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RELAÇÃO DA PERIODONTITE COM FATORES PREDISPONENTES EM CÃES 

IDOSOS ATENDIDOS EM EVENTO SOCIAL NA UNIVERSIDADE DE FRANCA 

 

1. RESUMO 

A doença periodontal é a afecção mais comum da cavidade oral dos animais, 

caracterizada pelo acometimento dos tecidos de proteção e sustentação dentária, 

que formam o periodonto. O agente etiológico é a placa bacteriana que quando se 

mineraliza, forma odontólitos, que se aderem aos dentes, predispondo a progressão 

da doença. Perante a alta incidência da doença periodontal em cães e dos diversos 

danos locais e sistêmicos causados por ela, o objetivo do presente trabalho foi 

verificar a presença e o grau de periodontite em cães, relacionando-os com a 

resenha e histórico dos pacientes e, além disso, instruir os tutores sobre a 

importância do tratamento e prevenção. Para isso, utilizou-se 11 cães, machos e 

fêmeas, idosos, castrados ou inteiros, de raça, peso e porte diversos, provenientes 

da participação do evento “3° Dia do Cão Idoso”, no Hospital Veterinário da 

Universidade de Franca. Após inspeção direta da cavidade oral, registraram-se a 

presença ou ausência da doença periodontal, assim como a classificação dos graus 

(ausente, leve, moderado ou grave). Os resultados demonstraram que a média de 

idade dos participantes foi de 10,9 e que 91% dos cães eram de pequeno porte e 

que a maioria dos tutores fornecia comida caseira e/ou petiscos, ao invés de ração. 

Somente três proprietários (27,3%) possuíam o hábito de escovar os dentes dos 

animais e apenas um cão (9%) foi submetido a tratamento odontológico. Dos 11 

animais atendidos, 10 deles (91%) apresentaram doença periodontal e quanto à 

classificação de acometimento, apenas 9% tinham ausência de periodontite, 36% 

leve, 37% moderada e 18% grave. Diante da metodologia e dos dados obtidos, 

admite-se que a doença periodontal é comumente diagnosticada em cães, 

mormente em raças pequenas e senis e que o tipo de alimentação e higienização 

são predisponentes. Além disso, salienta-se a importância do veterinário na 

divulgação de informações quanto ao tratamento e prevenção da saúde oral, 

objetivando a qualidade de vida e sobrevida dos acometidos. 

Palavras-chave: doença periodontal, odontologia veterinária, placa bacteriana, 

pequenos animais, saúde oral.  

 

 



2. INTRODUÇÃO 

A doença periodontal é a afecção oral de maior incidência em cães, em seus 

mais variados graus, atinge cerca de 85% dos animais, especialmente os idosos 

(GIOSO, 2003; RESENDE et al., 2004; SANTOS et al., 2012). É caracterizada por 

inflamação e destruição dos tecidos periodontais, os quais protegem e sustentam os 

elementos dentários (VELDEN, 2000; ROZA, 2004; PINHEIRO et al., 2012; SILVA et 

al., 2017).  

O agente etiológico das periodontites é a placa bacteriana supra e 

subgengival e com a sua mineralização, ocorre à formação de cálculos dentários 

que se aderem aos elementos dentários predispondo a progressão da doença 

(GIOSO, 2003; SANTOS et al., 2012; SILVA et al., 2017). Segundo Santos, Carlos, 

Albuquerque (2012) e Silva (2017), existem vários fatores envolvidos na 

predisposição desta afecção oral, dentre eles a idade do animal, raça, porte, 

imunidade, higienização, entre outros.  

A sintomatologia é variável, de acordo com o seu grau de acometimento 

(ausente, leve, moderada e grave) estabelecido por Gioso (2003) e o diagnóstico 

baseiam-se no histórico do paciente, sinais clínicos e exame específico da cavidade 

oral (VELDEN, 2000; GIOSO, 2003; SANTOS, CARLOS, ALBUQUERQUE, 2012).  

Com base nos graus de periodontite, estipula-se o tratamento ideal, variando-

se entre o cirúrgico e o profilático com método de escovação dentária de no mínimo 

três vezes por semana (WIGGS, LOBPRISE, 1997; SAN ROMÁN, 1999; GIOSO, 

2003; ROZA, 2004). 

 

3. OBJETIVOS 

Diante da alta incidência da periodontite em pequenos animais e de suas 

diversas consequências locais e sistêmicas, o propósito da presente pesquisa foi 

avaliar a incidência de doença periodontal em cães atendidos durante o evento 

social “3° Dia do Cão Idoso” (Universidade de Franca), relacionando os graus desta 

afecção oral com a resenha e histórico dos pacientes e, não obstante instruir os 

tutores sobre a importância dos métodos de tratamento e prevenção para melhorar a 

qualidade de vida e sobrevida dos acometidos. 

 

 

 



4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho foi realizado com a autorização prévia dos tutores dos 

cães participantes, diante de assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Foram avaliadas as fichas de onze cães, machos e fêmeas, idosos (idade 

igual ou superior a nove anos), castrados ou inteiros, de raça, peso e porte diversos, 

participantes do evento social “3º dia do Cão Idoso” realizado em setembro de 2017 

no Hospital Veterinário da Universidade de Franca. Inicialmente, durante o evento, 

registrou em fichas, os dados de todos os cães referentes à resenha (idade, raça e 

porte) e anamnese específica (tipo de alimentação, higienização oral, tratamentos 

odontológicos anteriores e outras informações relevantes quanto à ocorrência e 

progressão da doença periodontal).  

Ato contínuo todos os animais foram contidos mecanicamente (manual e/ou 

com auxílio de mordaça) para inspeção direta da cavidade oral, regiões adjacentes e 

linfonodos mandibulares. Definiu-se o grau de periodontite, seguindo os critérios 

estabelecidos por Gioso (2003). Assim, classificaram-se os graus como: ausente, 

grau leve, grau moderado e grau grave.  

Os animais com sintomatologia clínica foram encaminhados para consulta no 

respectivo setor especializado do Hospital Veterinário para realização de exames 

complementares e planejamento terapêutico conservativo e/ou cirúrgico.  

Diante da metodologia estabelecida, os dados quanto à resenha, anamnese 

específica e o grau de periodontite de todos os cães foram tabulados para posterior 

análise percentual e relação entre os mesmos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados individuais dos 11 cães referentes à idade, raça, porte, tipo de 

alimentação, escovação dentária e produto utilizado, tratamento odontológico 

anterior e grau de periodontite estão dispostos no Quadro 1. 

 

 

 

 

 



QUADRO 1. Resultados individuais dos 11 cães participantes do evento “3° Dia do 

Cão Idoso” realizado no Hospital Veterinário da Universidade de Franca (Set/17), 

quanto aos dados da resenha (idade, raça, porte), anamnese específica (tipo de 

alimentação, higienização oral e tratamento odontológico anterior) e grau de 

periodontite.  

 

• SRD = sem raça definida 

 

Segundo Resende et al. (2004) e Santos, Carlos e Albuquerque (2012), a 

doença periodontal é a afecção oral de maior incidência em cães e, em seus mais 

variados graus, atinge cerca de 85% dos animais, especialmente os idosos. Estas 

descrições corroboram com os resultados do presente trabalho, onde 10 dos 11 

animais (90%) apresentaram doença periodontal de leve a grave, com faixa etária 

maior que nove anos de idade. 

Com base nisso, observou-se que a média de idade dos cães participantes foi 

de 10,9 anos. Neste contexto, a idade é um dos fatores predisponentes para a 

ocorrência de periodontite, principalmente em pacientes que se alimentam de 

comida caseira (adere nos dentes, facilitando a progressão da doença) e não são 

submetidos a higienizações orais periódicas (WIGGS; LOBPRISE, 1997; SAN 

ROMÁN, 1999; SANTOS; CARLOS; ALBUQUERQUE, 2012), assim como 

observado na atual pesquisa. Em contrapartida, há relato de um cão de três meses 



de idade com periodontite, ressaltando assim a importância da escovação dentária 

desde a dentição decídua (SANTOS; CARLOS; ALBUQUERQUE, 2012).  

Quanto à raça dos animais, observou que 9,1% eram Shih-tzu, 9,1% 

Labrador, 18,2% Poodles e a maioria (63,6%) sem raça definida (SRD). Nesse 

sentido, algumas raças como Poodle, Yorkshire, Pinscher e Schnauzer são 

predispostas à doença periodontal em consequência ao porte das mesmas (COX; 

LEPINE; CAREY et al., 2003; GIOSO, 2003; ROZA, 2004). Neste trabalho, não foi 

observado tal correlação, pois a maioria dos cães atendidos era sem raça definida, 

no entanto, todos de pequeno porte, alimentados com comida caseira e/ou petiscos 

e não submetidos à escovação dentária. De acordo com Gioso (2003), raças 

braquiocefálicas tendem à rotação e apinhamento dentário, prognatismo e 

bragnatismo, além de apresentarem respiração bucal, agravando os problemas 

periodontais; essas afirmações coincidem com o Shih-tzu atendido no evento, 

demonstrando grau grave de periodontite.    

Em relação ao porte dos cães envolvidos, notou-se que 91% eram de 

pequeno porte (< 10 Kg), 0% médio (entre 10 e 20 Kg) e 9% de grande porte (> 20 

Kg). Conforme observado na atual pesquisa, os cães de pequeno porte são mais 

predispostos à periodontite, pois apresentam maior acúmulo de placa bacteriana e 

cálculo dentário devido aos dentes possuírem pouco suporte ósseo, limitado espaço 

inter-dentário e apinhamento dentário, o que dificulta a remoção de sujidades pelos 

métodos naturais como movimentação dos lábios e da língua, mastigação e ato de 

roer objetos (SANTOS; CARLOS; ALBUQUERQUE, 2012). Na maioria das vezes, os 

cães de pequeno porte possuem má oclusão e anomalias dentárias como dentição 

supranumerária e retenção de decíduos que também favorece a aderência da placa 

bacteriana e progressão da doença (GIOSO, 2003). 

No que concerne ao tipo de alimentação, a maioria dos tutores (91%) fornece 

comida caseira e/ou petiscos aos cães, ao invés de oferecer somente ração 

comercial. Nesse sentido, animais alimentados com comida caseira, petiscos e 

ração enlatada possuem maior predisposição à doença periodontal, devido à textura 

e tamanho dos alimentos e, consequente, ausência de ação mecânica e abrasiva 

causada pelo pellet da ração seca comercial durante a mastigação (SANTOS; 

CARLOS; ALBUQUERQUE, 2012). Neste estudo, observou-se que o único cão que 

não apresentou periodontite era alimentado somente com ração seca, apesar de não 

ser submetido a escovações dentárias frequentes e não ter realizado tratamento 



dentário prévio. Nesta temática, salienta-se que as rações comerciais possuem em 

sua composição polifosfatos, como o hexametafosfato e tripolifosfatos, os quais 

funcionam como quelantes do cálcio da saliva, ajudando a prevenir a mineralização 

da placa bacteriana em odontólito (COX; LEPINE; CAREY et al., 2003).  Produtos 

alimentares suplementares (ossos artificiais, tiras de couro, entre outros) e 

brinquedos podem estimular o ato da mastigação e o fluxo salivar, sendo estratégias 

adicionais para o controle da placa e remoção de cálculo dentário (WATSON, 2006). 

Diante dos resultados, notou-se que apenas três proprietários (representando 

27,3% do total) possuem o hábito de escovar os dentes dos animais, no entanto, 

com produto não recomendado para uso animal. Além disso, dois deles mantem a 

frequência de escovações errônea (quinzenal e não diária ou no mínimo 

3x/semana). Salienta-se que a escovação dentária é o método mais eficaz para 

interromper a formação do agente etiológico da periodontite, sendo dependente da 

colaboração e motivação do animal assim como da determinação e habilidade do 

tutor (LIMA et al., 2004; SANTOS; CARLOS; ALBUQUERQUE, 2012). No entanto, 

para ser eficiente precisa ser realizada no mínimo três vezes por semana (BROWN; 

MCGENITY; CHEM, 2005; WATANABE et al., 2015), pois a placa bacteriana 

demanda de 24 a 48 horas para se organizar e somente após esta ordenação de 

seus constituintes é capaz de causar lesões periodontais e aos tecidos moles, então 

a mesma precisa ser removida por meio de escovação durante este intervalo de 

tempo (WIGGS; LOBPRISE, 1997; SAN ROMÁN, 1999; GIOSO, 2003; BROWN; 

MCGENITY; CHEM, 2005). Dentifrícios humanos não devem ser recomendados 

para uso em cães e gatos, por conterem sabões (espuma) e alto teor de flúor, os 

quais podem causar intoxicação, pois os animais ingerem o creme dental e não o 

eliminam com água após a escovação. Por outro lado, algumas pastas dentais 

veterinárias possuem sabor atrativo aos animais (carne), além de produtos em sua 

composição que inibem a formação e aderência da placa bacteriana, 

desestabilizando as ligações químicas (SAN ROMÁN, 1999; ROZA, 2004; BROWN; 

MCGENITY; CHEM, 2005) como zinco, clorexidina, hexametafosfato de sódio e 

enzimas (tiocianato, peroxidase, glicooxidase) (DOMINGUES et al, 1999). 

Neste sentido, deve-se considerar além da frequência de escovação dentária 

e produtos utilizados, a correta execução deste procedimento e a imunidade oral e 

sistêmica individual (idade, estresse psicológico e ambiental, xerostomia, 

imunossupressão e doenças sistêmicas) (GIOSO, 2003), pois nesta pesquisa, o 



único animal submetido a escovações na frequência recomendada apresentou 

periodontite em grau moderado. Considera-se também que o desenvolvimento da 

placa bacteriana é influenciado pela quantidade e qualidade salivar, a qual 

proporciona limpeza mecânica aos dentes, pois contém propriedades imunológicas 

(IgA e IgG) e enzimas que inibem a ação bacteriana (WIGGS; LOBPRISE, 1997). 

Apenas um cão (9%) foi submetido a tratamento odontológico anterior, 

mesmo assim apresentou doença periodontal grave. A literatura científica aponta a 

importância local e sistêmica do tratamento periodontal (DOMINGUES et al, 1999; 

SAN ROMÁN, 1999; GIOSO, 2003; ROZA, 2004), mas os tutores precisam ser 

orientados que mesmo após esta terapêutica é necessário a manutenção da saúde 

oral com escovações regulares e mudanças nos hábitos alimentares do pet para que 

a placa bacteriana não se reinstale. Neste experimento, observou-se que o único 

cão submetido a tratamento odontológico anterior ao evento, apresenta doença 

periodontal grave, pois apresentou todos os fatores predisponentes e agravantes 

desta enfermidade (Poodle, pequeno porte, alimentação com petiscos e não 

submetido a escovações dentárias). 

Dos 11 animais atendidos, 10 deles (91%) apresentaram doença periodontal. 

Quanto à classificação desta afecção oral, observou-se que apenas 9% tinham 

ausência de periodontite, 36% leve, 37% moderada e 18% grave.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na metodologia aplicada e nos resultados obtidos, conclui-se que a 

doença periodontal, multifatorial e progressiva, é frequentemente diagnosticada em 

cães, especialmente de raças pequenas e idosos. Ademais, fatores como tipo de 

alimentação, higienização e imunologia local e sistêmica são fatores predisponentes 

desta enfermidade. Ainda, admite-se que, o médico veterinário tem papel 

fundamental na divulgação de informações quanto ao tratamento e prevenção da 

saúde oral, visando melhor qualidade de vida e sobrevida dos acometidos. 
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