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1. RESUMO 

 

Com os avanços na tecnologia médica, os tutores de animais, especialmente os de 

pequeno porte, estão mais conscientes das afecções que acometem a cavidade 

oral, optando por atendimento especialista na área da odontologia veterinária, 

visando assim, melhor abordagem do diagnóstico preciso, assim como das formas 

de tratamento instituído. Dentre as enfermidades orais em cães e gatos, mormente 

os idosos, destacam-se as fístulas infraorbitárias, fraturas dentárias e as neoplasias. 

Assim, perante a alta incidência de afecções orais em pequenos animais e das 

complicações locais e sistêmicas que estas podem causar, o objetivo do presente 

trabalho será realizar estudo retrospectivo de 335 casos atendidos no setor cirúrgico 

de Odontologia Veterinária de Pequenos Animais da Universidade de Franca, 

enfatizando os diagnosticados com fístulas infraorbitárias, fraturas dentárias e 

neoplasias e, não obstante, relacioná-los com a resenha dos pacientes (sexo, 

espécie, idade, raça e porte) e fatores predisponentes (tipo de alimentação fornecida 

e hábito de higienização oral). Os resultados obtidos serão expressos em 

percentuais.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A odontologia veterinária de pequenos animais é uma especialidade que vem 

ganhando espaço e reconhecimento entre os médicos veterinários e tutores de cães 

e gatos, progredindo consideravelmente nas últimas décadas, devido aos avanços 

em produtos específicos, técnicas de diagnóstico e tratamento, os quais 

proporcionam aumento na qualidade dos atendimentos (ROZA, 2004; COLMERY, 

2005). 

Nesse sentido, dentre as diversas afecções que comumente acometem a 

cavidade oral de cães e gatos, destaca-se a fístula infraorbitária, as fraturas 

dentárias e as neoplasias (EMILY et al., 1999), sendo que estas podem gerar não só 

acometimentos locais, mas também sistêmicos, comprometendo diretamente a 

qualidade de vida e sobrevida dos pacientes acometidos (GIOSO, 2003; NIEMIEC, 

2008). 



3. OBJETIVOS 

 

Diante da alta incidência de doenças orais em pequenos animais e de suas 

diversas consequências locais e sistêmicas, o propósito do presente trabalho será 

realizar estudo retrospectivo de casos atendidos no setor cirúrgico de Odontologia 

Veterinária de Pequenos Animais da Universidade de Franca (UNIFRAN), tanto em 

cães quanto em gatos, enfatizando os de fístula infraorbitária, fraturas dentárias e 

neoplasias, além de relacioná-los com a resenha e demais fatores predisponentes. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Serão avaliadas 335 fichas referentes ao atendimento especializado cirúrgico 

do setor de Odontologia Veterinária de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da 

Universidade de Franca (UNIFRAN – SP), no período de 25 de janeiro de 2007 a 02 

de outubro de 2017, com o propósito de ressaltar os casos diagnosticados de 

fístulas infraorbitárias, fraturas ósseas e neoplasias, relacionando-os com a resenha 

dos pacientes (sexo, espécie, idade, raça e porte) e fatores predisponentes (tipo de 

alimentação fornecida e hábito de higienização oral). 

Os dados obtidos foram expressos em percentuais. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As fichas odontológicas estão em análise para descrição dos percentuais de 

casos de fístulas infra-orbitárias, fraturas dentárias e neoplasias.   
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