 

evolução da enfermidade22.  

O exame físico geral deve preceder o exame específico. Começando pela identificação 

do animal e fazendo a sua resenha anotando espécie, sexo e idade. No caso de animais silvestres 

deve-se também ter em conta sua procedência, tipo de recinto em que o animal está alojado, 

sua metragem, bem como o tipo de alimentação que lhe é fornecida. Prosseguindo com o seu 

histórico e avaliação do estado geral, considerando: atitude, comportamento, estado nutricional, 

estado de hidratação, coloração de mucosas, exame de linfonodos, parâmetros vitais, frequência 

cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Pós exame geral deve-se prosseguir com o 

exame específico do sistema afetado 22,28. 

A cavidade oral, os dentes e os tecidos associados são estruturas de fundamental 

importância para a sanidade de todos os animais, sejam eles domésticos ou selvagens. Em geral, 

o diagnóstico odontológico da maioria das enfermidades pode ser feito exclusivamente com 

base no exame físico e radiográfico de tais estruturas 24.  

Em primeiro lugar, a boca deve ser examinada e para tal a boca deve estar fechada. Segue-

se afastando-se os lábios para observar os tecidos moles e a face vestibular dos dentes. Este é o 

momento ideal para avaliar a oclusão. Nesse momento devem ser considerados alguns aspetos 

de simetria facial, relação entre os dentes incisivos, oclusão dos dentes caninos, alinhamento 

dos dentes pré-molares, oclusão dos dentes pré-molares distais e molares assim como o 

posicionamento individual dos dentes. O exame inclui não apenas a avaliação da cavidade oral, 

mas também como a face, articulação temporomandibular, glândulas salivares e linfonodos 22. 

Determinadas alterações físicas e comportamentais são bastante sugestivas de distúrbios 

odontológicos em animais selvagens, incluindo maneiras anormais de comer e beber, reações 
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agudas à ingestão de água fria, apetite seletivo (preferência por alimentos mais macios), 

anorexia e perda de peso, sialorréia, escavar o solo, friccionar membros contra a face, balançar 

a cabeça, friccionar a cabeça contra obstáculos, comportamento agressivo anormal (em função 

de dor), aflição e angústia. Entre todos estes sinais que podem ser observados à distância, os 

mais importantes são anormalidades na salivação, fraturas dentárias, secreção oronasal, 

maloclusão, crescimento dentário excessivo e tumefações na cabeça 24. 

O exame para fins odontológicos deve ser precedido por anamnese completa e exame 

físico geral. A cavidade oral deve ser examinada no final. Na anamnese específica da cavidade 

oral deverão ser avaliados o tipo de alimentação do paciente, considerados vícios de 

roer/mordiscar objetos duros, com que frequência rói ossos ou biscoitos artificiais. Outros 

aspectos a se considerar são quais os hábitos de higienização bucal, se teve algum tipo de 

tratamento periodontal/dental prévio, se apresenta halitose, disfagia e preensão de alimentos e 

sua deglutição, prurido na cabeça, epistaxe ou movimentos de mandíbula e língua 29. 

As quatro áreas da odontologia mais usadas em PNHs são: periodontia, exodontia, 

endodontia e dentística restauradora 24. 

Quando analisadas as mucosas deve-se ter em conta a sua coloração e textura, assim como 

a presença de sangramento (petéquia, púrpura, equimose), sinais de trauma e de ulceração e/ou 

vesículas 22. Todas as alterações devem ser registradas em ficha específica para odontologia, de 

preferência as que incluem esquemas de dentição do animal (odontogramas). Exames 

complementares poderão ser requisitados com a finalidade de auxiliar o clínico no diagnóstico 

tal como radiografias intra ou extra-orais assim como biópsia, sendo estes os mais comuns 29.  

 

b) Exame clínico extra-oral 

O exame extra-oral começa com a avaliação cuidadosa da simetria facial, ossos faciais e 

arco zigomático além da observação da presença de fissuras na pele (fistulação) (Figura 4) e 

outras alterações relacionadas 8. 

Quando o pus de um abscesso periodontal ou periapical não é drenado e atravessa os 

tecidos, é formada uma fístula periodontal. Há formação de tecido de granulação no local 

fistulado, que se apresenta com coloração avermelhada 30. 

Uma vez exposta, a polpa dentária sofre contaminação bacteriana, que leva à necrose 

pulpar e à ocorrência de abscessos dentoalveolares e diversos transtornos sistêmicos. A 

manutenção de um processo infectado na região alveolar pode causar bacteremia crônica, 

levando a comprometimento sistêmico, com lesão em diversos órgãos e morte 24.  
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FIGURA 4 – Macaco Nemestrina macho com fístula 

facial (seta). 

 Fonte: Adaptado de: Andrade et al. 3 

 

A palpação da face pode identificar massas firmes ou flutuantes. As parótidas geralmente 

são palpáveis quando estão aumentadas de tamanho, o que pode indiciar doença intra-oral 8,22. 

Normalmente no check-up anual com contenção química é possível a avaliação das 

lesões. É também uma excelente oportunidade para a realização de exames complementares e 

tratamento periodontal com um exame oral mais pormenorizado feito por um especialista 11. 

Deve-se fazer a observação pormenorizada assim como confirmar o abrir e fechar da 

boca, e estar atentos a halitose e crepitação na articulação temporomandibular. A palpação das 

mandíbulas pode também revelar fraturas ou instabilidade. Todas estas observações externas 

são de fundamental papel na avaliação intra-oral posterior. Dessa forma, todos os achados 

externos devem ser anotados na ficha individual do paciente (Anexo 5) 8. 

 

c) Exame clínico intra-oral 

Por meio do exame intra-oral várias estruturas devem ser avaliadas cuidadosamente. A 

orafoaringe deve ser examinada antes da intubação endotraqueal e aspetos anatómicos devem 

ser identificados e inspecionados 22. 

Todas as estruturas podem ser visibilizadas dando seguimento a uma avaliação individual 

de cada dente, que deve incluir radiografias, assim como avaliar cor, forma, tamanho e estado 

do dente. Avaliação dos tecidos periodontais e gengivais é importante na diferenciação de 

periodontite e gengivite, observando a localização exata de cada lesão assim como extensão da 

destruição dos tecidos. Deve-se avaliar gengivite e índice gengival, profundidade do sulco 
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periodontal, retração gengival, exposição da furca, mobilidade e nível clínico de inserção 

(Quadro 1)29.  

 

QUADRO 1 – Índice gengival de Löe e Silness modificado / Avaliação e exposição de furca / 

Avaliação da mobilidade dentária *Note que a gradação em dentes 

multirradiculares é mais rigorosa, sendo a mobilidade horizontal superior a 1 

mm geralmente considerada grau 3, mesmo na ausência de movimento vertical. 

 
Índice gengival de Löe e 

Silness modificado 
Avaliação da exposição da furca 

Avaliação da 

mobilidade 

dentária 

Grau 

0 

Gengiva clinicamente 

saudável. 
Sem comprometimento da furca. 

Ausência de 

mobilidade. 

Grau 

1 

Gengivite discreta: 

discreto edema e 

hiperemia da margem 

gengival; ausência de 

sangramento à sondagem 

periodontal. 

Exposição inicial: a furca pode ser sentida 

com um explorador ou sonda, mas a 

destruição tecidual horizontal é inferior a 

um terço da largura horizontal da furca. 

Movimento 

horizontal 

inferior ou igual 

a 1 mm 

Grau 

2 

Gengivite moderada: 

margem gengival 

hiperemica e edemaciada; 

sangramento à sondagem 

periodontal. 

Exposição parcial: é possível penetrar na 

furca, mas o explorador ou sonda não 

atravessa a furca na direção 

vestibulopalatina. A destruição tecidual 

horizontal ultrapassa um terço da largura 

da furca na direção. 

Movimento 

horizontal 

superior a 1 

mm* 

Grau 

3 

Gengivite grave: margem 

gengival com acentuado 

edema e hiperemia, além 

de sangramento 

espontâneo ou ulceração. 

Exposição total: o explorador ou sonda 

ultrapassa a região da furca na direção 

vestibulopalatina. 

Presença de 

movimentos 

horizontal e 

vertical 

Fonte: Adaptado de Gorrel et al. 22 

 

Essas considerações devem ser feitas com o auxílio de sonda periodontal, explorador e 

espelho odontológico para maior precisão (Figura 5) 29. 

Cada elemento dental deverá ser rigorosamente inspecionado objetivando-se identificar 

tipo de oclusão, presença de salivação (ptialismo), coloração de mucosa oral, assimetrias, bem 

como a avaliação do periodonto e do dente por inspeção visual direta e exploração com sonda 

periodontal milimetrada, explorador e espelho clínico odontológico 9. 
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FIGURA 5 – Mensuração do sulco gengival por meio de 

sonda periodontal em macaco Cebus, 

macho, adulto. (Macaca Nigra) 

Fonte: Johnson et al. 4 
 

 

2.3. Radiologia  

 

2.3.1. Instalações, equipamentos, instrumentos e materiais 

A maioria dos equipamentos encontrados atualmente em clínicas veterinárias pode ser 

utilizados no intuito do auxílio na realização de radiografias odontológicas, contudo a cabeça 

do tubo do equipamento tradicional pode-se tornar mais difícil de posicionar corretamente em 

relação a uma unidade especializada de radiologia odontológica32. 

Dentro dos equipamentos odontológicos podemos encontrar dois tipos: equipamento fixo 

(Figura 6) ou equipamento portátil, bem mais flexível (Figura 7). Qualquer um deles é dividido 

em duas partes primárias: unidade de controle e cabeçote. A unidade de controle consta de um 

painel com um botão liga/desliga, o indicador luminoso de ligado/desligado, o timer e os 

seletores de quilovoltagem (kV) e miliamperagem (mA). No cabeçote é encontrado o tubo de 

raios-X ou ampola, envoltório do tubo, mecanismo de resfriamento, circuitos e o dispositivo de 

indicação de posição, conhecido por cone ou colimador25. 

 O bom resultado na radiografia odontológica está intimamente relacionado com a 

qualidade do registro da imagem. Dessa forma, a escolha de um bom equipamento e a qualidade 

da execução de todas as fases são de extrema importância, pois a utilização de equipamento de 

radiografia odontológica, permite a visualização detalhada de um elemento dental especifico26. 
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FIGURA 6 – Equipamento de radiologia 

odontológico móvel - 1 – Corpo de 

base fixa 2 – Cabeçote com cilindro 

localizador 3 – Braço articulado 4 – 

Marcador de tempo 

Fonte: Borges 32 

 

 

 
FIGURA 7 – Aparelho odontológico de radiologia portátil. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os aparelhos de radiologia odontológica têm quilovoltagem e miliamperagem fixas, 

possuindo apenas compensador para as variações da rede elétrica. A quilovoltagem pode oscilar 

entre 50 e 70 ou 70 a 85kVp e a miliamperagem de 7 a 10 ou 15mA32. 

Estes mesmo aparelhos radiográficos permitem maior flexibilidade de movimentação e 

ajuste, o que diminui a necessidade do reposicionamento do animal, fornecendo um melhor 

foco e melhora da qualidade da imagem em filmes pequenos25. 
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2.3.2. Características do filme ou películas 

 Aquando da escolha dos filmes utilizados deve-se preferir dos mais sensíveis ou de 

maior velocidade, a fim de minimizar a dose de radiação recebida pelos pacientes e reduzindo 

por consequência os riscos radiobiológicos. Existe uma busca constante por filmes que 

necessitem de menor tempo de exposição aos raios-X, sem perda de contraste ou resolução que 

proporcione uma imagem radiológica adequada e de qualidade a fim de dar auxílio a um 

diagnóstico de imagem preciso33. 

 Os filmes intra-orais utilizados para fins odontológicos por serem pequenos e 

flexíveis permitem posicionamento mais adequado, proporcionando melhora de detalhes sem a 

ocorrência de sobreposição de imagens de outras estruturas orais. Na rotina deve-se ter no 

mínimo dois tamanhos diferentes de acordo com o tamanho dos pacientes. Existem cinco 

tamanhos de filmes odontológicos, sendo eles o 0, 1, 2, 3 e o 4. O 4 considerado o maior 

tamanho e o 0 o mais pequeno. Estes mesmos filmes são embalados (Figura 8) em envelopes 

impossibilitando a entrada de luz e adequados à resistência de umidade e ainda a permissão de 

flexibilidade para que possibilite boa adaptação e ajuste na cavidade oral. Rotineiramente os 

tamanhos 2 e 4 são os mais utilizados. O tamanho 4 para animais grandes ou para visibilização 

de toda a arcada inferior ou superior do paciente, enquanto que o tamanho 2 é utilizado em 

dentes individuais ou em pacientes pequenos. Os tamanhos 0 e 1 são de uso pediátrico sendo 

utilizado ocasionalmente para animais pequenos32. 

 
FIGURA 8 – Filmes radiográficos odontológicos. 

Tamanho 2 (periapical adulto) e tamanho 0 

(periapical pediátrico) 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O filme é constituído por uma primeira camada de papel preto, seguida de uma película 

de chumbo, (Figura 9), os mesmos não possuem tela intensificadora25.  

O filme possui base de poliéster, firme e adapta-se bem para que passe pelos rolos de 

processadores e seca rapidamente na câmara de secagem devido à sua base não absorver água32. 

 

2 0 
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FIGURA 9 – Embalagem aberta demostrando as 

camadas do filme radiográfico. 1 – 

Plástico exterior 2 – Folha de chumbo 3 – 

Papel preto em torno do filme 4 – Filme 

de radiologia – 5 – Aba levantada do 

plástico exterior 

    Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Estes mesmos filmes possuem uma pequena marca num dos ângulos do envelope no 

intuito de auxiliar no posicionamento do filme e possui de um dos lados um granulado que 

ajuda na prevenção de deslizamentos no momento que se posiciona o filme na cavidade oral, e 

deverá ser colocado no lado em que se encontra a unidade de radiologia.  Deve-se colocar a 

marca voltada para a face oclusal do dente ou para a coroa25. 

 

2.3.3. Processamento das imagens radiográficas 

No que diz respeito ao processamento, na revelação da imagem existem três tipos: 

revelação manual, automática e digital. A revelação manual é feita dentro de uma sala sem 

iluminação ou câmara escura portátil (Figura 10). Após o filme ser retirado da sua proteção é 

colocado num dispositivo chamado de colgadura onde é fixado sendo imerso nos químicos do 

revelador, água e químicos de fixador, seguido de lavagem em água e colocado para secagem. 

No que diz respeito à revelação automática ocorre todo o processo igual ao processo manual, 

contudo de forma automática, em que os filmes passam por roletes que vão passando pelos 

químicos água e vapor para a secagem das películas. Quanto à revelação digital, excluímos a 

câmara escura e a processadora é substituída por software e o processo é feito em ambiente 

normal e refrigerado. Em que os filmes são também substituídos por sensores digitas que têm 

a capacidade de captação do sinal e o converte em imagem, podendo desta forma 

posteriormente manipular contraste, brilho e definição da imagem na tela do computador34. 
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FIGURA 10 – Câmara escura odontológica de revelação manual 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.3.4. Radiografia intra-oral 

a) Técnicas, posicionamentos e principais indicações 

Nas técnicas radiográficas intra-orais o filme é colocado dentro da boca e o feixe 

de raios-x direcionado ao filme através dos dentes. As técnicas utilizadas são a técnica de 

paralelismo, para radiografar pré-molares e molares inferiores. E a técnica de bissetriz para 

radiografar os dentes restantes22. 

 Técnica de paralelismo 

A técnica de paralelismo indica que o filme e o dente deverão estar paralelos entre 

si, com o feixe de raios-X perpendicular a ambos18. 

O filme é colocado entre a língua e os dentes e empurrado o máximo possível até à fossa 

sublingual, o feixe direcionado da face vestibular para lingual paralelamente com o longo eixo 

do dente (Figura 11)22. 

 

FIGURA 11 – Esquema explicativo de técnica de paralelismo 

Fonte: Gorrel22 

 

Contudo, devido à anatomia da boca apenas dentes inferiores podem ser radiografados com esta 

técnica nomeadamente pré-molares e molares (Figura 12)18. O paciente é posicionado em 

decúbito lateral, com o lado a ser radiografado para cima22. 
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FIGURA 12 – Técnica de paralelismo A – Vista real – Fotografia de mandíbula de cão com 

feixe de radiologia paralelo (seta amarela) a) dentes pré-molares e molares da 

mandíbula a serem radiografados b) filme.  B – Imagem radiográfica do primeiro 

molar inferior (seta amarela) de cão resultante da utilização da técnica 

Fonte: A – Curt 20; B – Lenin 18  

 

 Técnica de bissetriz 

 Nesta técnica o filme é posicionado em bissetriz atrás do dente e uma linha 

imaginária desenhada no ponto médio entre o plano do filme e o plano do longo eixo do dente 

chamando-se ângulo bissetor (Figura 13)22. 

 

FIGURA 13 – Técnica de bissetriz A – Figura com 

tracejado com incidência de ângulo 

errado B- Figura tracejado com 

incidência de ângulo correto  

Fonte: Lenin 18 

O feixe de radiologia é direcionado perpendicularmente a este plano sendo fundamental 

para evitar encurtamento e alongamento dos dentes na radiografia (Figura 14)22.  

O conhecimento da anatomia do dente, do número de raízes e a sua orientação dentro do 

osso alveolar é de grande importância no momento da realização da radiografia, procurando 

sempre projetar no centro do filme a região de interesse clínico (Figura 15)18. 
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FIGURA 14 – Feixe perpendicular de Raios-X - 1a - Ângulo mais horizontal (seta 

amarela) em relação à peça dará uma imagem radiográfica com 

estruturas mais alongadas (1b) que não correspondem à realidade. 2a - 

Ângulo mais vertical (seta amarela) em relação à peça dará uma 

imagem radiográfica com estruturas encurrtadas (2b) em relação à sua 

realidade. 3a - Apenas usando o ângulo de bissetriz correto (seta 

amarela) se consegue uma imagem radiográfica de tamanho real (3b) 

das estruturas.   

Fonte:Adaptado de Curt 20 

 

 
FIGURA 15 – Demonstração de técnica de bissetriz em crânio - A – Fotografia de 

crânio canino onde o feixe de raios-x incide perpendicularmente ao 
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plano bissetor entre o canino e o filme. B – Radiografia da maxila de 

um cão pela técnica de bissetriz. 

Fonte: Lenin 18 

 

A grande vantagem dessa técnica é a mínima distorção da imagem oferecida, 

aproximando-se ao máximo da imagem real principalmente o que se refere ao comprimento dos 

dentes29. 

Deve-se colocar o paciente em decúbito esternal para os incisivos superiores, decúbito 

lateral ou esternal para caninos, pré-molares e molares superiores, decúbito dorsal para incisivos 

inferiores e decúbito lateral ou dorsal para caninos inferiores22. 

Propriedades de radiação variam de acordo com os aparelhos diferentes, distância entre 

filme e feixe de raios-x assim como a velocidade do filme utilizado. Contudo, os aparelhos de 

radiologia odontológicos já fornecem diretrizes de exposição (Quadro 2) com base no tamanho 

do paciente e tipo de dente 22,32.  

 

Quadro 2 – Principais exposições e tempos adaptados ao tamanho do paciente. 

 
Fonte: Adaptado de: Gorrel22 e Borges32 

 

Podemos considerar as seguintes indicações (Quadro 3) para pedido de radiografia intra-

oral19. 

 
QUADRO 3 –Principais indicações para a técnica de radiografia intra-oral 

Fraturas dentárias 
Avaliação do estado da (s) raiz (es) e da existência ou não de fraturas ósseas 

associadas. 

Afecções periodontais 
Avaliação de perda óssea horizontal ou vertical para definição de 

tratamento e das lesões de furca. 

Extrações (pré e pós) 

Uma extração é melhor avaliada com o auxílio de uma radiografia para se 

visibilizar anquiloses e alterações de formato de raiz, além de fraturas. 

Logo após o procedimento a nova radiografia serve para verificar se existe 

ou não fragmentos radiculares e o estado do osso alveolar remanescente.  

Monitoramento de 

tratamentos 

endodônticos  

Muitos são feitos para uma plena avaliação do tratamento e posteriormente 

para verificação de doenças remanescentes.  

Ausência de dentes Avaliação de diagnóstico diferencial entre hipodontia e dentes que não 
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erupcionaram. 

Avaliação da oclusão Determinação da maloclusão dentária.  

Alterações de 

coloração dentária 

O escurecimento de um dente pode estar relacionado a uma patologia 

pulpar. 

Neoplasias 
A determinação da massa encontrada na cavidade oral assim como, o seu 

tamanho e localização, permitem um melhor planejamento cirúrgico. 

Cáries 
Auxiliam na determinação da extensão e profundidade das cáries para um 

melhor planejamento do tratamento.  

Implantes 
Muito utilizados em várias etapas do tratamento para monitorização e 

orientação.  

Fonte: Adaptado de: Roza 25 

 

2.3.5. Exemplos de principal anatomia radiográfica patológica em animais de companhia 

Profissionais na área da saúde veterinária recebem formação em radiografia dos tecidos 

moles e do esqueleto em geral. Poucos têm treinamento específico e experiência de leitura de 

radiografias dentais e orais (Figura 16). Todo o processo pode ser um desafio, pois as 

interpretações das imagens radiográficas poderão não ser fáceis. Essa interpretação pode-se 

tornar enganosa, confusa e até mesmo frustrante. A odontologia veterinária é composta na sua 

maioria por auxílio de diagnósticos com radiografias, como tal, acurácia diagnóstica visual é 

requerida do profissional no intuito de ter a capacidade de entender a anatomia radiográfica e a 

sua interpretação, sujeita a experiência, conhecimento, treinamento e informações14. 

 

 
FIGURA 16 – Estruturas visíveis de primeiro e segundo pré-molar de canino em radiografia com 

técnica de paralelismo  

Fonte: Borges 32 

 

 

a) Doença periodontal 
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Na doença periodontal a radiografia intra-oral é fundamental durante o tratamento para 

que se possa avaliar a perda do osso alveolar (Figura 17)35. 

 

  
FIGURA 17 – Visibilização por meio clínico e radiográfico de perda óssea - A - A sonda passa 

entre as raízes (sete amarela) devido a destruição óssea causada por doença 

periodontal deixando assim um foco infeccioso. B – Áreas escuras 

demonstram a quantidade de perda óssea (setas amarelas) no primeiro e 

segundo pré-molar. 

Fonte: Adaptado de: odontovet.com 35 

 

b) Lesão de reabsorção dentária felina (LRDF)  

 A LRDF manifesta-se pela destruição (reabsorção) da coroa do dente podendo 

estender-se até às raízes (Figura 18) evoluindo para a perda completa do dente. É caracterizada 

por defeitos da dentina, cemento e esmalte. Neste processo pode ocorrer resposta por parte do 

tecido gengival com inflamação intensa e hiperplasia, passando o dente a estar coberto por 

gengiva (tecido hemorrágico e eritematoso) tornando esse um sinal clássico da doença36. 

 

FIGURA 18 – Imagem radiográfica com demonstração de perda 

parcial da raiz parcialmente absorvida (seta 

amarela) pelo organismo. 

Fonte: Girard37 
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Esta afecção acomete a maioria dos gatos e aumenta a sua incidência em gatos mais 

velhos entre cinco a sete anos de idade. Considera-se que nesta idade provavelmente pelo menos 

um dente terá sido afetado pela doença38. 

 

c) Abscessos 

Abscessos são uma afecção comum em animais domésticos e tem como causa infecciosa 

e comumente relacionada com o quarto pré-molar superior nos cães e o primeiro molar superior 

nos gatos. O abscesso (Figura 19) evolui de uma inflamação da polpa seguida de necrose39. 

 

 
FIGURA 19 –Radiografia demonstrando imagem indicativa 

de abscesso periapical (setas amarelas) o que 

indica que o dente está desvitalizado com 

necessidade de tratamento de canal.  

  Fonte: odontovet.com 35 

 

d) Fraturas 

As fraturas dentárias podem ter várias causas desde traumas o que pode causar exposição 

da polpa dando ocorrência a hemorragia e pulpite aguda, dando resultado a dor. Passado algum 

tempo ocorre invasão bacteriana e obliteração dos vasos sanguíneos, que causa necrose pulpar. 

Com a evolução do quadro e maior quantidade de tecido necrosado o estímulo doloroso tende 

a diminuir uma vez que existe a necrose dos feixes nervosos da polpa, sendo este o último a 

decompor-se40. 

 

e) Cáries 

 A enfermidade “cárie” ou lesão de cárie (Figura 20) é de etiologia multifatorial. A 

doença é um processo de desmineralização e remineralização consequente do metabolismo de 

microrganismos presentes na superfície do dente. Os subprodutos ácidos bacterianos, 

originados pela fermentação de carboidratos provenientes da dieta do paciente, causam a queda 

do pH local, que pode resultar na perda mineral e a longo prazo destruição de tecidos duros 
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dentários41. 

 

 
FIGURA 20 – Diagnóstico de cárie por meio de de explorador odontológico e radiografia com imagem 

de comprovação de diagnóstico - A– Explorador odontológico com diagnóstico de cárie 

por meio da remoção de debris de dentina e tecido necrosado. B – Radiografia onde é 

possível visibilizar um pequeno halo de radioluscência (setas amarelas) de confirmação 

de cárie que não atinge os canais radiculares.  

Fonte: Adaptado de: dontologiaveterinaria.blogspot.com.br41 

  

2.4. Principais afecções descritas em primatas não-humanos 

Dentre as afecções odontológicas mais comuns em primatas não-humanos, encontram-se 

exposições pulpares traumáticas, maloclusão, enfermidades periodontais e cáries dentárias. 

Para além dessas, enfermidades sistêmicas como a osteodistrofia fibrosa e a herpesvirose são 

bastante comuns 24. 

 

2.4.1. Fraturas dentárias com exposições pulpares  

Um problema bastante comum em primatas é o trauma dental e consequente exposição 

da polpa (Figura 21). Uma vez exposta, a polpa dental sofre contaminação bacteriana que leva 

a necrose e à ocorrência de abscessos dentoalveolares e diversos transtornos associados 5,24.  

Fratura dentária, se não comprometer a polpa e/ou a dentina pode ser assintomática, 

contudo caso se estenda para a cavidade pulpar pode causar dor. Se não for tratada, acarretará 

dentro de meses ou anos a formação de abcesso periapical ou fístula 29. 

O trauma dentário seja mecânico, químico, térmico ou infeccioso, frequentemente causa 

inflamação pulpar, denominada pulpite. Dependendo do tipo de trauma, intensidade ou duração, 

a pulpite pode ser reversível. A causa mais comum de pulpite é a cárie dentária e a segunda é o 

trauma. Como a polpa encontra-se no interior do dente, ela não possui espaço para aumentar de 

volume quando inflama e, por essa razão, ela aumenta a pressão dentro do dente. Se uma 

inflamação discreta for tratada adequadamente, ela não produzirá dano irreversível no dente. 

No entanto, uma inflamação grave destrói a polpa. O processo inflamatório com compressão 
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das terminações nervosas pode forçar a polpa até a extremidade da raiz, podendo lesar o maxilar 

e os tecidos vizinhos, porém normalmente este não é o caso e o processo inflamatório torna-se 

irreversível 22,30.  

 

  
FIGURA 21 – Fratura traumática com exposição pulpar no 

terço coronal médio do canino superior 

direito em um babuíno-sagrado (Papio 

hamadryas), (Seta amarela). Observa-se 

também comprometimento periodontal nos 

pré-molares da arcada superior direita. (Seta 

azul) 

Fonte: Kindlovits et al. 5  

 

O resultado da pulpite não tratada é a necrose pulpar, seguida pela disseminação do 

processo infeccioso, até que este atinja o periodonto e osso alveolar, resultando em destruição 

óssea ao redor do ápice radicular. A manutenção de um processo infetado na região periapical 

causa bacteremia crônica, que pode levar a comprometimento sistêmico, lesão em diversos 

órgãos e morte. Existem duas opções de tratamento, a extração dentária ou o tratamento 

endodôntico e manutenção do dente na boca 2,22. 

 

2.4.2. Maloclusão  

Oclusão é o termo utilizado para descrever como os dentes se relacionam entre si e com 

as outras estruturas bucais quando a boca está fechada. Dessa forma maloclusão é a 

anormalidade no posicionamento dos dentes devida à discrepância entre o comprimento e a 
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largura das mandíbulas (maloclusão esquelética), mal posicionamento dentário (maloclusão 

dentária) ou ambos (Figura 22-1). Esta enfermidade pode resultar de fatores genéticos, mas 

também ambientais e em determinados casos causa direta de doenças orais graves. Diagnosticar 

precocemente a maloclusão (Figura 22-2 e 22-3) é importante pois pode criar desconforto ou 

até mesmo dor ao paciente 22. 

 
FIGURA 22 – Exemplos de maloclusão - 1 -  Modelo demonstrativo dos fatores de variação que 

influenciam a estabilidade da oclusão dental.  Legenda: A – Representação da maxila 

B – Mandíbula / C – Língua D – Músculos de fechamento E – Músculos de abertura / 

F e G – Dentes superiores e inferiores. 2 - Maloclusão em macaco prego; vista frontal. 

3 – Maloclusão em macaco prego; vista lateral. 

Fonte: Adaptado de: A - Harvold et al.43 B e C – Cubas et al. 24 

 

 

2.4.3. Doença periodontal  

Doença periodontal é a enfermidade que acomete o periodonto, ou seja, as estruturas que 

suportam e protegem o dente: gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal. O 

ligamento periodontal é formado por fibras de tecido conjuntivo denso que unem o dente, 

através de cemento, ao osso alveolar, pelas fibras periodontais de maneira extremamente firme. 

A gengiva fixa-se ao dente por meio do epitélio juncional. O fundo do sulco gengival é dado 

pela região mais coronal deste epitélio. O epitélio juncional hígido fixa-se ao esmalte, e não à 

dentina ou cemento 29. 

A doença periodontal é o resultado da destruição dos tecidos periodontais pela ação de 

periodontopatógenos específicos, sendo que a presença de lipopolissacarídeos e endotoxinas 

produzidas por estes microrganismos, ativam o sistema imunológico humoral e celular 

desencadeando resposta inflamatória. A inflamação leva à produção local de citocinas e 

mediadores biológicos, que causam tanto a destruição dos microrganismos, quanto do tecido 

sadio. Os principais mediadores envolvidos nesse processo são a interleucina-1 (IL-1), fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α) e as prostaglandinas 44. 
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A doença periodontal é o resultado da resposta inflamatória à placa bacteriana, isto é, à 

microbiota oral e limita-se ao periodonto. A doença periodontal pode ser considerada um termo 

geral, para designar diversas lesões inflamatórias causadas por placa bacteriana. A gengivite é 

o estágio inicial da doença com inflamação da gengiva e caso não seja tratada pode evoluir para 

periodontite. As reações inflamatórias na periodontite (Figura 23) não tratada resultam na 

destruição do ligamento periodontal e do osso alveolar, sendo o resultado final a esfoliação do 

dente afetado. Assim, a gengivite corresponde à inflamação não associada à destruição de tecido 

de sustentação e é reversível. Enquanto que a periodontite corresponde à inflamação com perda 

de suporte do dente em maior ou menor grau, sendo irreversível. Na gengivite o processo 

inflamatório fica circunscrito à lâmina própria da gengiva; na periodontite o infiltrado 

inflamatório se estende, alcançando as estruturas periodontais subjacentes de suporte, como o 

ligamento e osso alveolar. A gengivite pode ser aguda ou crônica, enquanto que a periodontite 

é sempre crônica, com surtos de exacerbação aguda ocasionais sob a forma de abscesso 

periodontal 22,45. 

 

 

FIGURA 23 – Caso grave de periodontite 

com comprometimento da arcada 

dentária em Callithrix Jacchus. 

Fotos: Gabriel Munay 

Fonte: Adaptado de: Kindlovits et 

al. 5 

 

O curso dessas doenças é afetado por diversos fatores predisponentes e modificadores, 

incluindo dietas inadequadas, anomalias dentais e periodontais e distúrbios imunológicos 5. 

A presença de doença periodontal severa pode representar indícios de determinadas 

doenças sistêmicas, geralmente de caráter sindrômico, as quais promovem uma alteração na 
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resposta do hospedeiro, deixando-o mais suscetível às alterações provocadas pela placa 

dentária. As caraterísticas comuns à maioria das doenças envolvem perda de inserção e perda 

óssea dos dentes decíduos e permanente; doença gengival severa envolvendo a gengiva livre e 

inserida, podendo haver a presença de úlceras necróticas no tecido gengival. Dentre as doenças 

sistêmicas estão aquelas associadas às desordens hematológicas46. 

 

2.4.4. Cáries dentárias 

A cárie (Figura 24) geralmente afeta os dentes que possuem fase oclusal verdadeira, como 

os molares. É a denominação usual para processos de desmineralização do esmalte e da dentina 

que são comuns em primatas especialmente os idosos 22,24. 

 

FIGURA 24 – Cárie localizada na superfície oclusal do 

terceiro molar superior direito entre suas 

cúspides, (seta) em um babuíno-sagrado 

(Papio hamadryas) adulta fêmea, 

observando-se grande acúmulo de 

material necrótico.  

Fonte: Kindlovits et al. 5 

 

Diferentes ordens e gêneros de animais apresentam variados graus de susceptibilidades à 

cárie e esta é muito mais encontrada em animais cativos do que em animais de vida livre 9. 

Embora tanto a doença periodontal quanto a cárie sejam causadas pelo acúmulo de placa 

bacteriana nas superfícies dentárias, apresentam patogênese completamente diferente. A doença 

periodontal é uma infecção induzida pela placa ao periodonto, enquanto a cárie é uma 

destruição induzida pela placa nos tecidos duros do dente 22. 

A cárie dental inicia-se como uma desmineralização inorgânica do esmalte, dentina ou 

cemento provocado por bactérias e seus subprodutos ácidos. Bactérias tais como Streptococcus 

mutans, S. sanguis e o Lactobacillus sp. são responsáveis pelo início do processo em primatas 

30. Diversos fatores contribuem para a instalação da cárie, como as fraturas, o mal 

posicionamento dental, criando áreas de impactação de comida e a anatomia dental 
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(profundidade de sulco gengival, fossulas, fissuras e cicatrículas). Também as dietas 

inadequadas com altos índices de carboidratos, são importantes causas principalmente em 

primatas idosos 9. 

Todos esses fenômenos e condições anatômicas e fisiológicas permitem às bactérias 

aumentar seu metabolismo, por encontrarem ambiente propício, e assim produzem ácidos que 

corroem o material mineral do dente 29. 

Uma vez que o esmalte tenha sido destruído, o processo estende-se até à dentina, onde se 

acelerará como cavidade orgânica e envolverá a polpa, causando pulpite e necrose pulpar e/ou 

lesão periapical. A cárie dentária estimula a formação de dentina secundária na superfície da 

câmara pulpar que está diretamente abaixo da lesão. Se a lesão cariogênica progride de forma 

lenta, a deposição de dentina secundária pode acompanhar o desenvolvimento da lesão, 

prevenindo, desta forma, a exposição pulpar 22. 

O tratamento consiste no debridamento do tecido necrótico e restauração do foco de cárie, 

com materiais tipo amálgama de prata ou resinas compostas. Em casos mais avançados, que 

afetam a polpa dental, deve-se associar tratamento endodôntico 9. 

 

2.4.5 Enfermidades sistémicas: osteodistrofia fibrosa e herpesvirose 

Osteodistrofia fibrosa é uma doença bastante comum causada por desequilíbrios minerais 

(Figura 25) devidos a deficiências dietéticas e erros de manejo. O cálcio (Ca) é o mineral 

encontrado em maior concentração no organismo, importante na constituição dos ossos e 

dentes; atua também no metabolismo dos tecidos esqueléticos, na contração muscular, 

coagulação sanguínea e como co-catalítico em diversos sistemas enzimáticos. O fósforo (P) é 

fundamental ao crescimento ósseo, participa do metabolismo de carboidratos, componente 

obrigatório de alguns ácidos nucléicos, proteínas e lipídios. Na correta nutrição de cálcio e 

fósforo para símios é necessária uma relação de cerca de 2:1, bem como a presença de vitamina 

D. Esse desbalanceamento ou a falta de cálcio resulta na desmineralização óssea, epífises 

normais e fraturas patológicas em casos discretos podendo em casos graves levar a 

hipotireoidismo nutricional secundário (osteodistrofia fibrosa secundária), osteodistrofia 

maxilar e perda de elementos dentários 5. 

Como uma doença decorrente de desequilíbrio mineral, esta apresenta como 

manifestações clínicas: deformidades, como aumento de volume dos ossos da mandíbula, 

maxila e pré-maxila (Figura 26); incapacidade de preensão e mastigação de alimento assim 

como exfoliação dentária 9.  
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FIGURA 25 – Carcaça de Sagui apresentando 

desequilíbrio cálcio-fósforo decorrente de 

hiperparatireodismo secundário nutricional. 

Fonte: Diniz et al. 47 

 

A osteodistrofia fibrosa pode ser facilmente evitada se forem seguidas boas práticas de 

manejo nutricional. Como terapêutica recomenda-se a correção dietética, administração de 

cálcio, vitamina D3 e exposição à luz ultravioleta (UV) 9,24. 

 

 

FIGURA 26 – Osteodistrofia em 

macaco prego. Foto: 

Glória Jafet/Fundação 

Parque Zoológico de 

São Paulo (EPZSP) 

Fonte: Cubas et al. 24 

 

Os primatas são sensíveis a herpesviroses (Figura 27). Os animais afetados apesentam 

ulcerações na mucosa oral, conjuntivite e comprometimento respiratório, evoluindo para 

enfermidade neurológica grave 24. 

Herpesvirus são vírus de ADN envelopados que pertencem a família Herpesviridae; os 

vírus desta família permanecem em sua forma latente no interior de células hospedeiras por 
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toda a vida, precisando da destruição dessas células para completarem seu processo de 

replicação. Representa um grave problema por apresentar um hospedeiro que serve como 

reservatório, sendo este praticamente assintomático e um hospedeiro definitivo no qual a 

doença é fatal 5. 

Herpesvirus simiae (Herpes B) é fatal ao homem e não possui tratamento especifico. O 

macaco rhesus particularmente atua como reservatório e não apresenta sinais de doença. Em 

casos de extrema virulência podem ser observados grandes úlceras na língua e lábios. A 

transmissão pode ocorrer pela mordida, contato da saliva com o ferimento ou arranhões. Por 

meio de exames histopatológicos das lesões do macaco podem ser vistas típicas inclusões 

intranucleares do herpesvírus. No homem é relatado primeiramente ação sobre o sistema 

nervoso central provocada por mielite ascendente associadas à sinais abdominais 47. O 

herpesvírus humano (Herpesvirus hominis e Herpesvirus simplex) causa graves quadros em 

saguis e macacos da noite; e a transmissão ocorre pelo contato com humanos portadores do 

vírus. A manifestação clínica é evidenciada pela presença de lesões orais, conjuntivite e doença 

respiratória, podendo evoluir para quadros neurológicos e óbito em dois a cinco dias. A 

prevenção é de extrema importância e deve ser feita com o isolamento de humanos com lesões 

ativas 9. Herpesvirus tamarindos (Herpes T) tem como reservatório o saimiri e o macaco da 

noite, contudo em saguis a doença torna-se fatal. Lesões oral e da conjuntiva são observadas, 

acompanhadas de anorexia, seguindo-se a morte em poucos dias. Ao exame histopatológico 

observa-se frequentemente crepúsculo de inclusão nas necroses focais das vísceras 47. 

 
FIGURA 27 – Sagui (Callithrix Jacchus) 

adulto apresentando severas 

lesões orais, faciais e 

oftalmológicas em função de 

infeção por herpesvirus simplex. 

Fonte: Kindlovits et al. 5 
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3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Para a avaliação da saúde oral e integridade dentária de primatas não-humanos, 

levantamentos odontológicos são indispensáveis. Meios auxiliares de diagnóstico tal como 

radiografias intra-orais são extremamente eficazes na avaliação das lesões assim como o exame 

clínico feito pelo profissional de odontologia veterinária.  

No presente estudo o estado da saúde oral foi avaliado em 17 primatas não-humanos 

que tiveram acompanhamento clínico odontológico e radiológico, a fim de ser possível 

caracterizar corretamente cada lesão encontrada. 

Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar e identificar as lesões odontológicas 

em primatas não humanos mantidos em cativeiro.  
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CAPÍTULO 2. AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA DA SAÚDE ORAL DE 

PRIMATAS MANTIDOS EM CATIVEIRO1 

 

Artigo escrito de acordo com as regras exigidas da Revista “Pesquisa Veterinária 

Brasileira” (ANEXO 4) 
 
 

Avaliação clínica e radiológica da saúde oral de primatas mantidos em cativeiro1 

 
Ana L.M.F.T. Pinto2*, Marcello R. da Roza3, Leandro G. Franco3, Naida C. Borges3 

 
ABSTRACT. – Pinto A.L.M.F.T., Roza M.R., Borges N.C., Franco L.G. 2016 [Evaluation clinical and radiologic 
of oral health of primates maintained in captivity.] Avaliação clínica e radiológica da saúde oral de 
primatas mantidos em cativeiro. Pesquisa Veterinária Brasileira 00(0):00-00. Escola de veterinária e 
Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia, CEP: 74.690-900, 
Goiânia - Goiás – Brasil. E-mail: analizetepinto@yahoo.com 
 The objective of this study is to evaluate the oral cavity of PNHs (Primates non-human) residents 
in the Park Goiania Zoo, to identify clinical and radiographic lesions. The oral health of 17 non-human 
primates corresponding to various species [five howler monkeys (Alouatta), two kaapori capuchin (Cebus 
Kaapori), two bearded capuchin monkeys (Sapajus libidinosus), two sacred baboons (Papio hamadryas), one 
woolley monkey (Lagothrix Lagotricha), one spider monkey (Ateles paniscus), one night monkey (Aotus), 
one South American squirrel monkey (Saimiri sciureus), one marmoset (Callitrichinae), and one black saki 
(Chiropotes Satan)]. The subjects originate from circuses and transit accidents across the country and are 
currently maintained in the Zoological Park of Goiânia-GO, in which they are under permanent custody. In 
this group all subjects were adults and eleven patients were male and six females. In all subjects were 
diagnosed changes to clinical examination: fracture, periodontal disease, absence of teeth, malocclusion, 
caries and supra-numerary elements. It was also visualized dental wear, calculus, dental plaque and 
periodontal pocket mobility. The primary lesion and with the highest percentage was fracture (n = 19) with 
the highest percentage corresponds to 47.5%, followed by periodontal disease (n = 12) with a percentage 
of 30.0% and absence of teeth (n = 5 ) corresponding to 12.5%. Through radiography all animals were 
confirmed underwent intraoral radiographs to confirm all lesions observed upon examination. Prophylactic 
measures have been necessary in 13 subjects (76.5%). This study reinforces the importance of preparing a 
dental protocol for all primates kept in captivity, in order to improve your overall health. The evaluation of 
injuries is a way to prevent early tooth loss. Considering that good oral health is the essence for the efficient 
functioning of other body systems. Early diagnosis and treatment of possible diseases of the oral cavity 
become indispensable to longer life expectancy and better reproductive efficiency. 
 
INDEX TERMS: Non-human primates, veterinary dentistry, teeth, disorders of the oral cavity, wild animals  
intraoral radiography. 
 
RESUMO. - Com este estudo objetivou-se avaliar a cavidade oral dos PNHs (primatas não-humanos) 
residentes no Parque Zoológico de Goiânia, para identificação clínica e radiográfica das lesões. Foi avaliado 
o estado da saúde oral de 17 primatas não humanos de diversas espécies [cinco bugios (Alouatta), dois 
caiararas (Cebus Kaapori), dois macacos prego (Sapajus libidinosus), dois babuínos sagrados (Papio 
hamadryas), um macaco barrigudo (Lagothrix Lagotricha), um macaco aranha (Ateles paniscus), um macaco 
da noite (Aotus), um mico mão-de-ouro/mico de cheiro (Saimiri sciureus), um sagüi (Callitrichinae) e um 
cuxio preto (Chiropotes satanás) ]. Todos os espécimes eram adultos, sendo onze indivíduos do sexo 
masculino e seis do sexo feminino. Em todos os animais foram diagnosticadas alterações ao exame clínico: 
fratura, doença periodontal, ausência de elementos dentários, maloclusão, cárie e elementos supra-
numerários. Foi também visibilizado desgaste dental, cálculo, placa mobilidade dental e bolsa periodontal. 
A principal lesão e com maior percentual foi fratura (n=19) com o maior percentual correspondendo a 
47,5%, seguida de doença periodontal (n=12) com percentual de 30,0% e ausência de elementos dentários 
(n=5) correspondendo a 12,5%. Por meio de radiografia todos os animais foram confirmados submetidos a 
radiografias intra-orais de forma a confirmar todas as lesões observadas ao exame clínico. Medidas 
profiláticas foram necessárias em 13 indivíduos (76,5%). Com este levantamento reforça-se a importância 
de elaboração de um protocolo odontológico para todos os primatas mantidos em cativeiro, afim de 
melhorar a sua saúde geral.  A avaliação de lesões é uma forma de evitar perdas dentárias precoces. 
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Considerando que a boa saúde oral é a essência para o eficiente funcionamento dos demais sistemas do 
organismo. O diagnóstico e tratamento precoce de possíveis afecções da cavidade oral tornam-se 
indispensável para maior expectativa de vida e melhor eficácia reprodutiva.  
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO: Primatas não humanos, odontologia veterinária, dente, afeções da cavidade oral, 
animais silvestres, radiografia intra-oral. 
 
1Recebido em... 
Aceito para publicação em... 
2 Programa de pós-graduação Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de 
Goiás 
3 Departamento de Clínica e Cirurgia Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de 
Goiás 
 

INTRODUÇÃO 
A odontologia é uma especialidade médica que consiste no estudo e tratamento das moléstias dos 

dentes e da boca. A odontologia preventiva é parte indissociável do bem-estar e da saúde de qualquer 
plantel de animais em toda instituição que se dedique a manter animais silvestres em cativeiro. Como a 
cavidade oral dá início ao sistema digestório, a sua sanidade é peça fundamental para a eficiência de todos 
os sistemas de processamento de alimentos e nutrientes, prevenindo assim transtornos médicos de origem 
metabólica nutricional e contribuindo para a qualidade de vida do animal, aumentando, por consequência, 
sua eficácia reprodutiva e a sua expectativa de vida (Swindler et al. 2008; Kindlovits et al.2009).  

As doenças orais que afetam animais em cativeiro são resultado de um ou mais fatores, tais como: 
trauma, dieta inadequada, ação de organismos patogênicos que destroem tecidos calcificados e geram 
inflamação de tecidos moles, maloclusão dental e degeneração dental, como desgaste, abrasão, erosão e 
reabsorção. No entanto a prevalência de lesões orais em primatas não humanos (PNHs) ainda é 
desconhecida (Kndlovits et al. 2009). 

Dentre as afecções odontológicas mais comuns em PNHs, encontram-se exposições pulpares 
traumáticas, maloclusão e enfermidades periodontais. Para além de afeções odontológicas, enfermidades 
sistêmicas como a osteodistrofia fibrosa e a herpesvirose são também bastante frequentes (Costa et al. 
2012). Problemas que acometem a cavidade oral devem ser identificados em estágios iniciais antes do 
aparecimento de transtornos sistêmicos secundários. Todos os animais que possuem dentes podem 
também apresentar dor, infeção ou disfunção dental (Holmstrom et al. 1998). 

Os PNHs em cativeiro deveram ser examinados anualmente e procedimentos como tratamento ou 
profilaxia dentária deverão ser consideradas (Kressin et al. 2009; Fecchio, 2005).  Nesse sentido, a 
radiografia intra-oral é um exame indispensável para a elaboração de um diagnóstico correto para esses 
animais, (Brandt C. et al. 1997) especialmente nas patologias periodontais. Vale lembrar que a prática 
odontológica sem o recurso das técnicas radiográficas constitui negligência grave por parte do médico 
veterinário. (Leite C et al. 2011). Visto que primatas de cativeiro são susceptíveis a lesões orais (Costa et al. 
2012) e que nos últimos anos a radiografia oral em medicina veterinária tem sofrido uma evolução 
fundamental com diagnósticos mais precisos e corretos (Hows,2010), este estudo objetivou avaliar a 
cavidade oral dos PNHs do Parque Zoológico de Goiânia, por meio clínico e radiográfico. É importante se 
fazer levantamento clínico regular das condições orais de primatas mantidos em cativeiro, a fim de 
identificação e tratamento precoce das lesões. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram incluídos no estudo os primatas residentes do Parque Zoológico de Goiânia-GO que puderam 
ser capturados sem prejuízo para a sua integridade física, num total de 17 animais, sendo macaco barrigudo 
(Lagothrix lagotricha) (n=1), caiarara (Cebus kaapori) (n=2), macaco aranha (Ateles paniscus) (n=1), macaco 
da noite (Aotus sp.) (n=1), mico mão de ouro (Saimiri sciureus) (n=1), sagüi (Callitrichinae) (n=1), cuxio 
preto (Chiropotes satanás) (n=1), bugio (Alouatta) (n=5), macaco prego (Sapajus libidinosus) (n=2) e 
babuíno sagrado (Papio hamadryas) (n=2). O projeto foi previamente aprovado pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais / CEUA-PRPI-UFG (Nº 038/2015) e pela Agência Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 
de Goiânia (Nº 090/2015). Estes animais correspondem a 50% da população total de primatas do Parque 
zoológico de Goiânia até à data de início do estudo. Todos os procedimentos realizados contaram com a 
participação da equipe de médicos veterinários responsáveis pelos primatas do Parque Zoológico em 
questão. As informações sobre espécie, gênero, idade, peso corporal e tipo de recinto onde viviam os animais 
foram levantados e anotados em fichas individuais, desenvolvida pela autora.  
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Para o transporte os animais foram submetidos à contenção farmacológica utilizando o protocolo 
anestésico com administração de 5mg/kg de tiletamina e zolazepam, disponível comercialmente sob a 
forma de associação (Zoletil®, Virbac do Brasil indústria e comércio Ltda S. Paulo-SP). Após a chegada ao 
centro cirúrgico houve uma complementação da técnica anestésica dos animais por meio de indução com 
5mg/kg de propofol a 1% (Diprivan®, Milão, Itália – Importado e distribuído por Abott laboratórios do 
Brasil Ltda, Rio de Janeiro-RJ) seguido de intubação orotraqueal e manutenção anestésica com isofluorano 
(Forane, Buenos Aires, Argentina) entre 1 e 2 V%, em circuito sem reinalação de gás do tipo Mapleson e 
oxigênio a 100%. Após o término do procedimento, os animais receberam como terapia analgésica 2 mg/kg 
de tramadol a 2% administrado por via intramuscular (Tramadon®, Medley Indústria e Farmacêutica, 
Campinas-SP). Todos os animais foram acompanhados por um médico veterinário da área de anestesiologia, 
e monitorados desde a sedação até a completa recuperação. 

Na avaliação odontológica, todos os elementos dentários, o periodonto e os tecidos moles da cavidade 
oral foram examinados em concordância com o descrito para animais de companhia 
(Roza,2004;Gioso,2015). As avaliações foram feitas de forma sistemática e protocolada por um único 
examinador e todos os achados clínicos relevantes foram registrados em ficha individual e por meio de 
registro fotográfico das lesões encontradas na cavidade oral. O odontograma usado como referência foi o 
sistema de identificação numérico de Triadan modificado. 

A radiografia intra-oral foi empregada para avaliar todos os dentes da cavidade oral dos indivíduos 
estudados. O exame foi realizado com equipamento odontológico portátil (Zzlinker modelo Lk-C27) 
calibrado entre 50 e 70 kV e 7 a 10 mAs. Os filmes odontológicos utilizados foram os números 0 – periapical 
infantil (E-Speed – Carestream Dental) e 2 - adulto (Insight – Carestream Dental) e a revelação foi manual. 
As técnicas usadas foram a técnica de bissetriz e paralelismo (Lenin, et al, 2009; Gorrel, 2010). 

Os animais foram tratados para as lesões mais relevantes como fraturas com ou sem exposição de 
polpa, doença periodontal, placa e cárie em concordância com prévias recomendações de Roza (2004) e 
Gorrel (2010). 

 
RESULTADOS 

 
A população deste estudo foi composta por 17 indivíduos adultos de 10 espécies diferentes sendo 

onze machos (n=11, 64,7%) e seis fêmeas (n=6, 35,3%), com um peso médio corporal de 7,79 ± 9,88 (mín. 
=0,200 kg; máx. =41,5kg) divididos entre terrenos murados, jaulas ou ilhas (Quadro 1).  

 
Quadro 1. Detalhamento dos animais do Parque Zoológico de Goiânia (GO) utilizados para avaliação clínica 
e radiológica de lesões orais (n=17). 

Animais Nome Científico Género 
Peso 

corporal 
(Kg) 

Ano de 
entrada 

Procedência Recinto 

Sagui Callitrichinae Macho 0,2 2003 
Procedência 
desconhecida 

Jaula 

Mico mão de 
ouro/Mico de 
Cheiro 

Saimiri Sciureus 
Macho 

0,7 2008 
Procedência 
desconhecida 

Jaula 

Macaco da Noite Aotus 
Macho 

1,1 2007 
Palmas – 
Tocantins 

Jaula 

Cuxio Preto Chiropotes satanas Macho 1,9 2012 CETAS Jaula 

Caiarara Cebus Kaapori Fêmea 2,2 2006 
Procedência 
desconhecida 

Jaula 

Macaco Prego Sapajus libidinosus 
Macho 

3,2 2012 
Procedência 
desconhecida 

Jaula 

Macaco Prego Sapajus libidinosus 
Macho 

3,3 2012 
Parque Jaó, em 
Goiânia - Goiás 

Jaula 

Bugio Alouatta Fêmea 4,5 2010 
Parque Zoológico 
de Goiânia 

Terreno 
murado 

Caiarara Cebus Kaapori Macho 4,5 2007 

Criadouro 
conservacionista 
Santa Inês - 
Maranhão 

Jaula 

Bugio Alouatta 
Fêmea 

5,4 2006 
Procedência 
desconhecida 

Terreno 
murado 

Bugio Alouatta 
Fêmea 

5,9 2006 
Procedência 
desconhecida 

Terreno 
murado 
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Macaco Barrigudo 
Lagothrix 
lagotricha 

Macho 
8,9 2007 

IBAMA - 
Rondônia 

Ilha 

Bugio Alouatta 
Macho 

9,9 2008 
Parque Zoológico 
de Goiânia 

Terreno 
murado 

Macaco Aranha Ateles paniscus Fêmea 10,2 2002 Tocantins Ilha 

Bugio Alouatta Macho 10,5 2011 
Parque Zoológico 
de Goiânia 

Terreno 
murado 

Babuíno Sagrado Papio Hamadryas Fêmea 18,6 2012 
Parque Zoológico 
de Pomerode - 
Santa Catarina 

Terreno 
murado 

Babuíno Sagrado Papio Hamadryas Macho 41,5 2006 
Parque Zoológico 
de Brasília - DF 

Terreno 
murado 

 
Nenhum animal avaliado possuía histórico odontológico anterior conhecido, contudo após o exame da 
cavidade oral, visual e radiográfico, foram diagnosticadas lesões em todos os espécimes (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Distribuição em número absoluto e percentual das principais lesões observadas no exame clínico 
e radiográfico da cavidade oral de primatas não humanos do Parque Zoológico de Goiânia-Goiás. 
 

Ao exame radiográfico foram confirmados os dezanove casos de fratura dentária com predominância 
nos dentes caninos (203/303/403) e incisivos, cinco casos de ausência de elementos dentários, três casos 
de desgaste dental (Fig. 2A) sobretudo em dentes molares e pré-molares e três das fraturas com exposição 
pulpar. Para além dos dez casos de doença periodontal observados ao exame clínico, foram observados por 
meio de exame radiológico mais dois casos totalizando assim doze. Um caso de cárie e um de dente em 
posição de lança (203) (Fig. 2B) observados clinicamente foram também confirmados através do exame 
radiográfico (Fig. 2C) e mediante a gravidade do caso optou-se pela sua extração (Fig. 2D). Houve também 
a confirmação de um caso de elementos dentários supranumerários. Além das lesões observadas ao exame 
clínico foram também adicionalmente observados apenas por meio de exame radiográfico três casos de 
retenção de raiz contemplados no grupo de fraturas (101/102 e 302).  

Optou-se pelo tratamento em treze (76,5%) animais, sendo que três indivíduos (23,1%) foram 
submetidos a extrações dentárias, em outros sete (53,8%) indivíduos foi realizada exclusivamente limpeza 
periodontal, enquanto que em outros três indivíduos (23,1%) foram realizados conjuntamente os dois 
tratamentos, extração de elementos dentários e limpeza periodontal. Os quatro animais (23,5%) restantes 
do grupo não necessitaram de qualquer tipo de tratamento.  

Os elementos dentários extraídos foram: um incisivo superior esquerdo (202), dois caninos 
superiores esquerdos (203), 3º pré-molar superior esquerdo (206) (Fig. 2D), 2º incisivo inferior esquerdo 
(302) e 2º e 3º pré-molar superior direito (104 e 105). 
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Figura 2. Lesões odontológicas em primatas não-humanos: (A) Radiografia obtida por meio de técnica de 
paralelismo com o paciente em decúbito lateral, visibilizando desgaste dental em todos os dentes pré-molares e 
molares em macaco aranha (Ateles Paniscus) (B) Fotografia de sagüi (Callitrichinae) apresentando dente canino 
superior esquerdo (203) em posição de lança (C) Radiografia de 2º pré-molar superior direito (105) extraído 
com evidência de cárie (D) Fotografia de 2º pré-molar superior esquerdo (105) após extração com observação 
de cárie (E) Radiografia de fratura de 2º dente incisivo superior lateral esquerdo (202) em primata da espécie 
babuíno sagrado (Papio Hamadryas). 
 
 

DISCUSSÃO 
 

O levantamento odontológico em primatas não-humanos mantidos em cativeiro é de extrema 
importância para a avaliação da saúde oral destes animais, pois tais resultados podem ser utilizados 
posteriormente para pesquisa científica e de campo. Levantamentos odontológicos semelhantes em 
primatas foram realizados por outros autores (Fecchio, 2009 e Costa et al., 2012), contudo, ao contrário 
deste estudo apenas uma espécie foi avaliada e sem o emprego do recurso de importante valia, os exames 
radiográficos.   

No presente estudo todos os animais eram adultos e não foram observadas diferenças entre as 
alterações encontradas entre machos e fêmeas. No levantamento de Rossi Junior et al, (2013) em cachorros 
do mato (Cerdocyon thous), semelhante a este estudo, o autor não obteve relação de gênero, Bianchi (2013) 
em mãos-peladas que muitos dos síncrânios utilizados não foi sequer possível determinar o seu gênero. 
Fecchio (2009), em seu estudo, separou os animais por gênero constatando em seus resultados que nos 
machos houve aumento de percentagem em lesões de trauma quando comparados com fêmeas mantendo 
as restantes percentagens de outras lesões equiparadas.  
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Em dois babuínos sagrados foram observadas lesões de desgaste e trauma dentário, uma vez que esta 
espécie possui bolsas laterais às bochechas para armazenamento de alimento em caso de risco na natureza. 
Contudo, uma vez que estes animais tinham sempre disponibilizado alimento, pedras em lugar de alimentos 
foram encontradas nestas mesmas bolsas, o que supostamente comprometeu a saúde oral dos mesmos 
agravando o desgaste e propiciando a fratura de dentes. Nenhum outro autor utilizou esta mesma espécie 
para estudo odontológico, portanto não foram encontradas descrições de casos semelhantes na literatura. 

Nesta pesquisa a lesão de maior prevalência foi de fratura dentária (47,5%), estes resultados foram 
superiores aos encontrados por Rossi Junior (2013), com 45,1%, por Costa et. al (2012) que realizou o 
mesmo levantamento no estado do Rio de Janeiro em Macacos-Prego e diagnosticou fraturas em 40% dos 
animais, e também por Fecchio (2009) que observou frequência de apenas 26% para este tipo de lesão.  
Pode-se inferir que a maior prevalência observada neste estudo, comparado aos demais estudos citados, 
deveu-se ao emprego da radiologia como meio auxiliar de diagnóstico das lesões odontológicas, o que não 
foi executado nos demais estudos e poderá ter aumentado o número de lesões comprovadas. 
Adicionalmente, propiciou a oportunidade de outros diagnósticos, tais como retenção de raiz que só 
puderam ser diagnosticadas justamente devido ao emprego deste recurso. Devido à grande importância da 
utilização destas técnicas Rostami (2014) fez um estudo radiográfico utilizando Lamas e Alpacas afim de 
comprovar a sua eficiência, importância e eficácia na detecção de lesões. 

Pôde-se confirmar 66,6% de trauma no dente canino, relatado também por Costa et. al (2012) como 
o dente mais atingido por trauma (75%). Dentes caninos são os dentes mais utilizados para atacar as presas 
e também os mais protuberantes sendo os mais fáceis de sofrer trauma. Dessa forma, dentre as várias razões 
que poderão ter contribuído com o alto índice de fraturas estão o estresse ao morder jaulas, grades, “cortes” 
criminosos de caninos a fim de diminuir o risco de mordeduras e até mesmo de contenção feita por 
profissionais sem qualificação. Bianchi (2013), ao contrário relatado pela demais literatura, cita que os 
dentes mais acometidos foram os pré-molares em síncrânios de vida livre e animais de cativeiro, numa 
frequência de 45,7%, em seu estudo com Mãos-peladas, porém sem justificar tal achado. 

Apesar dos resultados, no presente estudo podemos afirmar que todos os animais possuíam uma 
grande deficiência em questões de saúde oral boa e saudável e que a grande prevalência foi trauma, devido 
a estresse, agressividade, contenção e problemas comportamentais. (Wiggs &Lobprise 1997 e Pachaly & 
Gioso 2001).  

O cálculo dentário constitui a maior incidência em animais com doença periodontal (30,0%). 
Comparando com outros autores (Fecchio, 2009; Costa et al., 2010 e Rossi Junior, 2013) esse achado 
revelou-se predominante e comum em espécies de cativeiro. A placa bacteriana predominou nas espécies 
bugios e babuínos sagrados, o que podemos associar a falta de enriquecimento ambiental ou até mesmo ao 
estreito contato destes animais com o público visitante do Parque, público este que não respeita a 
recomendação do Parque de que nada alimentar seja fornecido aos animais por parte dos visitantes. 

As lesões de bolsa periodontal e a doença periodontal são lesões cujas causas são de difícil 
determinação, indo de acordo com o citado por Bianchi (2013) sobre que teve uma alta percentagem de 
sincrânios com sinais osteológicos de doença periodontal (85,39%), esta afirma que tal incidência elevada 
poderá estar associada à grande proximidade dos animais de cativeiro com o ser humano. O mesmo autor 
relaciona estas lesões com as dietas relacionadas a dietas humanas não serem as mais adequadas e 
provocando desiquilíbrios alimentares. Fitch & Fagan (1982) citam a transmissão genética como possíveis 
fatores causais para a doença periodontal, entretanto, neste estudo isso não pode ser admitido uma vez que 
os animais têm procedências bem distintas. 

Outras afecções, foram maloclusão, mobilidade dentária, cárie, elementos supranumerários e dente 
em posição de lança. Perdas dentárias que neste estudo teve um percentual de 12,5% encontramos foram 
também observadas no estudo de Bianchi (2013) em mãos-peladas, contudo nesse estudo o autor relata 
uma prevalência bem superior de 42,7%. Enquanto que no estudo de Rossi Junior (2013) o percentual foi 
relativamente igual de 12,9%.  Ao contrário da mesma autora (Bianchi 2013), em que a grande prevalência 
foi de giroversão, em contraste com o nosso estudo não obtivemos qualquer caso nesse sentido. Uma vez 
que tivemos auxílio de métodos auxiliares de diagnóstico radiográficos todos as nossas lesões poderão ser 
confirmadas reforçando assim essa necessidade, tal como relata também o estudo de Rostami et al (2014). 
Ainda que o presente trabalho tenha utilizado diferentes espécies de primatas em cativeiro e técnicas 
radiográficas, estudos futuros deverão ser realizados a fim de ampliar o conhecimento acerca das lesões 
orais, tornando, dessa maneira os diagnósticos mais confiáveis e de melhor qualidade. 
 

 
CONCLUSÃO 

Conclui-se que os animais avaliados neste levantamento não apresentaram saúde oral adequada revelando-
se a necessidade de avaliações regulares e tratamentos preventivos.  A fratura dentária é a lesão oral mais 
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observada em primatas não humanos em cativeiro. O exame radiográfico é fundamental para o diagnóstico 
preciso das lesões odontológicas. 
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERACÕES FINAIS  

 

A odontologia preventiva é uma especialidade médica que não pode ser colocada de parte 

em qualquer plantel de animais, seja qual for a espécie mantido em cativeiro. O cuidado com a 

saúde oral destes animais é parte fundamental para a sua boa saúde geral, a fim de prevenir 

doenças sistêmicas secundárias. 

Doenças orais têm várias causas, traumas em jaulas, organismos patogênicos, estresse ou 

até dietas inadequadas fornecidas a tais animais mantidos fora do seu habitat natural 

provocando assim moléstias orais, originando inflamação de tecidos moles, maloclusão dental 

e degeneração dental. 

Primatas não-humanos em cativeiro são mais propensos a lesões mais traumáticas devido 

a estresse e animais provenientes de ações de captura de animais de tráfico e ação criminosa. 

Considerando todos estes fatores, o levantamento e o diagnostico são fundamentais para 

o tratamento precoce e profilaxia das lesões. O exame radiográfico mostra-se uma ferramenta 

adicional de fundamental importância permitindo detectar certas lesões apenas por este meio. 

Considerando os reflexos sistêmicos e avaliação de uma boa saúde geral adequada sugere-se a 

avaliação laboratorial para comparação das lesões detectadas a fim de as relacionar ou não. Tais 

exames sugere-se que sejam incluídos na rotina dos estabelecimentos.  
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ANEXO 1 

Parecer do comitê de ética 
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ANEXO 2 

Autorização SISBIO 
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ANEXO 3 

Parecer da Prefeitura de Goiânia – Agência Municipal do Meio Ambiente 
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ANEXO 4 

Normas para publicação na revista “Pesquisa Veterinária Brasileira” 
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ANEXO 5 

Ficha individual do paciente utilizada durante a realização do projeto 

 

 


