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RESUMO 

 

A doença periodontal caracteriza-se pela inflamação e destruição de estruturas do 
periodonto. É uma das doenças que mais frequentemente acometem os cães, 
sendo seu agente etiológico a placa bacteriana que se acumula na superfície dos 
dentes. O objetivo desse estudo foi avaliar a interferência de fatores como dietas 
caseira, mista e seca, idade e escore corporal na gravidade da doença 
periodontal em 73 cães. Foi realizada avaliação nutricional, exame clínico da 
cavidade bucal e exames laboratoriais, como também um levantamento com 
entrevista e preenchimento de questionário com os proprietários sobre os hábitos 
alimentares de seus animais. A severidade da doença periodontal aumentou 
conforme aumentou a idade dos animais. O escore corporal mostrou correlação 
negativa com a gravidade da doença, sendo que animais com doença periodontal 
mais grave apresentaram escores mais baixos. O tipo de alimento fornecido aos 
cães não apresentou relação com a gravidade da doença periodontal. 
 
 

Palavras-chave: dentes, gengiva, hábitos alimentares, placa bacteriana. 
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ABSTRACT 

  

 

Periodontal disease is characterized by inflammation and destruction of 
periodontal structures. It is a disease that most commonly affects dogs, its agent is 
the accumulated plaque on surface. The aim of this study was to evaluate the 
influence of mixed and dry homemade diets, age and body score, the severity of 
periodontal disease in 73 dogs. We performed nutritional assessment, oral cavity 
clinical examination and laboratory tests, as well as a survey, in which the owners 
were interviewed and filled out a questionnaire on the dietary habits of their 
animals. The severity of periodontal disease increased with ageing of the animal. 
Body condition score was negatively correlated with the severity of disease, thus 
animals with more severe periodontal disease had lower scores. The type of food 
given to the dogs showed no correlation with the severity of periodontal disease. 
 
Keywords: teeth, gums, eating habits, plaque. 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

A “arte dentária” já despertava o interesse das primeiras civilizações, o 

que se pode perceber pela existência do papiro de Ebers, que data do ano de 

1550 a.C, sendo o documento mais antigo de que se tem registro sobre o assunto 

e que relatava o tratamento de abscessos e gengivites com utilização de mel e 

cominho realizado pelos egípcios. O livro chinês “Zuo Zhuan” (Livro dos Animais) 

foi o primeiro documento encontrado sobre o assunto na Medicina Veterinária. 

Esse livro trazia explicações sobre como diferenciar um cavalo por meio do 

estudo da coroa dos seus dentes incisivos (LLORENS et al., 1998). 

Tratando-se de odontologia veterinária, o conhecimento desenvolveu-

se principalmente na área dos equinos, já que o cavalo era o principal foco de 

interesse durante a primeira metade do século XX, talvez devido à sua 

importância no desenvolvimento do homem, que utilizava a força de trabalho 

desse animal (HARVEY & EMILY, 1993; LLORENS et al., 1998). 

Na sociedade moderna a formação de famílias cada vez menores e o 

crescente número de pessoas que vivem sozinhas são características que 

aumentam a busca da companhia de animais como cães e gatos, sendo esses 

considerados verdadeiros “entes” da família e isso propulsiona o desenvolvimento 

de áreas da medicina veterinária direcionadas a atender de maneira cada vez 

mais especializada esses animais, como a odontologia. 

O ser humano busca na relação com os animais de companhia 

abrandar uma parcela do estresse causado pela vida urbana (BORGES et al., 

2003). Com isso o tratamento correto destes animais reveste-se de grande 

interesse para os proprietários e para os profissionais que trabalham na área 

(CASE et al., 1998). À medida que os proprietários se conscientizam e se 

preocupam em proporcionar saúde oral aos seus animais de estimação, a 

odontologia veterinária evolui, o que contribui para prolongar o tempo médio de 

vida dos mesmos (COLMERY, 2005). 

Ao longo dos tempos a doença periodontal na odontologia veterinária 

tem se tornado objeto de vários estudos, que de uma forma geral, identificam a 

enfermidade como bastante frequente nos animais de estimação, com prevalência 

de 80% a 85% em animais com mais de três anos (WATSON, 1994), deixando 
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clara sua importância. A doença origina graves infecções localizadas e também 

tem sido associada a várias doenças sistêmicas severas (BROOK, 2008). 

A crescente preocupação com a saúde oral é estimulada pelo fato de 

que enfermidades da boca interferem na saúde geral do paciente e estão 

relacionadas à redução da expectativa de vida (KOWALESKY, 2005). As 

alterações da cavidade oral dos animais têm sido abordadas visando à redução 

do incômodo que tais doenças ocasionam aos animais e consequentemente a 

seus proprietários (TELHADO et al., 2004). 

Estudos que tornem possível a conscientização e atualização dos 

profissionais sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento da doença 

periodontal, para que eles possam não apenas identificar a doença como também 

tratá-la e, além disso, orientar os proprietários sobre os fatores desencadeantes e 

as ações de prevenção da enfermidade são extremamente relevantes e tem 

relação com a importância da promoção da saúde e do bem-estar do animal, 

buscando melhoria da qualidade e aumento da expectativa de vida para os 

animais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Anatomia 

 

2.1.1 Dente 

 

O cão possui dentição heterodonte, caracterizada por notável diferença 

anatômica entre os grupos de dentes de uma mesma dentição (KOWALESKY, 

2005; PACHALY, 2006). Também é difiodonte, apresentando dois conjuntos 

distintos e sucessivos de dentes, um denominado decíduo ou primário e outro 

definitivo ou permanente. Em relação à implantação dos dentes nos álveolos 

dentários, a dentição dos cães é denominada tecodonte, em que os dentes estão 

firmemente fixados nos alvéolos por um tipo de ligamento fibroso e essa ligação 

entre dente e alvéolo é chamada gonfose. Em relação à oclusão, os cães 

apresentam anisognatia, o que significa que a zona oclusal dos molares 

mandibulares é mais estreita que a contraparte maxilar. Geralmente os carnívoros 

possuem dentição braquiodonte, na qual a relação coroa-raiz é pequena (WIGGS 

& LOBPRISE, 1997). 

A dentição decídua é formada por 28 dentes, podendo ser 

representada pela fórmula 2 (i 3/3, c 1/1, p 3/3). A dentição permanente é formada 

por 42 dentes e sua fórmula representativa pode ser dada por 2 (I 3/3 C 1/1 P 4/4 

M 2/3); sendo as letras equivalentes a: i ou I = dentes incisivos; c ou C = dentes 

caninos; p ou P = dentes pré-molares; m ou M = dentes molares, em que letras 

minúsculas são utilizadas para a dentição decídua e maiúsculas para dentição 

permanente (ROZA, 2004; KOWALESKY, 2005). 

Os dentes das fêmeas erupcionam mais cedo que os dos machos e 

raças grandes e gigantes têm seus dentes erupcionados mais precocemente que 

raças pequenas, sendo que o dente erupciona em decorrência do crescimento 

constante das raízes (HARVEY & EMILY, 1993). Os dentes decíduos são 

eliminados fisiologicamente por um processo chamado esfoliação, que consiste 

na reabsorção das raízes do dente, antes da substituição do mesmo por seus 

sucessores permanentes (MADEIRA, 2004). A idade média para a erupção 

dentária em cães está descrita no Quadro 1. 
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QUADRO 1- Idade média de erupção dentária em cães 

 Dentição decídua 

(semanas) 

Dentição permanente 

(meses) 

Incisivos 3 a 4 3 a 5 

Caninos 3 3 a 6 

Pré-molares 4 a 12 4 a 6 

Molares - 5 a 7 

Fonte: ROZA (2004) 
 

Os canídeos apresentam grupos dentários com anatomia e função 

definida: incisivos, caninos, pré-molares e molares (Figura 1). Os incisivos são 

usados para agarrar e mordiscar e estão presentes em número de três em cada 

semi-arco (maxilar e mandibular). Os dentes mais compridos no cão são os 

caninos, sendo eles utilizados para capturar e prender o alimento, estando 

presentes em número de quatro, dois para a maxila e dois para a mandíbula. Já 

os pré-molares e molares são usados para o corte, moagem e mastigação e os 

pré-molares, tanto no arco mandibular como no maxilar são em número de quatro, 

enquanto os molares, no semi-arco maxilar são em número de dois e no semi-

arco mandibular em número de três (ROZA, 2004; KOWALESKY, 2005; LOGAN, 

2006). 

 

 

FIGURA 1 - Crânio de cão em vista lateral 
esquerda evidenciando os 
grupos dentários 

Fonte: www.blogspot.com  
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As estruturas histológicas do dente são o esmalte, a dentina, a polpa e 

o cemento (PINTO, 2007). O dente é morfologicamente dividido em coroa, colo 

dentário e uma ou mais raízes. O colo é a região de transição entre coroa e raiz 

(Figura 2). A coroa dental encontra-se revestida pelo esmalte, composto por 98% 

de substância inorgânica, representando o tecido mais duro do corpo (SERRANO, 

2002). A raiz é implantada no interior da cavidade óssea alveolar, abaixo da linha 

da gengiva e sua extremidade, denominada ápice radicular (PACHALY, 2006), é a 

parte clinicamente não visível do dente, estando recoberta pelo cemento, um 

tecido conjuntivo calcificado (SERRANO, 2002) e avascular (WIGGS & 

LOBPRISE, 1997). 

 

  

 
FIGURA 2 – Esquema representativo das 

estruturas dentárias 
Fonte: Adaptado de http://www.aldopedalino.odo.br 

 

 

Abaixo do esmalte dentário existe a dentina, que está em constante 

deposição e é formada por tecido conjuntivo (SERRANO, 2002). A dentina, em 

sua porção coronária, é recoberta pelo esmalte e em sua porção radicular, pelo 
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cemento (ROZA, 2004), por isso em um dente normal intacto, a dentina não é 

visível (PINTO, 2007). 

Existem três tipos diferentes de dentina: a primária, a secundária e a 

terciária. A primária é formada durante o desenvolvimento dos dentes decíduos 

ou permanentes até a completa formação radicular. A dentina secundária substitui 

a primária à medida que o animal envelhece, enquanto a terciária é reparadora e 

é formada em resposta a traumatismos ou desgaste do dente (FERREIRA et al., 

2007; GIOSO, 2007). Nos mamíferos a dentina é caracterizada pela presença de 

túbulos dentinários que se estendem da superfície externa à polpa e podem 

transmitir dor à mesma, se a dentina ficar exposta (JOHNSTON, 2001). 

No interior de cada dente existe uma cavidade denominada cavidade 

pulpar que apresenta uma parte mais dilatada, correspondente à coroa, chamada 

câmara pulpar e uma parte mais estreita, correspondente à raiz e que é o canal 

radicular, no fim do qual se encontram orifícios chamados foraminas, por onde 

penetram os nervos e os vasos (WIGGS & LOBPRISE, 1997) (Figura 2). No 

interior da cavidade pulpar está polpa dentária (Figura 3), um tecido conjuntivo 

rico em vasos sanguíneos e linfáticos, que apresenta fibras nervosas, substância 

intercelular e células como fibroblastos e leucócitos, bem como células 

especializadas, denominadas odontoblastos, responsáveis pela formação 

contínua de dentina durante toda a vida do animal (HARVEY & EMILY, 1993; 

WIGGS & LOBPRISE, 1997; GIOSO, 2007). A polpa possui funções formadora, 

sensorial, nutritiva e de defesa (HARVEY & EMILLY, 1993). 

 

 

FIGURA 3 - Polpa dentária (seta) 
Fonte: GOUVEIA (2009) 
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2.1.2 Periodonto 
 

O periodonto (Figura 4) é formado pelos tecidos que suportam e 

protegem os dentes, sendo eles a gengiva, o cemento, o osso alveolar e o 

ligamento periodontal (LOGAN, 2006) e sua principal função é manter o dente fixo 

em seu alvéolo (ROZA, 2004). 

 

 

 

FIGURA 4 - Estruturas periodontais 
Fonte: http://www.futuremed.pt/upload/Image/ newsletter/1/4.jpg 

 

 

A gengiva é uma extensão da mucosa bucal e é constituída por tecido 

epitelial queratinizado, sendo dividida, anatomicamente, em gengiva livre e 

aderida (LOGAN, 2006). A gengiva livre (Figura 5) forma a margem e o sulco 

gengival e a aderida é a mais importante, pois constitui a primeira linha de defesa 

contra a periodontite, protegendo o osso e os tecidos de suporte do dente, 

estando aderida ao periósteo do osso alveolar (SERRANO, 2002). Em um animal 

saudável a gengiva apresenta-se firme, resistente e normalmente de coloração 

rosada ou de acordo com a pigmentação do animal (HARVEY & EMILY, 1993). 

O cemento tem como principal função a fixação dos dentes ao osso 

alveolar (ROZA, 2004). Ele possui conteúdo inorgânico menor que o do osso, 

dentina e esmalte e sua reabsorção e deposição são contínuas, sendo ele mais 

fino na junção cemento-esmalte e mais espesso ao redor do ápice do dente 

(HARVEY & EMILY, 1993). 

  

http://www.futuremed.pt/
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FIGURA 5 – Representações esquemáticas da gengiva livre e 
aderida (A) e do sulco gengival (B) 

Fonte: Adaptado de GORREL (2004) 
 

O osso alveolar é designado como sendo uma estrutura “dente-

dependente”, pois é formado com a erupção dos dentes e reabsorvido com a 

extração ou perda deles (GIOSO & CARVALHO, 2005). O osso alveolar é 

formado por quatro camadas, apresentando além das três camadas existentes em 

todos os ossos (periósteo, osso denso e osso esponjoso), uma quarta camada, 

chamada lâmina cribiforme, que reveste as cavidades alveolares, depressões nas 

quais estão inseridos os dentes. Vasos sanguíneos e nervos passam através do 

osso alveolar e atravessam a lâmina cribiforme, sendo que a maior parte desses 

vasos sanguíneos e nervos se dirigem ao ligamento periodontal (HARVEY & 

EMILY 1993; GORREL, 2004). 

O ligamento periodontal é a estrutura que fixa os dentes nos alvéolos 

do osso alveolar e é um tecido conjuntivo denso especializado, formado por fibras 

que se estendem desde o osso que forma a parede alveolar até ao cemento que 

cobre a raiz do dente (HENNET & HARVEY, 1992; WIGGS & LOBPRISE, 1997). 

O ligamento tem elasticidade para suportar o mecanismo da mordida e mantém o 

dente na arcada dentária (HARVEY, 2005). É constituído por vasos sanguíneos e 

linfáticos, nervos e fibras elásticas e além de sustentar o dente em seu alvéolo 

tem funções de síntese e reabsorção, sendo a síntese realizada por osteoblastos, 

cementoblastos e fibroblastos e a reabsorção desenvolvida por osteoclastos, 

cementoclastos e fibroclastos (HARVEY & EMILY, 1993). 
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2.2 Doença periodontal 

 

 

A doença periodontal é o problema de saúde oral mais comum nos 

cães domésticos (LUND et al., 1999). Está relacionada a fatores predisponentes 

como acúmulo de placa bacteriana, cálculo dentário, idade, raça, formato do 

crânio, dieta, sensibilidade individual e traumas (TELHADO et al., 2004). 

A enfermidade periodontal é considerada uma infecção e as condições 

locais e sistêmicas chamadas de fatores de risco modificam o início e a 

progressão das infecções periodontais (GENCO, 1996). Existem evidências de 

que a periodontite aumenta significativamente o risco para certas doenças 

sistêmicas (PAGE, 1998), pois bactérias presentes em lesões na cavidade oral 

podem penetrar na corrente sanguínea e se acumularem em outros órgãos, 

principalmente nos rins, fígado e coração e neles causarem lesões (GOLDSTEIN, 

1990; PENMAN, 1990). 

A doença é caracterizada por causar inflamação da gengiva (gengivite) 

e destruição de tecidos de sustentação do dente (periodontite) e é determinada 

pela presença de bactérias na placa que se forma nos dentes, consequência de 

falta de higienização ou de profilaxias profissionais regulares (DIAS et al., 2008). 

A placa bacteriana e consequentemente o cálculo dentário, que nada 

mais é que a placa mineralizada, não acometem os dentes proporcionalmente, 

pois alguns dentes apresentam maior tendência à deposição de placa, além de 

existir diferenças entre as arcadas, sendo as maiores deposições de placa e 

cálculo dentário encontradas nos dentes maxilares. Estes dentes também são os 

primeiros a apresentarem sinais de deposição quando comparados aos 

mandibulares, o que pode estar relacionado ao fato deles estarem próximos aos 

ductos das glândulas salivares (ROMÁN, 1999; GIOSO, 2003). 

A gengivite é uma resposta imune direta à formação da placa 

microbiana sobre os dentes. É caracterizada por tumefação, rubor, sensibilidade e 

sangramento da gengiva, podendo permanecer estável ou progredir para a 

periodontite, que caracteriza a fase irreversível da enfermidade e envolve a 

destruição das estruturas de apoio dos dentes, incluindo o ligamento periodontal e 

osso alveolar. Trata-se de um processo de grande importância, uma vez que 

3 
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provoca perda de dentes. A progressão da gengivite para a periodontite pode ser 

lenta ou rápida, sendo dependente de fatores individuais (KINANE, 2001). 

Dois mecanismos de agressão tissular estão envolvidos na patogenia 

da periodontite: a injúria direta causada pela placa bacteriana e a indireta, 

causada pela inflamação provocada pelos microrganismos presentes na placa 

(GORREL, 2004). A doença periodontal apresenta processos patogênicos que 

são em grande parte o resultado da resposta imunológica do hospedeiro à 

destruição tecidual induzida pelas bactérias. Estes processos destrutivos são 

iniciados por bactérias, mas são propagados por células do hospedeiro. Assim, é 

a resposta do hospedeiro que resulta em destruição do tecido (KINANE, 2001). 

Na reação inflamatória que ocorre na periodontite, macrófagos, 

monócitos e células endoteliais produzem IL-6. Outras citocinas pró-inflamatórias, 

como interleucina 1 beta (IL-1 beta), interferon gama (IF-δ) e TNF-α, induzem o 

aumento da produção de prostaglandinas E2 (PGE2) e da matriz de 

metaloproteinases (MP), que levam à destruição extracelular da gengiva e do 

ligamento periodontal, além de estimularem a reabsorção do osso alveolar. 

Fatores de risco genéticos ou ambientais, como estresse também podem 

influenciar esses eventos (PAIZAN & MARTIN, 2009). 

A reabsorção dos tecidos duros é resultado da interação entre células 

tipo clastos com fatores regulatórios locais, como as citocinas, provenientes em 

geral de células inflamatórias e fatores sistêmicos, representados principalmente 

por hormônios (KUMAR et al., 2005; VÄÄNÄNEN, 2005). Mecanismos de 

reabsorção óssea surgem quando processos de desregulação imunológica se 

estabelecem. No processo de reabsorção, células inflamatórias dissolvem a 

matriz mineralizada, fazem endocitose, transporte e liberação contínua dos 

componentes da matriz (YASUDA, 1998; PHAN, 2004). 

De acordo com o estágio da doença periodontal ocorre modificação do 

espectro bacteriano responsável pela evolução do processo inflamatório. No início 

estão presentes principalmente bactérias aeróbias, gram-positivas e sem 

mobilidade, comumente encontradas por toda a extensão bucal. Com a evolução 

do processo, a inflamação e a contínua proliferação bacteriana podem acarretar 

retração ou hiperplasia gengival, formando cavidades gengivais, iniciando-se um 

ambiente favorável ao aparecimento de bactérias anaeróbias, gram-negativas e 
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com motilidade, mais patogênicas, agravando progressivamente o processo 

(GIOSO, 1993; HARVEY & EMILY, 1993). 

Um estudo sobre a microbiota saprófita associada à doença periodontal 

espontânea em cães foi realizado com o objetivo de identificar as bactérias 

anaeróbias predominantes nas lesões, sendo identificados os seguintes gêneros: 

Prevotella spp., Bacteroides spp., Propionibacterium spp., Gemella spp., 

Actinomyces spp., Eubacterium spp. e Porphyromonas spp.(DOMINGUES et al., 

1999). 

Os sinais clínicos comuns da doença periodontal são halitose, 

sialorréia, mobilidade dentária, gengivite severa, retração gengival, exposição da 

raiz, hemorragia gengival branda a moderada, bolsas periodontais, secreção 

nasal e fístulas oronasais (Figura 6 e 7). A enfermidade pode apresentar também 

sinais incomuns, que incluem disfagia, anorexia, severa hemorragia pelo sulco 

gengival, migração dentária intranasal, extensa perda óssea e osteomielite 

(GOLDSTEIN, 1990; GOURLAY & NIEVES, 1990). 
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FIGURA 6 - Manifestação clínica da doença periodontal com 
presença de gengivite (1), cálculo dentário (2) e 
exposição de raízes (3) 

 

 

 

 

Figura 7 - Fístula (seta) 
  

2 

1 
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2.3 Fatores extrínsecos que interferem na doença periodontal em cães 

 

2.3.1 Dieta 

 

A composição nutricional e a textura dos alimentos podem afetar o 

ambiente bucal por meio de modificações na integridade dos tecidos, na 

estimulação do fluxo da saliva e composição desta, no metabolismo da placa 

bacteriana e, obviamente, causam alterações por meio do contato com as 

superfícies dentárias e orais (LOGAN, 2006). Dieta e higiene apropriadas devem 

ser adotadas em conjunto para manter a saúde oral dos animais (SOARES et al., 

2010). 

O possível controle do acúmulo de placa dentária e do 

desenvolvimento da doença periodontal por meio da ação mecânica de produtos 

para mastigação fez com que no início dos anos 90 a produção desses se 

intensificasse na indústria de pet food (HENNET, 2006). Produtos importados 

para a mastigação, fabricados com uma camada de solução inibidora de 

formação de placa dental, os hexametafosfatos, foram lançados nesta mesma 

década (GIOSO, 2007). 

O mercado atual dispõe de diversos produtos como biscoitos, tiras de 

couro cru e brinquedos cuja finalidade é proporcionar exercício de mastigação 

(SANTOS, 2007). Os biscoitos anticálculos podem ser usados como coadjuvantes 

na prevenção da doença periodontal (GIOSO, 1994). A oferta de produtos 

destinados a facilitar os cuidados dentários domésticos para os proprietários e a 

serem mais toleráveis para os animais de estimação tem se expandido 

acentuadamente nos últimos anos (GIOSO, 2003). 

O acúmulo de depósitos dentais e, consequentemente, o 

desenvolvimento da doença periodontal e sua progressão sofrem influência da 

textura da dieta (GORREL, 1998). Cães que recebem alimentos secos 

apresentam menor tendência para a formação do cálculo dentário (CAPÍK, 2010). 

A higidez bucal também se relaciona com a forma dos alimentos ou dos grânulos 

de dietas comerciais (GIOSO, 1997). Por proporcionarem resistência quando 

mastigados, removendo a placa e exercitando o periodonto, alimentos secos e 
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firmes são melhores para os dentes, assim como os alimentos de maior volume, 

pois exigem maior mastigação (EISNER, 1989). 

Métodos de redução de acúmulo de placa por meio da textura da dieta 

foram avaliados em um estudo realizado ao longo de seis meses que investigou a 

limpeza bucal por meio do alimento, mostrando que os cães que consumiram 

dietas teste especificamente destinadas a promover a higiene dental acumularam 

significativamente menos placa e cálculo, desenvolvendo menos inflamação 

gengival (GORREL, 1998). 

LAVY et al. (2009) compararam a influência do tipo de dieta (comida 

comercial seca e restos de alimentos humanos) na contagem média de bactérias 

orais e obtiveram contagens significativamente mais baixas em cães que foram 

alimentados apenas com a ração comercial seca. Cães que comeram alimentos 

secos e restos de comida humana demonstraram maior predisposição à formação 

de cálculo dentário, além de alterações na microbiota da cavidade oral, o que 

influencia o desenvolvimento de doença periodontal. 

Cães e gatos alimentados com comida seca em comparação com 

aqueles que recebem alimentos misturados apresentaram menor acometimento 

por linfadenopatia, depósitos dentais e doença periodontal, o que indica uma 

influência positiva da dieta composta por alimento seco sobre a saúde oral, 

diminuindo a ocorrência das alterações acima citadas em cães e gatos (GAWOR 

et al., 2006). Evidências demonstram que dietas macias estão associadas com 

maior frequência e gravidade da doença periodontal, enquanto os alimentos mais 

duros e que exigem preensão e mastigação vigorosa, devem ser preferivelmente 

indicados para cães e gatos (WATSON, 1994). 

A introdução no mercado de várias rações com intuito de melhorar a 

saúde bucal ocorreu ao longo dos últimos anos. O emprego da ação mecânica de 

raspagem para limpar os dentes compõe a estratégia-padrão nesses alimentos, o 

que foi obtido por modificações na textura e no tamanho do grânulo. Supõe-se 

que a placa e o odontólito são desagregados da superfície dos dentes enquanto o 

animal mastiga o alimento, porém apenas atinge os dentes utilizados no ato da 

mastigação (COX et al., 2003). 

Portanto, apesar de remoção de placa e odontólito por produtos 

dentários padronizados serem relatados, há limitações para essa estratégia, pois 
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a abrasão mecânica proveniente de rações duras, produtos de mastigação e 

rações especializadas ocorrerá somente nos pontos em que o alimento entrar em 

contato efetivo com a superfície do dente. Para o animal com maloclusão, 

resultados uniformes não serão obtidos em todos os dentes e esse mecanismo 

pode particularmente não trazer benefícios. A estratégia da ação mecânica 

também apresenta eficácia reduzida em cães que tendem a deglutir com pouca 

ou nenhuma mastigação (LEPINE & COX, 2011). 

PAIVA et al. (2007), avaliaram a utilização de coadjuvantes na 

diminuição da placa bacteriana e formação do cálculo dentário em cães e 

determinaram que os coadjuvantes que apresentavam apenas ação mecânica, 

como biscoitos e snacks, tiveram baixo desempenho, o que se deve 

provavelmente ao fato destes terem agido apenas nos dentes em que houve 

contato. 

Diferentes produtos mastigáveis para higiene oral com e sem agentes 

antimicrobianos foram comparados e obteve-se o resultado de que a inclusão de 

um antimicrobiano não aumentou a eficiência do produto, mas que ambos têm 

potencial como adjuvantes na redução da incidência de doença periodontal 

(BROWN & MCGENITY, 2005). 

Em relação aos ossos naturais, pelo fato de serem muito resistentes e 

frequentemente conduzirem à fratura dental e pulpite, além de ao longo dos anos 

poderem causar desgaste do esmalte e dentina em excesso, devem ser 

substituídos por osso de cauda bovina, laringe bovina ou ossos artificiais, que são 

mais flexíveis. Se for uma opção do proprietário oferecer ossos longos, devem ser 

oferecidas as articulações ainda com as cartilagens e tendões aderidos ao tecido 

ósseo, pois assim o animal tentará desprender o tecido cartilaginoso, raspando os 

dentes e quando as partes moles do osso forem eliminadas, deve-se retirá-lo. 

Deve-se ter muita atenção com a contaminação desses tecidos, intoxicações e 

infecções (GIOSO, 2007). 

A saúde oral de cães e gatos apresentou notável melhora com as 

mudanças nos métodos de alimentação, já que essas contribuíram para a 

redução ou prevenção de doenças, contudo a doença periodontal continua sendo 

um sério problema (CLARKE & CAMERON, 1998; GORREL, 1998). A forma mais 

eficaz de manter a saúde gengival continua a ser a escovação diária, sendo que 
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dietas com textura adequada para auxiliar a redução da placa bacteriana são uma 

medida adjuvante útil e devem ser recomendadas (GORREL, 1998). 

 

 

2.3.2 Nutrientes 

 

A saúde bucal relaciona-se à dieta de muitas maneiras, ocorrendo 

influências nutricionais no desenvolvimento craniofacial e dos dentes e no 

surgimento de doenças orais infecciosas (MOYNIHAN & PETERSEN, 2006). O 

início da doença periodontal, sua progressão e resposta à intervenções 

terapêuticas são alterados por diversos fatores modificadores sistêmicos, locais e 

ambientais. A suplementação nutricional tem sido sugerida como um fator de 

possível influência sobre o estado periodontal e a cicatrização de feridas. (NEIVA 

et al., 2003). 

A utilização de fontes minerais nutricionais é considerada uma nova 

forma de prevenção do odontólito em animais de companhia. Fontes nutricionais 

de fosfatos podem ser especialmente manipuladas durante a fabricação de 

rações sem alterar a fórmula básica ou o tamanho do grânulo da mesma. Isso 

pode ser conseguido por meio do revestimento da superfície externa do alimento 

com polifosfosfatos em uma forma microcristalina. Os cristais de polifosfatos 

ajudam a evitar a mineralização de placa e odontólito, formando uma barreira 

física na superfície da placa e à medida que os polifosfatos se desprendem da 

ração durante a mastigação, são conduzidos por toda a cavidade oral, 

proporcionando benefícios para a boca em sua totalidade, inclusive às superfícies 

que não estão envolvidas na mastigação. Além disso, essa abordagem nutricional 

oferece um benefício dentário mais duradouro, uma vez que os polifosfatos 

permanecem na placa até serem absorvidos pelo organismo como nutriente 

fosforoso inócuo (LEPINE & COX, 2011). Cães alimentados com ração revestida 

de polifosfatos desenvolveram 55% menos cálculo que animais alimentados com 

ração não revestida (COX et. al., 2003). 

A utilização de coadjuvantes na diminuição da placa bacteriana e 

formação do cálculo dentário foi avaliada em 16 cães e os melhores resultados 

foram obtidos para o uso de tripolifosfato de sódio e hexametafosfato de sódio, 
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permitindo inferir que nesses casos, além da atividade mecânica na mastigação, 

houve também, atividade química dos fosfatos de sódio, o que, provavelmente, foi 

responsável pela sua melhor eficiência (PAIVA et al., 2007). 

O hexametafosfato de sódio é um sequestrante que forma complexos 

solúveis com uma variedade de produtos. Pesquisas realizadas com cães 

demonstraram que o uso de hexametafosfato de sódio acrescido a rações secas 

reduziu a formação de cálculo entre 50% a 80% (STOOKEY et al., 1995). Os 

coadjuvantes bucais que contêm polifosfatos, sob a forma de tripolifosfato ou 

hexametafosfato de sódio, apresentam uma ação efetiva e significativa na 

diminuição da formação do cálculo dentário e podem ser recomendados como 

uma alternativa à escovação (PAIVA et al., 2007). 

A associação da condição periodontal com elementos 

nutricionais/suplementos tem sido relatada em estudos que demonstram 

influências positivas da suplementação nutricional em resultados terapêuticos 

periodontais. Os efeitos da desnutrição na cicatrização de feridas são 

especialmente importantes em relação à resposta de cura após terapia 

periodontal. Alguns elementos de nutrição que apresentam associação com 

processos fisiológicos de cicatrização de feridas incluem o cálcio e a vitamina C. 

No entanto, como a doença periodontal é dependente da susceptibilidade do 

hospedeiro, ainda não é indicada a suplementação profilática de nutrientes para a 

prevenção do aparecimento da doença periodontal e sua progressão (NEIVA et 

al., 2003). 

Estudos em animais, bem como em humanos sobre a ingestão de 

cálcio, fornecem informações de que a baixa ingestão de cálcio na dieta é um 

fator de risco para a doença periodontal, pois ocorre nesses casos alteração na 

densidade mineral óssea e perda de dentes, o que sugere que a baixa ingestão 

dietética de cálcio resulta em doença periodontal mais severa (NISHIDA et al., 

2000). 

A vitamina C tem sido considerada um fator de influência na modulação 

da doença periodontal. O papel desta vitamina na dieta como um fator de risco 

para a doença periodontal em humanos foi avaliado e a conclusão foi que a 

ingestão dietética de vitamina C mostrou uma relação fraca, mas estatisticamente 

significante com a doença periodontal. Aqueles que ingerem os mais baixos níveis 
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de vitamina C são propensos a apresentarem maiores alterações clínicas sobre 

os tecidos periodontais (NISHIDA et al., 2000). 

Uma provável associação entre periodontite e níveis séricos de 

colesterol também tem sido descrita. Em modelos experimentais (ratos), o alto 

consumo de colesterol na dieta induz a proliferação do epitélio juncional com 

aumento de reabsorção óssea, pois o colesterol elevado aumenta a atividade das 

células proliferativas do epitélio, além de influenciar a presença de 8-

hidroxideoxiguanosina (8-OHdG) mitocondrial nos tecidos periodontais, o que 

sugere dano oxidativo ao tecido, induzido pelo excesso de colesterol alto 

(TOMOFUJI et al., 2005 e 2006). A 8-hidroxideoxiguanosina, uma base de DNA 

modificada, é geralmente aceita como um indicador confiável de estresse 

oxidativo (KASAI, 2002). 

O estresse oxidativo está envolvido na patogênese de uma série de 

doenças, incluindo a periodontite (WEI et al., 2004) e uma dieta rica em colesterol 

aumenta o estresse oxidativo em tecidos em vários órgãos (BALKAN et al., 2002; 

HOMMA et al., 2004). É possível então que o dano tecidual oxidativo causado por 

colesterol alto, assim como as bactérias periodontopatogênicas (SAWAMOTO et 

al., 2005), possa desempenhar papel importante na progressão da periodontite. O 

estresse oxidativo induz a lesão tecidual por lesionar a célula direta e 

indiretamente, causando morte celular (HALLIWELL & WHITEMAN, 2004). Nos 

tecidos periodontais, os fibroblastos sofrem lesão por estresse oxidativo, o que 

pode ter efeitos nocivos resultando em periodontite (EKUNI et al., 2005). 

A influência local de uma dieta hiperlipídica sobre a evolução da 

doença periodontal experimental em ratos foi avaliada por BEZERRA et al. (2009) 

que concluíram que o consumo de dieta hiperlipídica não foi capaz de influenciar 

a perda óssea alveolar na periodontite induzida experimentalmente por ligaduras. 

Os resultados desse estudo contradizem os de TOMOFUJI et al. (2005, 2006), 

que também utilizaram ratos e encontraram alterações nos tecidos periodontais. 

Esta diferença, entretanto, pode ser devido à dieta rica em colesterol utilizada 

nesse último estudo, diferente da dieta hiperlipídica utilizada por BEZERRA et al. 

(2009). 

Desequilíbrios nutricionais afetam a capacidade do indivíduo produzir 

resposta inflamatória protetora (CAPÍK, 2010), sendo que a desnutrição prejudica 
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as defesas imunológicas do hospedeiro, inclusive a função fagocitária, imunidade 

mediada por células, sistema complemento, secreção de anticorpos, a produção e 

função de citocinas. O esgotamento de nutrientes antioxidantes promove 

imunossupressão celular, podendo a desnutrição intensificar a gravidade das 

infecções orais e levar a sua evolução para doenças de risco (MOYNIHAN & 

PETERSEN, 2006). 

A resposta imunológica depende da replicação celular e da síntese de 

compostos protéicos ativos, sendo acentuadamente afetada pelo estado 

nutricional do indivíduo, que determina a habilidade metabólica celular e a 

eficiência com que a célula reage aos estímulos, iniciando e propagando o 

sistema de proteção e auto-reparação orgânica. Elementos como aminoácidos, 

calorias, vitaminas A, D, E, cianocobalamina, piridoxina, ácido fólico e minerais 

como ferro, zinco, cobre, magnésio e selênio, são nutrientes para os quais já se 

estabeleceu relação entre sua condição no organismo e o funcionamento do 

sistema imunológico (BRUNETTO et al., 2007). 

Como consequências de deficiências nutricionais podem ser citadas a 

redução de anticorpos humorais e da superfície de mucosas, da imunidade 

celular, da capacidade bactericida de fagócitos, da produção de complemento, do 

número total de linfócitos, do equilíbrio dos subtipos de linfócitos T e dos 

mecanismos inespecíficos de defesa (BRUNETTO et al., 2007). 

Insuficiente ingestão de energia, macronutrientes e/ou micronutrientes 

específicos em consequência da desnutrição prejudica o sistema imunológico, 

suprimindo funções que são de extrema importância para a proteção do 

hospedeiro. As alterações no sistema imunológico estão relacionadas a aumento 

de risco para o desenvolvimento de infecções que, por sua vez, produzem 

mudanças fisiológicas que pioram o estado nutricional (CHANDRA & 

NEWBERNE, 1977; CHANDRA, 2002). 

A cada dia a lista dos nutrientes essenciais que podem influenciar a 

imunidade aumenta. A proteína era considerada o nutriente chave, mas com o 

passar do tempo outros nutrientes como aminoácidos específicos, ácidos graxos, 

vitaminas, microminerais e ácidos nucléicos, além de micronutrientes como os 

flavonóides, passaram a ter grande importância (SAKER, 2006). 

  



    20 

2.3.3 Escovação e higiene oral 

 

Poucas horas após a limpeza oral ocorre formação de biofilme 

bacteriano na superfície dos dentes e a escovação, por meio de atrito, destrói 

esse biofilme (DUPONT, 1997), sendo que a melhor maneira de manter 

saudáveis os tecidos periodontais nos animais de estimação é a escovação 

frequente, pois a remoção regular de placa irá prevenir o desenvolvimento de 

gengivite e periodontite (GORREL, 1998). 

A escovação pode ser realizada três vezes por semana para manter a 

gengiva saudável em cães (TROMP et al., 1986; DUPONT, 1998). Uma redução 

de 90% na predisposição à periodontite poderia ser obtida se proprietários se 

habituassem a realizar a escovação, pois seria feito o controle da placa 

bacteriana (DUPONT, 1998). 

A comparação da eficiência de remoção da placa bacteriana dental 

com a escova dental e a dedeira em cães foi realizada em um experimento, no 

qual verificou-se que a escovação foi capaz de remover a placa bacteriana em 

96,95% quando se utilizou a escova dental e 81,40%, para a dedeira. Observou-

se que houve diferença significativa antes e após a escovação em ambos os 

métodos, diminuindo os riscos que a placa bacteriana pode causar (LIMA et al., 

2004). 

O proprietário deve condicionar o seu cão desde filhote para que 

consiga realizar a escovação (DUPONT, 1998), pois o principal fator relacionado 

ao animal que poderá trazer obstáculos a essa prática é o temperamento (HALE, 

2003). O método de contenção, quando necessário, deve ser realizado com a 

ajuda de membros da família (LIMA et al., 2004). A escovação deve ser feita com 

movimentos circulares em sentido coronal, (da gengiva à coroa), para que as 

cerdas possam “varrer” os debris que se encontram na região subgengival 

(MITCHELL, 2005). O melhor tipo de escova dental para cães deve possuir 

cerdas macias e se adaptar ao formato e tamanho da boca do animal (DUPONT, 

1998). A facilidade individual do proprietário em relação ao manuseio do 

instrumento de escovação deve ser considerada na escolha do instrumento 

manual utilizado na remoção da placa bacteriana em cães (LIMA et al., 2004). 
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Para o sucesso da escovação deve-se considerar o proprietário, o 

animal e o ambiente. O profissional deve compreender a diversidade de opiniões, 

hábitos e disposição dos diferentes proprietários, para que se alcance resultados 

positivos. Cotidianamente, a escovação dos dentes de cães e gatos é realizada 

com frequência insatisfatória. A prática da escovação sofre influência negativa de 

fatores como falta de adestramento do animal, indisponibilidade de tempo dos 

proprietários, falta de capacitação do proprietário para o desenvolvimento do 

procedimento e desconhecimento da importância da escovação para prevenção 

da doença periodontal (DUBOC, 2009). 

Durante a higienização bucal é aconselhável, mas não essencial, a 

utilização de pasta de dente enzimática (MITCHELL, 2005). Os cremes dentais 

para uso em humanos apresentam altas quantidades de sabões e flúor e por isso 

são contra-indicados (CAVALCANTE et al., 2002). A higiene oral mecânica pode 

ser intensificada com a utilização de agentes anti-placa presentes em pastas de 

dentes, em géis ou produtos para bochechos. Isso pode aumentar o controle da 

formação de placa supragengival e o desenvolvimento de doença periodontal 

(GORREL, 1998). 

O uso de anti-séptico bucal à base de clorexidina a 0,12%, aplicado 

diariamente com uma gaze umedecida ou spray em adição à prática de 

escovação é eficaz (BELLOWS, 2003), porém este não deve ser utilizado por 

períodos prolongados por causar resistência bacteriana e predispor o surgimento 

de manchas nos dentes (CAVALCANTE, et al., 2002). Os agentes químicos anti-

placa devem ser utilizados como adjuvantes à remoção mecânica da placa 

bacteriana por meio de escovação (GORREL, 1998). 

Na profilaxia relacionada ao desenvolvimento de placas e cálculos 

podem ser utilizados brinquedos mastigáveis feitos de couro cru, como também 

alimentos duros (PIBOT, 1997; WEST-HYDE & FLOYD, 1997). Esses exercitam a 

mandíbula e promovem ação abrasiva (GIOSO, 1997), aumentando o intervalo 

entre intervenções profissionais quando utilizados seis dias por semana 

(GORREL & BIERER, 1999). Contudo, a eficácia desses mastigáveis é limitada e 

os custos superam o da intervenção profissional (PIBOT, 1997; WEST-HYDE & 

FLOYD, 1997), pois têm que ser oferecidos ao animal diariamente e deve-se ter 

cuidado, já que esses produtos podem causar fraturas dentais (GIOSO, 1997). 
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2.3.4 Estresse 

 

Pode-se definir o estresse como sendo um quadro de alterações físicas 

e emocionais causado por vários tipos de fatores que modificam o equilíbrio 

interno do organismo. É uma maneira de defesa ou adaptação do organismo a 

agentes externos ou internos (BAUER, 2002). O estresse físico ou psicológico é 

uma condição que pode causar prejuízos para as respostas de proteção, tais 

como a produção de proteínas de fase aguda e fatores antioxidantes, como 

também pode agravar a periodontite, mas não causar a inflamação do tecido 

periodontal (GORREL, 2008). 

Pesquisadores têm proposto que uma parte das variações na 

severidade da doença periodontal possa ser entendida pela atuação de fatores 

como o estresse, já que essas variações não são totalmente explicadas por 

condições sistêmicas, genéticas, higiene bucal deficiente ou idade avançada. O 

foco das pesquisas atuais relacionadas ao estresse como possível fator de risco 

para a doença periodontal está no entendimento de como eventos estressantes 

atuam na relação endócrino-imunológica (AYUB et al., 2010). 

O estresse apresenta associação com a liberação de hormônios que, 

além de alterar vários aspectos da fisiologia, têm ainda efeito na modulação das 

defesas do organismo. A demonstração experimental da relação do estresse com 

o enfraquecimento do sistema imunológico foi realizada pelo cientista francês 

Louis Pasteur (1822-1895) em estudo pioneiro no final do século 19, no qual ele 

observou que galinhas expostas a situações de estresse se tornavam menos 

resistentes a infecções bacterianas quando comparadas com galinhas não 

estressadas. A partir de então, o estresse é considerado um fator de risco para 

inúmeras patologias (BAUER, 2002). 

A secreção de produtos de defesa pelo hospedeiro pode sofrer 

alterações induzidas por estresse (AYUB et al., 2010). Ainda não se tem 

conhecimento amplo da magnitude dessas alterações, cuja intensidade pode 

variar de forma considerável entre indivíduos e uma das possíveis explicações 

para isto é a forma como cada indivíduo reage ou interpreta diferentes estímulos 

estressantes (GENCO et al., 1998 e 1999; HUGOSON et al., 2002; WIMMER et 

al., 2002). O estresse pode diminuir as defesas do hospedeiro e isso predispõe o 
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indivíduo ao desenvolvimento de um processo inflamatório, como também à 

evolução da doença periodontal (AYUB et al., 2010). 

O estresse promove alterações no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal 

(Figura 8), interferindo nas intercomunicações dos sistemas, suprimindo o sistema 

de defesa, deixando o indivíduo suscetível à doença (ANISMAN et al.,1996). 

Vírus, bactérias, fungos ou parasitas que infectam o organismo induzem a 

liberação de citocinas (proteínas com ação regulatória) pelos macrófagos, células 

sanguíneas especializadas na destruição de microorganismos por fagocitose. As 

citocinas, por sua vez, ativam um importante mecanismo endócrino (hormonal) de 

controle do sistema imunológico (BAUER, 2002). A ativação do sistema imune 

pelo aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias circulantes, como IL-1 e IL-

6, estimula o hipotálamo a liberar hormônio corticotrófico que então estimula a 

secreção de ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) pela hipófise, o que induz o 

córtex da adrenal a produzir o cortisol, sendo esses (ACTH e cortisol) os maiores 

moduladores do estresse (LERESCHE & DWORKIN, 2002; GLASSMAN & 

MILLER, 2007). 

Os níveis de cortisol no sangue aumentam notavelmente após a 

ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Esse hormônio se liga a moléculas 

de receptores existentes no interior dos leucócitos, sendo um dos efeitos bem 

conhecidos do cortisol, durante o estresse, a regulação da migração dos 

leucócitos pelos tecidos do corpo. O cortisol é o principal hormônio regulador do 

sistema imunológico (BAUER, 2002). É um glicocorticóide que ajuda na regulação 

da resposta inflamatória e da atividade linfocitária e parece ter relação com o 

estado periodontal, uma vez que em um estudo, indivíduos com níveis elevados 

de cortisol apresentavam um maior número de sítios orais com profundidade de 

sondagem mais acentuados. Elevações nos níveis de cortisol, por um curto 

período de tempo, reduzem a inflamação pela estimulação do sistema imune 

(ROSANIA et al., 2009). 
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FIGURA 8 - Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal é ativado 
pelo estresse, a hipófise anterior libera o 
hormônio ACTH, que induz a liberação de 
cortisol pelas glândulas adrenais 

Fonte: http://www.dbm.ufpb.br 

 

Significativa redistribuição de leucócitos dos vasos sanguíneos para os 

tecidos é induzida por influência de hormônios adrenais na ocorrência de estresse 

agudo (DHABHAR & MCEWEN, 1996). Além disso, é demonstrada melhoria da 

imunidade humoral, com o aumento das concentrações de alguns anticorpos, 

como das imunoglobulinas IgG e IgM (CARR et al., 1992). Pode-se observar 

também melhora de parâmetros da imunidade inata, caracterizada por barreiras 

físicas e aspectos vasculares e celulares das respostas inflamatórias (DHABHAR 

& MCEWEN, 1996). 

Contudo, quando um quadro de estresse se prolonga por um período 

maior de tempo, tornando-se crônico, o que é observado na maioria das vezes é a 

redução das funções imunológicas, aumentando com isso, a susceptibilidade do 

indivíduo a infecções. Neste caso, os hormônios glicocorticóides, como o cortisol, 

inibem a produção ou as ações das moléculas pró-inflamatórias, exercendo 

efeitos de supressão do sistema imune (AYUB et al., 2010). Assim, imunidade 

deprimida e níveis de cortisol elevados cronicamente podem resultar em 

inflamação e periodontite mais destrutiva (GENCO et al, 1998; KAUFMAN & 

LAMSTER, 2000; GLASSMAN & MILLER, 2007). 
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2.4 Fatores intrínsecos que interferem na doença periodontal em cães 

 

2.4.1 Genética 

 

Alguns indivíduos podem apresentar uma relevante predisposição 

genética para a inflamação destrutiva do periodonto. Enquanto uma parcela de 

animais acometidos por gengivite não tratada irá desenvolver periodontite, outra 

não irá desenvolvê-la (GORREL, 2008). Em humanos, nos tipos mais raros e 

mais graves da periodontite, que afetam faixas etárias mais jovens (periodontite 

precoce), estudos familiares fornecem indícios de um papel proeminente da 

genética na doença periodontal e pesquisadores estão tentando identificar os 

genes que podem estar envolvidos nos vários tipos de periodontite (HART, 1996). 

Variações genéticas atuam como fatores de proteção ou de risco para 

determinadas condições, as quais incluem a periodontite (NARES, 2003). Está 

demonstrado que variações genéticas na resposta imune a infecções são 

importantes fatores para a determinação da suscetibilidade à periodontite (HART 

& KORNMAN, 1997). 

Provavelmente a busca de genes que são responsáveis por diferentes 

formas da periodontite pode ser dificultada pela falta de métodos eficientes para 

diagnosticar e classificar com precisão as doenças periodontais e pela forte 

probabilidade de vários genes estarem envolvidos. Nesse contexto, os 

polimorfismos genéticos associados com genes relacionados à produção de 

citocinas que têm sido associados a um aumento de risco para doença 

periodontal passam a receber mais atenção (KORNMAN et al., 1997). 

A patogenia da enfermidade periodontal é determinada pela interação 

entre a resposta do hospedeiro e o desafio microbiano que determina as 

características da doença, seu aparecimento, progressão, manifestações clínicas 

e resposta à terapia. Sabe-se da natureza infecciosa da doença, porém somente 

a microbiologia não explica a incidência e prevalência da mesma. Desde os anos 

90, fatores relacionados ao hospedeiro no desenvolvimento dessa enfermidade 

têm recebido maior ênfase. Entre esses fatores pode-se citar um fator intrínseco 

que é o padrão genético da resposta imune, pois grande parte da destruição 

tecidual causada pelas bactérias na doença periodontal ocorre por ativação dos 
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mecanismos de defesa do hospedeiro de maneira indireta, demonstrando que as 

bactérias são essenciais, mas que a presença delas não indica doença, 

caracterizada por alteração na resposta imune do organismo hospedeiro 

(GURGEL et al., 2005). 

Na gengiva normal, com ausência de inflamação, há constante 

migração de leucócitos a partir do plexo de vasos sanguíneos através do epitélio 

juncional e sobre a superfície da placa microbiana. Os leucócitos, principalmente 

neutrófilos, seguem um gradiente de moléculas atrativas, como produtos 

metabólicos gerados pelas bactérias. Neutrófilos se acumulam na superfície do 

biofilme e limitam a sua expansão lateral e apical (PAGE, 1998). 

Em indivíduos que não são suscetíveis a desenvolvimento de 

periodontite, as defesas normais do hospedeiro complementadas por medidas 

diárias de higiene da cavidade oral evitam a proliferação das bactérias no sulco 

gengival e formação de bolsas periodontais (SCHROEDER & LISTGARTEN, 

1997). Em indivíduos suscetíveis ao desenvolvimento de periodontite, o biofilme 

entra no sulco gengival e rompe a união entre o porção coronal do epitélio 

juncional e o dente, criando uma bolsa gengival, permitindo maior acesso às 

substâncias bacterianas, como lipopolissacarídeo (LPS) para o tecido conjuntivo e 

vasos sanguíneos (PAGE, 1998). 

Os principais anticorpos produzidos em resposta a infecções 

periodontais são as IgG2 (WHITNEY et al., 1992). A capacidade para produzir 

esses anticorpos é determinada geneticamente, sofrendo muitas variações entre 

os indivíduos. Anticorpos IgG2, com sua função protetora, opsonizam patógenos 

periodontais, marcando-os para serem reconhecidos e fagocitados. As células 

responsáveis pela fagocitose expressam apenas um receptor que reconhece 

IgG2. Um indivíduo pode apresentar nessas células fagocíticas receptores de 

afinidade baixa, intermediária e alta. Assim, mesmo na presença de altos títulos 

de anticorpos IgG2, fagocitose e morte de bactérias infectantes não pode ocorrer 

se o receptor expresso no fagócito for de baixa afinidade. (PAGE, 1998). 

As pesquisas genéticas relacionadas com a periodontite apresentam 

foco em citocinas inflamatórias, receptores de superfície celular, enzimas e 

fatores associados. Polimorfismos genéticos afetam tanto aspectos qualitativos 

quanto quantitativos da resposta imune do hospedeiro. A existência de variações 
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genéticas que interferem na produção de interleucinas que são mediadores 

inflamatórios, aparece para identificar indivíduos cujo risco de serem afetados por 

periodontite crônica severa e por uma resposta menos previsível à terapia é maior 

(YOSHIE et al., 2005). Além disso, diferentes variantes alélicas podem resultar 

em variações na estrutura do tecido (imunidade inata), nas respostas de 

anticorpos (imunidade adaptativa) e de mediadores inflamatórios (KINANE & 

HART, 2003).  

Estudos in vitro e in vivo em animais e humanos trazem informações de 

que existem respostas específicas do tecido do hospedeiro aos complexos 

microbianos, decorrentes da regulação diferencial de genes, resultando em um 

fenótipo clínico distinto. Análises de genomas mostraram que patógenos 

periodontais induzem um pequeno núcleo comum de genes diferencialmente 

regulados que codificam para uma resposta inflamatória e um maior subconjunto 

de genes que podem refletir respostas celulares específicas para cada patógeno 

em particular (KEBSCHULL & PAPAPANOU, 2011). 

 

 

2.4.2 Tipo de crânio, raça e idade 

 

 

Morfologicamente o crânio do cão é classificado em três tipos: os 

dolicocefálicos, os braquicefálicos e os mesocefálicos (Figura 9). Os animais que 

apresentam crânio longo e nariz delgado foram caracterizados como 

dolicocefálicos, enquanto aqueles cães que possuem cabeça redonda com uma 

caixa craniana maior que os ossos faciais foram classificados como 

braquicefálicos e os mesocefálicos são aqueles que se encontram entre esses 

dois extremos (SCHMIDT et al., 2011). 
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FIGURA 9 - Classificação cranial de cães 
demonstrando um crânio 
dolicocefálico (A), mesocefálico 
(B) e braquicefálico (C) 

Fonte: http://www.ufpel.edu.br 
 

A seleção fenotípica culminou na variabilidade do formato do crânio de 

caninos. O fenótipo selecionado primariamente foi o braquicefálico, por 

características como mordida mais forte (ELLIS et al., 2009). O posicionamento 

dos dentes nas arcadas é afetado pelo formato cranial e isso pode predispor a 

doenças (EVANS & CHRISTENSEN, 1993). 

A associação de extensão entre dente e osso da mandíbula e a relação 

entre tamanho do dente e volume do osso mandibular em cães de pequeno porte 

são maiores do que em cães de grande porte, tornando os animais menores mais 

suscetíveis à doença periodontal (GIOSO, 2007). 

As raças pequenas por apresentarem o mesmo número de dentes que 

raças maiores, mas terem um crânio menor, tendem a apresentarem má oclusão 

e apinhamento e as raças braquicefálicas tendem a ter rotação e apinhamento, o 

que predispõe esses animais à enfermidade periodontal, somando-se ainda o fato 

de serem respiradores bucais, o que pode agravar problemas periodontais 

(HARVEY & NIEVES, 1991). 
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Disparidades no padrão entre mandíbula e maxila no cão podem levar 

à desarmonia nas características faciais e problemas na oclusão dentária. As 

disparidades são herdadas e desenvolvem-se separada e independentemente, 

ocasionando sérios efeitos na mastigação e preensão, além de perdas dentárias. 

Cada quadrante da maxila e mandíbula apresenta crescimento independente um 

do outro, podendo existir anormalidades de um lado do crânio que não afetarão o 

lado oposto da mesma maneira (HENNET, 1995). 

Maior variabilidade estrutural no crescimento da mandíbula e maxila é 

observada nos braquicefálicos, estando esses sujeitos a consequências 

desfavoráveis que incluem problemas na mastigação, na articulação 

temporomandibular, traumatismos de tecidos moles e o desenvolvimento de 

doença periodontal (WIGGS & LOBPRISE, 1997). 

Com relação à idade, gengivite e periodontite, como resultado de um 

processo natural, apresentam prevalência de 80% em animais com idade acima 

de dois anos, independente de raça ou sexo (EMILY et al., 1999; NIEMIEC, 

2008). A prevalência da doença periodontal é alta já na idade de dois anos e 

aumenta com o avançar da idade (KORTEGAARD et al., 2008). 

A idade, juntamente com formato da cabeça, dieta, obesidade e efeitos 

da mastigação compõem alguns dos fatores predisponentes para a periodontite 

(HARVEY & EMILY, 1993). Em um estudo, concluiu-se que em cães sem raça 

definida, a incidência de placa bacteriana é maior nos animais com idade de zero 

a dois anos e acima de seis anos (EURIDES et al., 1996). Aproximadamente 87% 

de cães e gatos com idade acima de três anos apresentam enfermidades 

periodontais (SAN ROMÁN, 1999). 

A análise dos dados obtidos em estudo em que foram examinados 32 

cães da raça Pastor Alemão, de quatro faixas etárias diferentes permitiu verificar 

que, quanto maior a idade dos cães, maior a frequência e gravidade do acúmulo 

de cálculo dentário e doença periodontal (TELHADO et al., 2004). Segundo 

SORENSEN et al. (1980) e LAGE et al. (1990), os escores de cálculo dentário 

tendem a ser paralelos aos escores de doença periodontal, observando-se ainda 

padrões similares de evolução destes com a idade. 

A doença periodontal é um processo evitável em animais idosos, já que 

aqueles que não apresentam acúmulo de placa ou que têm suas gengivites 
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recorrentes tratadas terão pouca ou nenhuma experiência com periodontite em 

função da idade (BEARD & BEARD, 1989). 

 

 

2.5 Diagnóstico e tratamento da doença periodontal 

 

Os achados clínicos representam a base para o diagnóstico da doença 

periodontal (GORREL, 2008). O exame para avaliação de doença periodontal é 

fundamentado na inspeção direta da cavidade oral, na sondagem periodontal, na 

exploração das bolsas periodontais e na avaliação radiográfica (ROZA, 2004). 

Para a detecção e correção de problemas da cavidade oral de forma precoce, o 

exame da mesma deve ser parte de um programa rotineiro de avaliação geral da 

saúde animal (CAVALCANTE et al., 2002). 

O exame clínico para fins odontológicos deve ter início por uma 

anamnese completa, que inclua dados relativos à dieta, frequência com que é 

fornecida comida ao animal, história de afecções orais e de tratamentos 

anteriores (GOUVEIA, 2009). Durante sua realização é importante registrar as 

alterações encontradas numa ficha própria para odontologia, preferencialmente 

aquelas que possuam um esquema de dentição (Figura 10), denominado 

odontograma (HOLMSTROM, 2005). 

 

 

 

FIGURA 10 - Odontograma do cão 
Fonte: GOUVEIA (2009) 
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O exame físico e oral completo do animal deve ser realizado pelo 

clínico sempre que possível. Para a avaliação total da cavidade oral, o animal 

deve estar anestesiado, de modo a permitir a sondagem dos dentes (Figura 11) e 

a avaliação radiográfica, para que seja possível o diagnóstico final (GIOSO, 

2007). Na execução do exame clínico, alguns sinais podem auxiliar a detecção da 

placa bacteriana, sendo eles a halitose, a presença de gengivite e cálculo 

dentário. Existem também as soluções evidenciadoras de placa como o verde 

malaquita, a eritrosina ou a fluoresceína, que destacam a placa já organizada 

(GORREL, 2004). 

Para o diagnóstico, culturas bacterianas da cavidade oral são 

raramente realizadas, pois a microbiota oral normal é geralmente a responsável 

pela doença periodontal (HARVEY & EMILY, 1993). 

 

 

FIGURA 11 - Avaliação da cavidade oral por meio de 
sondagem dos dentes com o animal 
anestesiado 

 

O tratamento da doença é constituído por terapia periodontal 

profissional, que consiste na remoção do cálculo e placa bacteriana e por 

manutenção diária da higiene bucal feita pelo proprietário, sendo que a eficiência 

desta depende da capacidade do profissional em educar e motivar esse 

proprietário sobre a importância de realizar diariamente a higiene bucal de seu 
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animal (GORREL, 2008). O paciente pode apresentar melhora significativa em 

sua saúde geral como resultado da terapia adequada do processo da doença. O 

principal fator da terapia ainda é o controle de placa, conseguido por meio da 

combinação de profilaxia dental regular e cuidados domiciliares realizados 

rotineiramente (BROOK, 2008). 

O tratamento periodontal é baseado na remoção por completo da placa 

bacteriana dos dentes, raspagem do cálculo, aplainamento ou alisamento 

radicular e o polimento das superfícies duras. É frequente a necessidade de 

restaurar a profundidade do sulco gengival, tornando-o mais próximo do normal (2 

a 4 mm) e em todos os casos, deve-se realizar um programa preventivo de 

acompanhamento (GIOSO, 2003). 

Por meio do tratamento da doença periodontal objetiva-se reduzir a 

infecção oral, eliminar locais que facilitem a infecção, como as bolsas 

periodontais, criar condições para restabelecer o equilíbrio hospedeiro-parasita, 

além de preparar a cavidade oral para a higiene diária. Os principais pontos do 

tratamento periodontal são a profilaxia, cirurgia, cuidados em casa e extração 

dentária (PENMAN & HARVEY, 1992; GORREL, 2004; BROOK & NIEMIEC, 

2008b). A limpeza dentária é considerada como sendo o pilar do tratamento, 

contudo deve-se perceber que esta é apenas uma parte do mesmo (HARVEY & 

EMILY, 1993). O tratamento geralmente pode ser dividido em etapas, as quais 

serão apresentadas a seguir. 

 

 

2.5.1 Raspagem supragengival 

 

A profilaxia tem início com a remoção do cálculo supragengival por 

meio de instrumentos odontológicos manuais (Figura 12) ou mecânicos (HARVEY 

& EMILY, 1993). Os extratores de cálculo são utilizados para a remoção manual 

de cálculo. De modo correto, esses instrumentos devem ser colocados 

paralelamente à raiz do dente, com a lâmina junto à margem gengival de forma a 

permitir que sejam realizados movimentos firmes sempre na direção contrária à 

gengiva para protegê-la (BROOK & NIEMIEC, 2008a). Aparelhos de ultrassom 

fazem com que a remoção manual de placa e cálculo supragengival seja mais 
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efetiva (CLELAND, 2001). Esses aparelhos são os instrumentos mecânicos mais 

utilizados na odontologia veterinária para a retirada da placa e cálculo residuais e 

dos restos de alimentos, apresentando a vantagem de acelerarem o processo de 

remoção, diminuindo o tempo de anestesia (HOLMSTROM, 2005; BROOK & 

NIEMIEC, 2008b). 

 

 

FIGURA 12 - Instrumentos odontológicos manuais utilizados no 
tratamento periodontal 

 

2.5.2 Raspagem subgengival 

 

No processo de desenvolvimento da doença periodontal, o cálculo 

subgengival assume maior importância, pois é o local de desencadeamento do 

processo. Esse tipo de cálculo caracteriza-se por ser mais duro e ter tendência a 

localizar-se nas superfícies mais irregulares do dente, além de ser de difícil 

visualização e acesso, já que sua localização limita o movimento do instrumento 

odontológico, sendo caracterizado como o cálculo de remoção mais trabalhosa e 

difícil (HARVEY & EMILY, 1993; BROOK & NIEMIEC, 2008b). 
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2.5.3 Aplainamento radicular 

 

O aplainamento radicular deve ser realizado após a remoção de 

cálculo, utilizando-se uma cureta para criar uma superfície lisa, sem rugosidades, 

para tornar mais difícil o acúmulo de detritos. Tecidos necrosados, esmalte e 

dentina associados a toxinas bacterianas, devem também ser removidos, 

deixando os túbulos odontoblásticos expostos (PENMAN & HARVEY, 1992; 

GIOSO, 2007). 

 

 

2.5.4 Polimento 

 

Irregularidades criadas na superfície dos dentes pelos próprios 

procedimentos de remoção de cálculo e de aplainamento radicular durante o 

tratamento periodontal favorecem a retenção de placa nos dentes. Diante disso, 

torna-se necessário realizar ao final do tratamento (Figura 13) o polimento dessas 

superfícies irregulares para facilitar a remoção natural de placa bacteriana e 

dificultar a deposição da mesma (GORREL, 2004; BROOK & NIEMIEC, 2008b; 

LEMMONS & CARMICHAEL, 2008). 

 

 

  

FIGURA 13 - Eliminação ou redução do foco de contaminação por meio do 

tratamento periodontal. Cavidade oral de cão antes (A) e após (B) o 

tratamento 

  

A B 
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2.5.5 Tratamento cirúrgico de casos graves 

 

O tratamento periodontal cirúrgico, utilizado no manejo da doença 

periodontal grave, tem como objetivo preservar a saúde e a função dos dentes. O 

tratamento deve resultar na eliminação ou redução das bactérias patogênicas, 

bem como atuar contendo a inflamação, impedindo a progressão da doença 

periodontal (HOLMSTROM, 2005). 

Em relação ao tratamento da periodontite, a cirurgia periodontal nunca 

deve ser a primeira opção, dependendo portanto da avaliação da extensão da 

perda óssea, da formação de bolsas periodontais e da hiperplasia gengival. As 

intervenções cirúrgicas odontológicas incluem procedimentos mais invasivos 

como a gengivoplastia, osteoplastia, a realização de retalhos, cirurgia 

mucogengival e a extração de dentes (HARVEY & EMILY, 1993; GORREL, 2004). 

 

 

2.5.6 Medidas preventivas de manutenção 

 

A assistência domiciliar é uma parte muito importante quando se trata 

da terapia periodontal, pois bolsas periodontais são reinfectadas dentro de duas 

semanas após realização de profilaxia, se essa assistência rotineira não for 

realizada. Os benefícios da escovação regular e cuidados em casa devem ser 

discutidos com cada cliente após realização de profilaxia (BROOK, 2008). 

 

 

2.6 Objetivo do estudo 

 

Com este estudo objetivou-se avaliar os fatores relacionados à 

gravidade da doença periodontal em cães. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1 Local de realização do estudo 

 
A amostragem constituiu-se de pacientes atendidos no Serviço de 

Rotina do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (HVET) em Goiânia, Goiás e no Centro Veterinário 

do Gama, Gama, Distrito Federal, no período de 22 de novembro de 2011 a 22 de 

agosto de 2012. 

As atividades do projeto desenvolveram-se de acordo com as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

(SBCAL) e o projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG) (Anexo) e registrado sob o número 

003/2012. 

Foram avaliados 73 cães com doença periodontal, machos e fêmeas, 

com idades variadas. Realizou-se entrevista e preenchimento de questionário 

pelos proprietários para obtenção de informações sobre os hábitos alimentares do 

paciente bem como outras informações gerais sobre o estado de saúde do 

mesmo, como também foram realizados exames clínicos (extraoral e intraoral) e 

laboratoriais para que animais que apresentassem enfermidades concomitantes à 

doença periodontal fossem excluídos e permanecessem no estudo apenas 

aqueles com características da doença. 

 
3.2 Entrevista e questionário 

 

O proprietário do animal atendido passou por entrevista (anamnese) na 

qual foram obtidas informações sobre o estado de saúde geral do animal e sobre 

os hábitos alimentares deste, respondendo a um questionário informando os 

sinais clínicos apresentados que caracterizassem a doença periodontal. 

 
3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Como critérios de inclusão foram considerados a visualização de 

gengivite, cálculo dentário, recessão gengival, periodontite e presença de demais 
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alterações bucais características da doença periodontal. Como critério de 

exclusão considerou-se a existência de outras enfermidades concomitantes e 

clinicamente detectadas que não fossem relacionadas à doença do periodonto. 

 
3.4 Exame clínico e tratamento periodontal 
 

O exame clínico teve início após a anamnese e constou de exame 

extraoral, no qual foram observadas alterações no contorno, formato da cabeça 

do animal e alterações oculares e nasais. Seguiu-se o exame intraoral inicial, 

realizado com o animal desperto, em que foram avaliadas as superfícies dos 

dentes, gengiva, palatos e língua. Posteriormente, na realização do procedimento 

cirúrgico para tratamento da doença periodontal, foi realizado exame intraoral 

definitivo sob anestesia, seguindo o protocolo de uso da acepromazina (Acepran 

0,2%®,U nivet, São Paulo) na dose de 0,05-0,1 mg/kg, IM associada à morfina 

(Sulfato de morfina® 10mg/ml, Dimorf, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda., São Paulo) na dose de 0,1 a 0,5 mg/kg, IM, como medicação pré- 

anestésica. Utilizou-se o propofol (Propofol® 10mg/ml, Dimorf, Cristália Produtos 

Químicos Farmacêuticos Ltda., São Paulo) na dose de 2,0 a 8,0 mg/kg, IV, para 

induzir anestesia, bem como manutenção da mesma. Quando o animal se 

apresentava agressivo, todos os exames foram realizados sob anestesia, no 

momento do tratamento. No prazo de três dias anteriores ao tratamento 

periodontal foi estabelecido antibioticoterapia à base de cefalexina, na dose de 15 

a 30 mg/kg, VO e a antibioticoterapia foi continuada por mais sete dias. 

No exame intraoral definitivo foi feito exame da gengiva e do 

periodonto, com sondagem periodontal utilizando sonda milimetrada e exploração 

das bolsas periodontais quando presentes. A gravidade da periodontite foi 

determinada de acordo com os escores de doença periodontal (EDP) preconizado 

por ROZA (2004): 

•Escore 1: gengivite marginal 

•Escore 2: início de edema e inflamação da gengiva aderida 

•Escore 3: edema, gengivite e bolsas. 

•Escore 4: bolsas profundas, formação de pus, perda óssea, mobilidade dental 

•Escore 5: abscessos dentários, perda óssea avançada. 
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Estabeleceu-se um índice de reabsorção óssea alveolar (IR), cuja 

média foi determinada dividindo a soma dos valores obtidos por meio da 

realização da sondagem nas faces mesial e distal de cada dente, pelo número de 

dentes avaliados. Quanto maior o índice de reabsorção óssea, maior a gravidade 

da doença periodontal. 

 
3.5 Definição do estado nutricional 

 
A avaliação do estado nutricional do cão foi determinada por meio dos 

indicadores nutricionais peso e escore corporal (ECC). O ECC (Quadro 2) 

baseou-se na inspeção clínica e palpação de sítios anatômicos pré-determinados 

do paciente, sendo adotada a escala de 1 a 9, preconizada por LAFLAMME 

(1997). 

 
QUADRO 2 – Características físicas dos escores corporais de cães 

Condição Escore Características 

Subalimentado 

1 
Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas as 
saliências ósseas visíveis à distância. Não há gordura corporal 
discernível. Perda evidente de massa muscular. 

2 
Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos facilmente 
visíveis. Não há gordura palpável. Algumas outras saliências 
ósseas podem estar visíveis. Perda mínima de massa muscular. 

3 

Costelas facilmente palpáveis podem estar visíveis sem gordura 
palpável. Visível o topo das vértebras lombares. Os ossos 
pélvicos começam a ficar visíveis. Cintura e reentrância 
abdominal evidentes. 

Ideal 

4 
Costelas facilmente palpáveis com mínima cobertura de gordura. 
Vista de cima, a cintura é facilmente observada. Reentrância 
abdominal evidente. 

5 
Costelas palpáveis sem excessiva cobertura de gordura. 
Abdome retraído quando visto de lado. 

6 
Costelas palpáveis com leve excesso de cobertura de gordura. A 
cintura é visível quando vista de cima, mas não é acentuada. 
Reentrância abdominal aparente. 

Sobrealimentado 

7 

Costelas palpáveis com dificuldade; intensa cobertura de 
gordura. Depósitos de gordura evidentes sobre a área lombar e 
base da cauda. Ausência de cintura ou apenas visível. A 
reentrância abdominal pode estar presente. 

8 

Impossível palpar as costelas situadas sob cobertura de gordura 
muito densa ou costelas palpáveis somente com pressão 
acentuada. Pesados depósitos de gordura sobre a área lombar e 
base da cauda. Cintura inexistente. Não há reentrância 
abdominal. Poderá existir distensão abdominal evidente. 

9 
Maciços depósitos de gordura sobre o tórax, espinha e base da 
cauda. Depósitos de gordura no pescoço e membros. Distensão 
abdominal evidente. 

Fonte: LAFLAMME (1997) 
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3.6 Colheita e análise das amostras 

 

A avaliação laboratorial dos cães deste estudo constou, além do 

hemograma, da determinação plasmática do fibrinogênio e da concentração 

sérica da proteína total, albumina, globulina e uréia. 

Para o hemograma e fibrinogênio foram obtidos 3,0 ml de sangue por 

venopunção cefálica ou jugular, em tubo a vácuo com EDTA (Vacutainer®, Becton 

Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda, Brasil). A amostra foi acondicionada em caixa de 

isopor com gelo biológico ou sob refrigeração (2 a 8ºC) e processada em um 

período inferior a 12 horas a partir do momento da colheita, a fim de se evitar 

problemas de hemólise e conservação das mesmas. O exame foi realizado no 

local de colheita da amostra, correspondendo ao Laboratório Multiusuário da Pós-

Graduação da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG ou no Laboratório do 

Centro Veterinário do Gama. A contagem das células sanguíneas foi determinada 

pelo método automático utilizando-se o aparelho BC – 2800 Vet (Auto 

Hematology Analyzer, Mindray® Bio-Medical Electronics Co. Ltda, Shenzhen, 

Guangdong), adaptado com o cartão próprio de leitura para a espécie canina. A 

quantificação do fibrinogênio plasmático foi feita por meio da técnica de 

precipitação no tubo de micro-hematócrito a 56ºC e o exame também foi realizado 

no local onde for colhida a amostra. 

Para a bioquímica sérica foram obtidos 5,0mL de sangue por 

venopunção cefálica ou jugular, em tubos de vidro a vácuo siliconizados 

(Vacutainer®, Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda, Brasil), com tampa e sem 

anticoagulante. Após a retração do coágulo o sangue colhido foi centrifugado e 

em seguida aspirado, sendo dividido em alíquotas em microtubos de polipropileno 

de 1,5mL (Eppendorf®) e submetido ao congelamento (- 20ºC) até o momento da 

realização dos exames no Laboratório Multiusuário da Pós-Graduação da Escola 

de Veterinária e Zootecnia, Goiânia-GO, UFG. 

Utilizaram-se reagentes comerciais padronizados (Labtest®, Labtest 

Diagnóstica S. A., Lagoa Santa, MG) para realização dos exames de bioquímica 

com metodologias cinéticas, enzimáticas ou colorimétricas, em temperatura de 

37ºC, sendo a leitura realizada em espectrofotômetro semi-automático (Analisador 
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Bioquímico Bio-Plus®, Produtos para Laboratórios Ltda, Barueri, SP). As reações 

foram realizadas de acordo com as orientações do fabricante. 

A concentração de uréia foi determinada pelo método enzimático 

colorimétrico, por reação com a urease. A proteína total sérica foi determinada por 

método colorimétrico, por reação com o biureto e a albumina por meio de método 

colorimétrico, por reação com o verde de bromocresol, enquanto a globulina foi 

calculada pela diferença entre o valor de proteína total e albumina. 

 

 

3.7 Delineamento experimental 

 

Foi utilizada uma amostra de conveniência composta por 73 cães. Os 

diferentes grupos foram definidos de acordo com os escores de doença 

periodontal (EDP), estabelecidos após a avaliação clínica: 

 Grupo 1 – pacientes com EDP 1 (n = 8), 

 Grupo 2 - pacientes com EDP 2 (n = 15), 

 Grupo 3 - pacientes com EDP 3 (n = 21), 

 Grupo 4 - pacientes com EDP 4 (n = 21), 

 Grupo 5 - pacientes com EDP 5 (n = 8). 

Para a análise estatística, com relação ao tipo de alimento, os animais 

foram divididos em três grupos, independente do escore de doença periodontal 

(EDP): 

 Grupo alimento seco - cães que recebiam exclusivamente alimento seco, 

 Grupo alimento caseiro - cães que recebiam exclusivamente comida caseira, 

 Grupo misto - cães que recebiam tanto alimentos secos quanto comida caseira. 

Em se tratando do ECC, os animais foram agrupados de acordo com o 

preconizado por LAFLAMME (1997), em subalimentados (ECC de 1 a 3), ideais 

(ECC de 4 a 6) e sobrealimentados (ECC de 7 a 9). 
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3.8 Análise estatística 

 

Realizou-se estatística descritiva (média, mediana, máximo, mínimo e 

desvio padrão) das variáveis quantitativas e qualitativas. O teste de Kruskal-Wallis 

foi utilizado para comparar as variáveis do estudo. Como pós-teste utilizou-se o 

teste de Student-Newman-Keuls. Utilizou-se também a correlação de Spearman 

para medir o grau de associação ou de relação linear mútua entre as variáveis 

idade, EDP, ECC, IR, como também avaliar a correlação entre as variáveis EDP e 

ECC e o tipo de dieta. O teste foi também utilizado para verificar a correlação 

entre sexo e ocorrência de doença periodontal. 

Em todas as análises estatísticas foi considerado o intervalo de 

confiança de 95% (sendo os valores de p<0,05 aceitos como significativos) e os 

testes foram realizadas com o auxílio do programa BioEstat 5.3 e também do 

software R (R CORE TEAM, 2013). Para a análise multivariada de variáveis 

canônicas foi utilizado o Pacote Candisc (FRIENDLY & FOX, 2013). 
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4 RESULTADOS 

 

Na amostragem, constituída por um total de 73 animais, as fêmeas 

corresponderam a 54,79% dos pacientes acompanhados. A distribuição dos cães 

em grupos considerando o escore de doença periodontal e o sexo está detalhada 

na tabela 1. A frequência absoluta de machos e fêmeas nos diferentes grupos 

está representada na figura 14. Não houve correlação significativa (p = 0,41) entre 

o sexo e a gravidade da doença periodontal, sugerindo que não ocorre influência 

do mesmo na gravidade da doença. 

 

 

TABELA 1 – Distribuição do total de cães avaliados segundo o EDP e o sexo 

Escore de doença periodontal 
(EDP) 

Sexo 

Fêmeas Machos Total 

Grupo 1 - EDP 1 5 3 8  

Grupo 2 - EDP 2 12 3 15  

Grupo 3 - EDP 3 11 10 21  

Grupo 4 - EDP 4 9 12 21  

Grupo 5 - EDP 5 3 5 8  

Total 40 33 73 

 

 

FIGURA 14 - Frequência absoluta do sexo nos diferentes grupos de EDP 
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Na tabela 2 estão indicados os resultados referentes às variações das 

idades, dentro de cada um dos grupos avaliados, sendo esses grupos 

correspondentes aos escores da doença. A maior variação de idade ocorreu no 

grupo 3 (EDP 3), a idade média de apresentação da doença periodontal foi de 

aproximadamente nove anos e nos animais mais velhos a manifestação da 

doença foi mais grave. A média de idade aumentou conforme aumentava o EDP. 

A correlação se revelou estatisticamente significativa (p<0,0001), com coeficiente 

de correlação de 0,57. Na figura 15 está evidenciado que com o avançar da idade 

ocorre aumento na gravidade da doença periodontal. 

 

TABELA 2 – Média, mediana, desvio padrão, idade (máximo e mínimo) dos cães 
dos diferentes grupos, considerando o grau de EDP 

Grupos 
Idade dos pacientes 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Idade 
(máximo) 

Idade 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 5,50 4,5bc 3,25 11 2 

Grupo 2 - EDP 2 5,73 5c 3,10 12 2 

Grupo 3 - EDP 3 9,42 10ab 3,12 18 4 

Grupo 4 - EDP 4 10,61 10a 3,48 16 3 

Grupo 5 - EDP 5 12,12 12,5a 3,04 16 7 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 

 

 

FIGURA 15 - Distribuição ordenada dos valores da idade 
nos diferentes grupos (EDP) 
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O índice de reabsorção óssea alveolar também se elevou de acordo 

com o aumento da gravidade da doença periodontal, como pode ser observado 

na tabela 3, em que é possível verificar que o grupo de menor escore de doença 

periodontal (grupo 1), apresentou menor média de IR, enquanto o contrário 

caracterizou o grupo 5, que apresentou maior média. 

 

TABELA 3 – Média, mediana, desvio padrão, IR (máximo e mínimo) dos cães dos 
diferentes grupos, considerado o grau de EDP 

Grupos 
Índice de Reabsorção (IR) 

Média Mediana Desvio 
padrão 

IR 
(máximo) 

IR 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 1,32 0c 2,74 7,6 0 

Grupo 2 - EDP 2 2,30 2,50bc 2,21 7 0 

Grupo 3 - EDP 3 4,01 4,00ab 1,12 6,3 2 

Grupo 4 - EDP 4 4,90 4,60a 1,56 7,6 2 

Grupo 5 - EDP 5 6,26 6,85a 1,90 8 3 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 

 

Na Figura 16 está ilustrado que o avanço da doença está diretamente 

correlacionado com maior índice de reabsorção óssea. 

 

FIGURA 16 - Distribuição ordenada dos valores do índice de reabsorção óssea 
(IR) nos diferentes grupos separados de acordo com o escore de 
doença periodontal (EDP) 

 

A distribuição do total de cães analisados de acordo com o escore de 

condição corporal (ECC), considerando os diferentes grupos de doença 
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periodontal, está representada na tabela 4. Na tabela 5 está detalhada a média do 

ECC de todos os pacientes avaliados. Pode-se perceber que a maioria dos cães 

apresentou ECC ideal. A maior média de escore corporal esteve contida no grupo 

1 (EDP 1), sendo que este apresentou média bem próxima ao grupo 3 (EDP 3). O 

escore máximo foi 9 e o mínimo 3, o que indicou que o estudo englobou animais 

de todas as categorias, desde subalimentados, com escore corporal ideal até 

animais acima do peso. Escores mais baixos foram observados nos grupos de 

doença periodontal mais grave (4 e 5). 

 

TABELA 4 – Distribuição do total de cães avaliados segundo o ECC, 
considerando o EDP 

Escore de doença 
periodontal (EDP) 

Escore de condição corporal (ECC) 

Subalimentado Ideal Sobrealimentado Total 

Grupo 1 - EDP 1 - 6 2 8 

Grupo 2 - EDP 2 1 12 2 15 

Grupo 3 - EDP 3 - 17 4 21 

Grupo 4 - EDP 4 5 16 - 21 

Grupo 5 - EDP 5 - 8 - 8 

Total 6 59 8 73 

 

 

TABELA 5 – Média, mediana, desvio padrão, ECC (máximo e mínimo) dos cães 
dos diferentes grupos, considerando o grau de EDP 

Grupos 

Escore de Condição Corporal (ECC) 

Média Mediana Desvio 
padrão 

ECC 
(máximo) 

ECC 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 5,87 6,0a 1,24 8 4 

Grupo 2 - EDP 2 5,06 5,0ab 1,16 7 3 

Grupo 3 - EDP 3 5,80 6,0a 1,16 9 4 

Grupo 4 - EDP 4 4,28 4,0b 1,10 6 3 

Grupo 5 - EDP 5 4,87 4,5ab 0,99 6 4 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 

 

 

O ECC e a idade apresentaram correlação negativa, inferindo-se que 

com o avançar da idade ocorre tendência à diminuição do peso (Figura 17), no 

entanto esta correlação não se revelou estatisticamente significativa (p= 0,24). 
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FIGURA 17 - Distribuição ordenada dos valores da idade 

nos diferentes grupos de escore corporal 
 

A correlação também se mostrou negativa entre as variáveis ECC e 

EDP, confirmando o fato de que escores corporais mais baixos estão 

correlacionados com doença periodontal mais grave (Figura 18). Esta correlação 

negativa foi estatisticamente significativa (p = 0,006). 

 

 
FIGURA 18 - Distribuição ordenada dos valores de escore 

de condição corporal nos diferentes grupos 
de doença periodontal (EDP) 
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A respeito da higienização bucal (escovação dentária), dos 73 animais 

avaliados, 26 passavam por escovação pelo menos uma vez por semana, o que 

correspondeu a 35,61% do total, denotando que a maioria dos animais do estudo 

não passavam pela higienização bucal diária. O quadro 3 mostra o quantitativo de 

animais que realizavam ou não a escovação, considerando os escores de doença 

periodontal. 

 
QUADRO 3- Quantitativo de animais que realizavam ou não a escovação, 

considerando os escores de doença periodontal 

Higienização bucal 

(escovação) 

Realizavam Não realizavam 

EDP 1 (grupo 1) 6 (75%) 2 (25%) 

EDP 2 (grupo 2) 9 (60%) 6 (40%) 

EDP 3 (grupo 3) 6 (28,57%) 15 (71,43%) 

EDP 4 (grupo 4) 5 (23,80%) 16 (76,20%) 

EDP 5 (grupo 5) 0 (0%) 8 (100%) 

Total 26 (35,62%) 47 (64,38%) 

 

Em relação aos exames laboratoriais, não houve diferença significativa 

entre os valores de hemácias nos diferentes grupos de EDP, conforme exposto na 

tabela 6. A figura 19 mostra a distribuição ordenada dos valores de hemácias nos 

diferentes grupos de doença periodontal, sendo possível observar que os 

menores valores estão contidos nos grupo 4 e 5, enquanto os demais grupos 

apresentam valores muito próximos. 

 
TABELA 6 – Média, mediana, desvio padrão, hemácias (máximo e mínimo) dos 

cães dos diferentes grupos, considerando o grau de EDP 

Grupos 
Hemácias 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Hemácias 
(máximo) 

Hemácias 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 7,15 7,36 0,95 8,54 5,70 

Grupo 2 - EDP 2 7,09 7,20 0,85 8,50 5,68 

Grupo 3 - EDP 3 7,23 6,93 1,18 10,70 5,08 

Grupo 4 - EDP 4 6,82 6,38 2,08 13,40 2,40 

Grupo 5 - EDP 5 6,90 6,14 2,46 12,90 5,51 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 19 - Distribuição ordenada dos valores de 
hemácias nos diferentes grupos de 
doença periodontal (EDP) 

 

Tratando-se de hematócrito, não foi observada diferença significativa 

entre os grupos, sendo que o grupo 5 apresentou menor média, enquanto o grupo 

1 apresentou maior média, o que pode estar relacionado ao fato de animais com 

doença periodontal mais grave apresentarem estado geral mais debilitado. Os 

valores de hematócrito nos grupos de EDP podem ser observados na tabela 7, 

enquanto que na figura 20, está representada a distribuição ordenada dos valores 

de hematócrito nos diferentes grupos de doença periodontal. 

 
TABELA 7 – Média, mediana, desvio padrão, hematócrito (máximo e mínimo) dos 

cães dos diferentes grupos, considerado o grau de EDP 

Grupos 

Hematócrito 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Hematócrito 
(máximo) 

Hematócrito 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 45,92 48,65 7,99 56,2 33,0 

Grupo 2 - EDP 2 45,70 47,00 6,70 58,0 36,3 

Grupo 3 - EDP 3 45,03 46,50 10,25 58,2 8,0 

Grupo 4 - EDP 4 42,67 42,80 9,74 58,0 13,0 

Grupo 5 - EDP 5 37,15 39,50 10,52 48,6 13,0 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 20 - Distribuição ordenada dos valores 
de hematócrito nos diferentes grupos de 
doença periodontal (EDP) 

 

Os diferentes grupos de EDP apresentaram diferença significativa em 

relação aos valores de leucócitos. O grupo 5 apresentou maior média, o que pode 

ser decorrente do fato de que animais com EDP mais elevado apresentam 

processo infeccioso mais intenso. Na tabela 8 estão descritos os valores de 

leucócitos nos diferentes grupos de EDP. A Figura 21 mostra a distribuição 

ordenada dos valores de leucócitos nos diferentes grupos de doença periodontal, 

mostrando que os maiores valores estão contidos no grupo de EDP 5. 

 

 

TABELA 8 – Média, mediana, desvio padrão, leucócitos (máximo e mínimo) dos 
cães dos diferentes grupos, considerando o grau de EDP 

Grupos 

Leucócitos 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Leucócitos 
(máximo) 

Leucócitos 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 7,83 6,65bc 2,45 12,40 6,00 

Grupo 2 - EDP 2 8,55 8,00bc 3,09 17,00 5,00 

Grupo 3 - EDP 3 7,44 6,80c 2,72 16,30 4,20 

Grupo 4 - EDP 4 11,35 11,70ab 3,90 16,90 5,40 

Grupo 5 - EDP 5 13,52 14,10a 3,34 17,30 8,00 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 21 - Distribuição ordenada dos valores de 
leucócitos nos diferentes grupos de 
doença periodontal 

 

Não houve diferença estatística entre os resultados de fibrinogênio nos 

diferentes grupos de EDP, conforme demonstra a tabela 9. Isso pode ser devido 

ao fato de o fibrinogênio ser pouco sensível na avaliação de inflamação em cães. 

Na figura 22 tem-se a distribuição ordenada dos valores de fibrinogênio nos 

diferentes grupos de doença periodontal. 

 

TABELA 9 – Média, mediana, desvio padrão, fibrinogênio (máximo e mínimo) dos 
cães dos diferentes grupos, considerado o grau de EDP 

Grupos 

Fibrinogênio 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Fibrinogênio 
(máximo) 

Fibrinogênio 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 275,00 265,00 110,06 400,00 100,00 

Grupo 2 - EDP 2 244,66 200,00 113,56 400,00 100,00 

Grupo 3 - EDP 3 227,14 200,00 109,41 400,00 100,00 

Grupo 4 - EDP 4 290,95 240,00 139,06 600,00 100,00 

Grupo 5 - EDP 5 250,00 200,00 106,90 400,00 100,00 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 22 - Distribuição ordenada dos valores de 
fibrinogênio nos diferentes grupos de doença 
periodontal (EDP) 

 

Os valores de proteína total não mostraram diferença significativa entre 

os grupos (Tabela 10). A maior média foi encontrada no grupo 4, enquanto a 

menor no grupo 1. A figura 23 mostra a distribuição ordenada dos valores de 

proteína total nos diferentes grupos de doença periodontal. 

 

 

TABELA 10 – Média, mediana, desvio padrão, proteína total (máximo e mínimo) 
dos cães dos diferentes grupos, considerado o grau de EDP 

Grupos 

Proteína Total 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Proteína 
Total 

(máximo) 

Proteína 
Total 

(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 7,43 7,16 0,80 9,10 6,67 

Grupo 2 - EDP 2 7,88 9,25 2,15 11,98 5,45 

Grupo 3 - EDP 3 8,16 7,53 1,60 11,08 5,57 

Grupo 4 - EDP 4 8,40 7,77 1,53 10,91 5,77 

Grupo 5 - EDP 5 7,76 7,94 1,55 10,40 5,64 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 23 - Distribuição ordenada dos valores de proteína 
total nos diferentes grupos de doença 
periodontal (EDP) 

 

 

Em relação aos valores de albumina, não houve diferença estatística 

entre os diferentes grupos de EDP. Na tabela estão indicados os valores de 

albumina nos diferentes grupos de doença periodontal, em que é possível 

observar que o menor valor de albumina está presente no grupo de menor 

severidade da doença, enquanto as maiores médias de valores de albumina estão 

presentes nos grupos de EDP mais avançados. Na figura 24 está representada 

distribuição ordenada dos valores de albumina nos diferentes grupos de doença 

periodontal. 

 

TABELA 11 – Média, mediana, desvio padrão, albumina (máximo e mínimo) dos 
cães dos diferentes grupos, considerado o grau de EDP 

Grupos 

Albumina 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Albumina 
(máximo) 

Albumina 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 3,61 3,94 0,94 5,63 2,34 

Grupo 2 - EDP 2 4,30 4,74 1,05 7,11 3,18 

Grupo 3 - EDP 3 4,18 4,60 0,92 6,87 3,30 

Grupo 4 - EDP 4 4,54 4,22 1,02 6,46 2,76 

Grupo 5 - EDP 5 4,53 3,22 1,03 4,83 1,87 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 24 - Distribuição ordenada dos valores de 
albumina nos diferentes grupos de 
doença periodontal (EDP) 

 
 

Não houve diferença entre os grupos em relação aos valores de 

globulina. A maior média foi obervada no grupo 3, enquanto a menor no grupo 5. 

A tabela 12 contém a descrição estatística dos diferentes valores de globulina nos 

diferentes grupos de EDP, enquanto na figura 25 observa-se a distribuição 

ordenada dos valores de globulina nos diferentes grupos de doença periodontal. 

 
TABELA 12 – Média, mediana, desvio padrão, globulina (máximo e mínimo) dos 

cães dos diferentes grupos, considerado o grau de EDP 

Grupos 
Globulina 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Globulina 
(máximo) 

Globulina 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 3,81 3,08 1,03 5,11 2,36 
Grupo 2 - EDP 2 3,58 3,83 2,00 7,97 1,23 
Grupo 3 - EDP 3 3,97 3,73 1,29 6,48 1,10 
Grupo 4 - EDP 4 3,88 3,68 1,86 7,67 0,79 
Grupo 5 - EDP 5 3,23 3,19 2,04 8,53 1,66 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 25 - Distribuição ordenada dos valores de 
globulina nos diferentes grupos de doença 
periodontal (EDP) 

 

Em relação aos valores de uréia, a maior média foi observada no grupo 

de maior gravidade da doença, no entanto não houve diferença significativa dos 

valores nos diferentes grupos de EDP, conforme disposto na tabela 13. Na figura 

26 está demonstrada a distribuição ordenada dos valores de uréia nos diferentes 

grupos de doença periodontal. 

 

TABELA 13 – Média, mediana, desvio padrão, uréia (máximo e mínimo) dos cães 
dos diferentes grupos, considerando o grau de EDP 

Grupos 

Uréia 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Uréia 
(máximo) 

Uréia 
(mínimo) 

Grupo 1 - EDP 1 37,71 32,70 16,42 58,70 14,00 

Grupo 2 - EDP 2 38,90 34,00 11,99 59,30 22,00 

Grupo 3 - EDP 3 39,95 40,40 12,09 61,00 15,00 

Grupo 4 - EDP 4 47,07 35,70 30,90 147,00 16,00 

Grupo 5 - EDP 5 58,16 41,75 52,53 185,20 27,300 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 26 - Distribuição ordenada dos valores de uréia 
nos diferentes grupos de doença periodontal 
(EDP) 

 

A distribuição do total de cães avaliados nos diferentes EDP, 

considerando o tipo de dieta está demonstrada na tabela 15. A dieta mista incluiu 

alimentos do tipo caseiro e comercial seco, a dieta seca, alimentos comerciais 

secos e biscoitos ao menos uma vez por semana e a dieta caseira foi designada 

para aqueles animais que se alimentavam conforme alimentação do proprietário. 

Considerando o tipo de dieta, a distribuição do total de cães avaliados 

nos diferentes EDPs está demonstrada na tabela 14. O tipo de dieta não interferiu 

com a gravidade da doença periodontal, uma vez que não houve diferença 

significativa entre os grupos (p=0,96). 

 

TABELA 14 – Distribuição do total de cães avaliados nos diferentes EDP, 
considerando o tipo de dieta 

Escore de doença 
periodontal (EDP) 

Tipo de dieta 

Seca Caseira Mista Total 

Grupo 1 - EDP 1 1 2 5 8 

Grupo 2 - EDP 2 8 1 6 15 

Grupo 3 - EDP 3 9 1 11 21 

Grupo 4 - EDP 4 8 1 12 21 

Grupo 5 - EDP 5 2 4 2 8 

Total 28 9 36 73 
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TABELA 15 – Média, mediana, desvio padrão, média, EDP (máximo e mínimo) 
dos cães dos diferentes grupos, considerando o tipo de dieta 

Tipo de dieta 
Média Mediana Desvio 

padrão 
EDP 

(máximo) 
EDP 

(mínimo) 

Caseira 3,00 3,00 1,73 5,00 1,00 

Mista 3,10 3,00 1,20 5,00 1,00 

Seca 3,07 3,00 1,01 5,00 1,00 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 

 

Na tabela 16 está relacionada a distribuição do total de cães avaliados 

nos diferentes tipos de dieta considerando o ECC. Não houve diferença 

significativa (p = 0,94) em relação à avaliação de correlação entre dieta e escore 

de condição corporal (Tabela 17). Infere-se assim que nesse estudo, a dieta 

mostrou não interferir na condição corporal dos animais analisados. 

 

TABELA 16 – Distribuição do total de cães avaliados nos diferentes tipos de dieta 
considerando o ECC 

Escore de doença 
condição corporal (ECC) 

Tipo de dieta 

Seca Caseira Mista Total 

Subalimentado - 2 4 6 

Ideal 26 3 30 59 

Sobrealimentado 2 2 4 8 

Total 28 7 38 73 

 
 
TABELA 17 – Média, mediana, desvio padrão, ECC (máximo e mínimo) dos cães 

dos diferentes grupos, considerando o tipo de dieta 

Tipo de dieta 
Média Mediana Desvio 

padrão 
ECC 

(máximo) 
ECC 

(mínimo) 

Seca 5,07 5,00 3,25 9 3 

Mista 5,13 5,00 3,10 8 3 

Caseira 5,28 5,00 3,12 8 4 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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Na figura 27 está representada a distribuição ordenada dos valores de 

EDP nos diferentes grupos de dieta, enquanto que na figura 28, está a 

distribuição ordenada dos valores de ECC nos diferentes grupos de dieta. 

Dieta mista apresentou maior quantidade de animais sobrealimentados, 

assim como maior quantidade de animais ideais se comparada às outras dietas. 

Dieta seca não apresentou animais subalimentados em relação aos outros tipos 

de dieta, mostrando que o alimento comercial seco é o mais adequado para a 

alimentação dos animais por ser mais balanceado. Dieta caseira apresentou 

menor quantidade de animais e isso pode se relacionar ao aumento da 

conscientização por parte dos proprietários de que esse tipo de alimento não é o 

mais adequada ao animal. O grupo dieta caseira apresentou maior média de 

ECC. 

 

 

 

FIGURA 27 - Distribuição ordenada dos valores de escore 
de doença periodontal (EDP) nos diferentes 
grupos de dieta 

 
  



    58 

 

FIGURA 28 - Distribuição ordenada dos valores de escore 
de condição corporal (ECC) nos diferentes 
grupos de dieta 

 

 

Na avaliação da dieta relacionada aos resultados bioquímicos, não 

houve diferença significativa entre os grupos em se tratando de proteína total, no 

entanto o grupo de dieta seca apresentou maior média, como pode ser observado 

na tabela 18. Na figura 29 está representada a distribuição ordenada dos valores 

de proteína total nos diferentes grupos de dieta. 

A relação entre os valores de albumina e os grupos de dieta não se 

mostrou estatisticamente significativa (Tabela 19). A figura 30 demonstra a 

distribuição ordenada dos valores de albumina nos diferentes grupos de dieta. 

 

 

TABELA 18 – Média, mediana, desvio padrão, proteína total (máximo e mínimo) 
dos cães dos diferentes grupos, considerando o tipo de dieta 

Tipo de dieta 
Média Mediana Desvio 

padrão 
Proteína 

total 
(máximo) 

Proteína 
total 

(mínimo) 

Caseira 7,46 7,20 1,37 10,40 5,45 

Mista 7,91 7,78 1,75 11,98 5,00 

Seca 8,23 7,79 1,83 11,91 5,57 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 
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FIGURA 29 - Distribuição ordenada dos valores de proteína 
total nos diferentes grupos de dieta 

 

TABELA 19 – Média, mediana, desvio padrão, albumina (máximo e mínimo) dos 
cães dos diferentes grupos, considerando o tipo de dieta 

Tipo de dieta 
Média Mediana Desvio 

padrão 
Albumina 
(máximo) 

Albumina 
(mínimo) 

Caseira 3,57 3,33 0,85 4,54 1,87 

Mista 4,31 4,28 0,97 7,11 2,34 

Seca 4,53 4,68 1,11 6,87 2,19 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 

 

 

FIGURA 30 - Distribuição ordenada dos valores de albumina 
nos diferentes grupos de dieta 
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Conforme pode- se observar na tabela 20, não houve diferença 

significativa entre os valores de globulina nos diferentes grupos de dieta, sendo 

que todos eles apresentaram médias muito próximas. Na figura 31, é possível 

observar a distribuição ordenada dos valores de globulina nos grupos de dieta 

caseira, mista e seca. 

 

TABELA 20 – Média, mediana, desvio padrão, globulina (máximo e mínimo) dos 
cães dos diferentes grupos, considerando o tipo de dieta 

Tipo de dieta 
Média Mediana Desvio 

padrão 
Globulina 
(máximo) 

Globulina 
(mínimo) 

Caseira 3,89 3,19 1,95 8,53 2,23 

Mista 3,86 3,81 1,68 7,67 0,79 

Seca 3,70 3,50 1,81 7,97 1,12 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 

 

 

FIGURA 31 - Distribuição ordenada dos valores de 
globulina nos diferentes grupos de dieta 

 
 

Em relação aos valores de uréia, o estudo mostrou que não ocorreu 

diferença significativa nos diferentes grupos alimentares. Na tabela 21 está 

indicada a descrição estatística dos valores de uréia considerando os grupos de 

dieta. Na figura 32 está representada a distribuição ordenada desses valores nos 

diferentes grupos de dieta. 
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TABELA 21 – Média, mediana, desvio padrão, uréia (máximo e mínimo) dos cães 
dos diferentes grupos, considerando o tipo de dieta 

Tipo de dieta 
Média Mediana Desvio 

padrão 
Uréia 

(máximo) 
Uréia 

(mínimo) 

Caseira 51,77 32,40 51,77 185,20 21,00 

Mista 40,45 34,85 18,38 105,90 5,00 

Seca 42,32 38,25 24,40 147,00 15,00 

Medianas seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05) 

 

 

 

FIGURA 32 - Distribuição ordenada dos valores de uréia 
nos diferentes grupos de dieta 

 

 

Na análise multivariada canônica das variáveis EDP, ECC, IR e idade 

observou-se similaridade global entre os grupos 3 e 4 (EDP 3 e 4). Verificou-se 

que há forte correlação entre idade e IR e que não existe correlação entre ECC e 

idade ou há uma correlação negativa e isso corrobora o que foi encontrado na 

estatística descritiva realizada, em que houve forte correlação entre idade e IR e 

correlação negativa ente idade e ECC. Ocorreu semelhança entre os dados do 

grupo EDP 4 e EDP 5, como também entre os grupos de EDP 1 e 2, enquanto o 

grupo 3 encontra-se com dados mais diferenciados (Figura 33).  



    62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 – Análise multivariada canônica das variáveis  

EDP, ECC, IR e idade 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Os animais encaminhados ao Serviço de Odontologia do Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás (HVET) e do Centro Veterinário do Gama, que apresentavam sinais 

característicos de doença periodontal foram submetidos à anamnese com 

obtenção de dados sobre seus hábitos alimentares. Segundo GOUVEIA (2009), o 

exame clínico para fins odontológicos deve ter início com anamnese completa, 

que inclua dados relativos à dieta, frequência com que é fornecida comida ao 

animal, história de afecções orais e de tratamentos anteriores, o que foi realizado 

ao longo do estudo. 

Durante a realização do procedimento de tratamento periodontal, todas 

as alterações encontradas eram registradas no odontograma, corroborando a 

indicação de HOLMSTROM (2005), que recomenda que durante a realização de 

exames da cavidade oral é importante registrar as alterações encontradas numa 

ficha própria para odontologia, preferencialmente aquelas que possuam um 

esquema de dentição. 

Os sinais clínicos da enfermidade mais observados foram halitose, 

gengivite, mobilidade dentária, retração gengival, exposição de raízes, bolsas 

periodontais e fístula oronasal e, segundo GOLDSTEIN (1990) e GOURLAY & 

NIEVES (1990), estes estão entre os sinais clínicos comuns da doença 

periodontal, além de sialorréia, hemorragia gengival branda a moderada e 

secreção nasal. A enfermidade pode apresentar também outros sinais, que 

incluem disfagia, anorexia, migração dentária intranasal, extensa perda óssea e 

osteomielite (GOLDSTEIN, 1990; GOURLAY & NIEVES, 1990). Durante a 

realização do estudo observou-se que a halitose contemplava o principal motivo 

das consultas, sendo o principal fator a incomodar o proprietário. 

Na comparação entre sexo dos animais e escore da doença 

periodontal não foi observada correlação significativa, indicando que o sexo não 

tem relação com a severidade da doença, assim como afirmaram GIOSO (2007) e 

GOUVEIA (2009). SILVA (2011) encontrou predomínio da doença de grau leve 

em ambos os sexos, contudo as fêmeas apresentaram, como segunda 

ocorrência, o grau grave da doença, enquanto os machos, o grau moderado, no 
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entanto não foi observada diferenças entre a prevalência da doença entre machos 

e fêmeas. 

No presente estudo a maior variação de idade foi observada no grupo 3 

(EDP 3) e os cães atendidos apresentaram idade entre dois e 18 anos no 

momento do diagnóstico da doença periodontal. Resultados encontrados por 

DIAS (2012) indicam idade mínima de um ano e máxima de 16 anos, mostrando 

semelhança com os resultados deste estudo. 

Foi encontrada correlação positiva entre as variáveis idade e escore de 

doença periodontal, inferindo-se que com o aumento da idade ocorre 

agravamento da doença. Este resultado corrobora os de DIAS (2012), que 

verificou o mesmo. Para EMILY et al. (1999) e NIEMIEC (2008), gengivite e 

periodontite, como resultado de um processo natural, apresentam prevalência de 

80% em animais com idade acima de dois anos, independente de raça ou sexo. 

Ainda em relação à idade, SILVA (2011), afirma que a doença periodontal grave 

predominou entre os cães idosos que participaram do seu estudo e o grau 

moderado da doença apresentou-se em maior número nos cães adultos. 

Considerando que com o aumento da idade existe mais acúmulo de 

placa bacteriana e desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, menor 

capacidade de resposta imunológica, assim como maior prevalência de doenças 

predisponentes à doença periodontal, como neoplasias e diabetes mellitus, o 

aumento da prevalência e da gravidade da doença periodontal com a idade é 

compreensível (CARR, 1992; GUPTILL et al., 2002; BARBER, 2004;; HOSKINS, 

2004a; HOSKINS, 2004b). 

A idade apresentou correlação negativa com o escore de condição 

corporal. Com o avançar da idade, verifica-se uma tendência para a diminuição do 

peso e isso pode ser devido ao fato de que quanto mais avançada a idade, mais 

grave será a doença periodontal, como mostraram os resultados desse estudo. 

Assim, maior será a dificuldade do animal de se alimentar, apresentando escores 

corporais mais baixos. Esses resultados estão de acordo com os encontrados por 

DIAS (2012) que, ao avaliar a doença periodontal e o peso dos animais, 

encontrou também uma correlação negativa entre as variáveis em questão. 

Considerando a relação entre o fator escore de condição corporal e 

doença periodontal, observou-se uma tendência decrescente do escore corporal 
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paralela ao aumento do grau da doença, o que pode estar ligado ao fato de que 

animais com doença mais severa se alimentam mal em decorrência dos sinais 

clínicos próprios da enfermidade, como perda de dentes e dor relacionada à 

mastigação, apresentando assim escore corporal mais debilitado. 

De acordo com BERTOLINI et al. (2010), a obesidade pode ser 

considerada um fator de risco para a periodontite, pois a obesidade visceral pode 

aumentar o inibidor da ativação do plasminogênio-1, fazendo decrescer o fluxo 

sanguíneo nos tecidos periodontais, o que altera a resposta inflamatória, 

consistindo assim, num risco para o desenvolvimento da doença. No presente 

estudo, 8,2% dos cães foram classificados como subalimentados, 80,8% como 

estando com escore corporal ideal e 11% como superalimentados, sendo assim 

não houve grande número de animais obesos, sendo a obesidade nesse estudo, 

não determinante da gravidade da doença, visto que ao contrário do relatado por 

BERTOLINI et al. (2010), os animais com doença periodontal mais grave 

apresentaram escores corporais mais baixos. 

A reabsorção óssea alveolar é uma consequência da doença 

periodontal, que ocorre devido ao processo inflamatório progressivo na doença 

periodontal não tratada adequadamente. De acordo com ROSKAMP et al. (2006), 

a presença de biofilme (com bactérias produtoras de lipopolissacarideos (LPS) no 

local), o trauma oclusal e outras doenças de origem inflamatória, desencadeiam 

respostas inflamatórias com ativação de pré-clastos e consequente maturação de 

osteoclastos que farão a reabsorção do tecido ósseo, o que acarretará perda de 

função do elemento dental. Isso foi comprovado nesse estudo, em que observou-

se que animais com doença periodontal mais grave e por consequência com 

processos inflamatórios mais acentuados e assim ativação das células 

responsáveis pela reabsorção óssea, apresentaram maior índice de reabsorção 

óssea alveolar, com decorrente perda de dentes. 

A maioria dos animais pertencentes ao grupo 1 realizavam escovação 

dentária pelo menos uma vez por semana, enquanto no grupo 5, nenhum animal 

passava pela escovação, sendo que a maioria dos animais do estudo (47, dos 73) 

não realizavam a mesma. Isso influencia o desenvolvimento e gravidade da 

doença, pois observando o disposto por GORREL (1998), a melhor maneira de 

manter saudáveis os tecidos periodontais nos animais de estimação é a 
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escovação frequente. Assim, pode-se observar que a ausência de higienização da 

cavidade bucal no estudo relaciona-se com a gravidade da doença, já que 

nenhum animal pertencente ao grupo 5 realizava a higienização, condizendo com 

maior gravidade da doença. Nota-se a necessidade de conscientização dos 

proprietários pelos profissionais que atuam em clínicas veterinárias, para que o 

procedimento de higienização oral se torne rotina e assim a ocorrência da doença 

diminua entre os pequenos animais, melhorando a qualidade de vida dos 

mesmos. 

Não houve correlação entre os tipos de dieta e a gravidade da doença 

periodontal. Isto corresponde ao encontrado por CAPÍK (2010), que afirma que o 

alimento comercial seco em comparação com alimento macio não teve efeito 

significativo na prevenção da placa dental e deposição de cálculo. Os animais que 

se alimetavam com comida seca, que incluía também biscoitos e ossos artificiais 

no estudo, não apresentaram diferença estatística com os demais grupos. O 

grupo alimento misto apresentou maior média de EDP seguido pelo grupo 

alimento seco, o que infere que esses alimentos muitas vezes utilizados na 

prevenção do acúmulo de placa dentária e assim da doença periodontal, podem 

não ser eficientes. De acordo com CAPÍK (2010), tiras elásticas utilizadas como 

forma de prevenção da periodontite mostraram efeito estritamente localizado 

sobre a dentição. 

Os resultados aqui obtidos foram diferentes dos decritos por HENNET 

(2006) e GORREL et al. (1998), que relataram um efeito significativo do couro cru 

mastigável com enzimas sobre o acúmulo de placa bacteriana. Isso pode ser 

devido ao fato de que esses alimentos como biscoitos e ossos, não eram 

oferecidos com muita frequência aos animais que participaram do estudo, embora 

fizessem parte da dieta dos mesmos e também ao fato de que geralmente não 

eram alimentos acrescentados de enzimas, já que estes atuam com maior 

eficácia na redução e prevenção do acúmulo de placa e cálculo dentários. 

Não ocorreu diferença significativa entre os valores de hemácias nos 

diferentes grupos de EDP, sendo que o grupo de escore de doença periodontal 3 

apresentou maior média e o grupo de escore de doença periodontal 4, menor. 

Segundo LIPPERT (1992) e AGAR (2001), as hemácias são células que 

apresentam metabolismo elevado, portanto, necessitam de energia prontamente 
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utilizável para manutenção da sua atividade normal e a redução de reservas 

protéicas e energéticas no organismo pode resultar em anemia. Era esperado 

assim que anemia estivesse presente nos animais de escore de doença mais 

elevado, pois os mesmos apresentam alimentação mais deficiente e assim 

menores reservas protéicas e energéticas no organismo para suprir o 

metabolismo das hemácias, no entanto isso não foi verificado. Apesar das 

menores médias estarem presentes nos grupos 4 e 5, a diferença estatística não 

foi significativa. 

De acordo com RAMOS (2010), no estudo que avaliou a bacteremia 

transitória e risco de endocardite em cães com doença periodontal, a avaliação 

inicial dos animais revelou valores médios do hematócrito, contagem de hemácias 

e/ou concentração de hemoglobina abaixo dos valores normais estabelecidos 

para a espécie, sendo que por esse parâmetro os animais apresentaram então 

valores indicativos de anemia. Isso pode ser compatível com a síndrome clínica 

descrita em animais e humanos denominada anemia de doença crônica (ADC) 

que se caracteriza pelo desenvolvimento de anemia leve ou moderada em 

pacientes que apresentam doenças infecciosas crônicas, inflamatórias ou 

neoplásicas (LEE, 1983; WEISS, 2000) por um período superior a dois meses 

(CANÇADO & CHIATONE, 2002). Esse quadro pode ser justificado pela doença 

periodontal que atualmente é definida como doença infecciosa, crônica e 

frequentemente assintomática que ocorre como resultado da destruição dos 

tecidos periodontais pela ação dos produtos tóxicos liberados na área subgengival 

pelos periodontopatógenos específicos (AXELSSON & LINDHE, 1981; SLOTS & 

KAMMA, 2001). Neste trabalho, os animais pertencentes aos grupos de maior 

gravidade de doença periodontal apresentaram menores valores de hemácias e 

hematócrito, o que pode ser referente à síndrome de doença crônica, embora não 

tenha ocorrido diferença significativa entre os grupos. 

O hematócrito não apresentou diferença significativa entre os grupos, 

no entanto o grupo 1 apresentou maior média e o grupo 5, menor média, o que 

pode se relacionar ao fato de animais com EDP 5 apresentarem estado de saúde 

mais debilitado, podendo ser acometidos de anemia pelo fato de não se 

alimentarem adequadamente por causa da doença e pela própria cronicidade da 
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mesma, concordando com LEE (1983) e WEISS (2000), que relatam o 

desenvolvimento de anemia em pacientes com doenças infecciosas crônicas. 

Em relação aos leucócitos houve diferença estatística e o grupo 5 

apresentou maior média, o que deixa evidente que a infecção nesse estágio da 

doença é marcante, pois a doença é mais grave, podendo inclusive apresentar 

compromotimento sistêmico. Resultado diferente foi encontrado por RAMOS 

(2010), em que os animais do seu estudo apresentaram leucometria normal. As 

bacteremias transitórias não representam ameaça quando são de baixa 

intensidade e duração, porém na presença de infecções periodontais graves, um 

grande número de microrganismos pode invadir a corrente sanguínea, vencer as 

barreiras imunológicas do organismo e produzir eventos sistêmicos e anomalias 

de órgãos distantes em seres humanos e cães (HARVEY, 2006). Após a medula 

óssea receber estímulos durante um processo inflamatório, o leucograma é 

caracterizado por leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda em 

aproximadamente três dias. Esta resposta leucocitária varia com a causa, 

intensidade, localização da inflamação, espécie e idade do animal (SCHULTZE, 

2000). 

O fibrinogênio não apresentou diferença significatica entre os grupos. A 

avaliação do fibrinogênio plasmático possui pouco valor para identificação dos 

processos inflamatórios em cães, pois o fibrinogênio é uma proteína de fase 

aguda que se eleva nas primeiras horas da inflamação e em cães persiste de 24 a 

72 horas, sendo útil para diferenciação de leucocitoses aparentemente não 

inflamatórias (VECINA et al., 2006). 

Em relação aos níveis de globulina, o esperado era que a média 

aumentasse de acordo com a gravidade da doença, pelo fato da globulina ser 

indicativa de inflamação crônica, o que não ocorreu, sendo que o grupo 3 

apresentou maior média, seguido pelo grupo 4. 

Não foi encontrada relação significativa entre os diferentes grupos de 

dieta e os níveis bioquímicos de albumina nesse estudo, concordando com o 

encontrado por CARNEIRO et al. (2011) ao avaliarem cães alimentados com dieta 

super premium à vontade e restrita. No entanto, o grupo dieta seca apresentou 

maior média em relação aos valores de albumina, o que pode ser devido ao perfil 

de aminoácidos ser mais adequado nesse tipo de dieta. 
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O estudo não apontou diferença significativa nos níveis de uréia dos 

cães alimentados com as diferentes dietas. De acordo com CHEW & DI 

BARTOLA (1992) e WHELTON et al. (1998), a uréia é o principal produto 

metabólico nitrogenado do catabolismo protéico do organismo, sendo sintetizada 

no fígado por meio do ciclo da ornitina, utilizando amônia derivada do catabolismo 

de aminoácidos que, por sua vez, são provenientes da degradação de proteínas 

exógenas e endógenas. 

Com a realização deste estudo percebemos que a doença periodontal 

é bastante prevalente nos cães e na rotina da clínica de pequenos animais. Os 

resultados apresentados demonstram a necessidade de se proceder à 

higienização bucal preventiva dos cães de companhia, pois somente programas 

preventivos eficientes e seguros poderão garantir, além do bem-estar dos 

animais, uma convivência saudável com o ser humano. 

A melhor maneira de tratar a doença periodontal é atuar na sua 

prevenção, sendo a escovação rotineira dos dentes o método mais eficiente para 

evitar a deposição de placa e cálculo dentários. Para tornar a prevenção da 

doença periodontal mais efetiva, pode-se optar pelo fornecimento aos animais 

tanto de rações fibrosas como de materiais mastigáveis, cuja textura participe na 

abrasão e remoção de placa e cálculo. 

É de extrema importância conhecer as influências da nutrição nos 

mecanismos de defesa do organismo. Interações entre nutrição e imunidade 

apresentam inúmeras aplicações práticas, incluindo a resistência a infecções e a 

possibilidade de redução da ocorrência de infecções oportunistas em indivíduos 

imunocomprometidos, que podem ser alcançadas com manejo nutricional 

adequado, o que vai se traduzir em resultados positivos aos tratamentos, inclusive 

na prevenção da doença periodontal. 

Assim, demonstra-se ser necessário adotar um conjunto de medidas 

(profilaxia, alimentação adequada, conscientização de proprietários) para que a 

doença periodontal diminua sua prevalência. É necessário também um maior 

número de profissionais se dedicando à área, pois apesar da odontologia 

veterinária ter evoluído bastante nos últimos tempos, ainda é necessário muito 

trabalho para que a doença periodontal não diminua a qualidade de vida de 

muitos animais.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O tipo de alimento fornecido aos cães não tem relação com a 

gravidade da doença periodontal. 
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ANEXOS 

 

Questionário 

 

               UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
               ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

             PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 
 

                    Ficha de Anamnese e Exame Odontológico  
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL E DO PROPRIETÁRIO 

Nome do animal: Raça: Sexo: 

Idade: Data nasc.: Porte: Peso: 

Nome proprietário: 

Cidade: UF: Telefone: 

Endereço: 

E-mail: Data     /      / 
 
2. ANAMNESE E QUESTIONÁRIO 

Queixa principal: 

 

Ectoparasitas: Fezes: Urina: Pelagem: 

Vermifugação (últimos 6 meses)? Vacinas: 

2.a HÁBITOS ALIMENTARES 

Alimentação caseira?  Não (    )    Sim(    )         Tipo: 
Freqüência?                                                        Quantidade: 

Comercial seca?  Não (    )    Sim (    )   Qual? 
Freqüência?                                                        Quantidade: 

Petiscos?  Não (    )    Sim (    )     Quais? 
Freqüência?                                                        Quantidade: 

Comercial úmida?  Não (    )    Sim (    )    Qual? 
Freqüência?                                                        Quantidade: 

Suplementos?  Não (    )    Sim (    )    Qual? 
Freqüência?                                                        Quantidade: 

Frutas?  Não (    )    Sim (    )    Quais 
Freqüência?                                                        Quantidade: 

Leite?  Não (    )    Sim (    ) 
Freqüência?                                                        Quantidade: 

Água : Bebedouro (    )  Vasilhames (    ) 
Frequência de troca: 

Vícios de roer: Sim (    ) Não (    ) 

Realiza higiene bucal?  Não (     )    Sim (     ) 
Quais produtos?                                                                  Freqüência? 
2.b TRATAMENTO PERIODONTAL 

Já realizado anteriormente? 
(    ) Não               (    ) Sim 

Quantas vezes? 
Há quanto tempo? 

2.c TRATO URINÁRIO 

(  ) Normodipsia                     (  ) Adipsia                          (  ) Hipodipsia          (  )Polidipsia 

(  ) Normúria                           (  ) Anúria                           (  ) Poliúria               (  ) Disúria  
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(  ) Coloração normal             (  ) Coloração escura          (  ) Coloração clara 

(  ) Odor normal                     (  ) Odor diferente 

(  ) Frequência normal           (  ) Frequência alta             (  ) Frequência baixa 

(  ) Volume urinário normal    (  ) Pouco volume               (  ) Muito volume  

(  ) Sensibilidade renal  +       (  ) Sensibilidade renal - 

 
3. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 
Escore de Condição Corporal 

 
 

Condição Escore Características 

Subalimentado 

1 
Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas as saliências 
ósseas visíveis à distância. Não há gordura corporal discernível. 
Perda evidente de massa muscular. 

2 
Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos facilmente visíveis. 
Não há gordura palpável. Algumas outras saliências ósseas podem 
estar visíveis. Perda mínima de massa muscular. 

3 
Costelas facilmente palpáveis podem estar visíveis sem gordura 
palpável. Visível o topo das vértebras lombares. Os ossos pélvicos 
começam a ficar visíveis. Cintura e reentrância abdominal evidentes. 

Ideal 

4 
Costelas facilmente palpáveis com mínima cobertura de gordura. 
Vista de cima, a cintura é facilmente observada. Reentrância 
abdominal evidente. 

5 
Costelas palpáveis sem excessiva cobertura de gordura. Abdome 
retraído quando visto de lado. 

6 
Costelas palpáveis com leve excesso de cobertura de gordura. A 
cintura é visível quando vista de cima, mas não é acentuada. 
Reentrância abdominal aparente. 

Sobrealimentado 

7 

Costelas palpáveis com dificuldade; intensa cobertura de gordura. 
Depósitos de gordura evidentes sobre a área lombar e base da 
cauda. Ausência de cintura ou apenas visível. A reentrância 
abdominal pode estar presente. 

8 

Impossível palpar as costelas situadas sob cobertura de gordura 
muito densa ou costelas palpáveis somente com pressão acentuada. 
Pesados depósitos de gordura sobre a área lombar e base da cauda. 
Cintura inexistente. Não há reentrância abdominal. Poderá existir 
distensão abdominal evidente. 

9 
Maciços depósitos de gordura sobre o tórax, espinha e base da 
cauda. Depósitos de gordura no pescoço e membros. Distensão 
abdominal evidente. 

 
 
4. EXAME EXTRA-ORAL 

Formato do crânio: Braquicefálico (    ) Mesocefálico (    ) Dolicocefálico (    ) 

Edema: Assimetrias: 

Tumefações: Outros: 
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5. EXAME INTRA-ORAL 

Língua: Palatos: 

Gengiva:       Normal (    )    Gengivite (    ) 
Retração gengival (mm): Sim (    )  Não (    ) 

Fraturas dentárias:  Sim (    )  Não (    ) 
Perda de dentes:     Sim (    )  Não (    ) 
Cálculo dentário:      Sim (    )  Não (    ) 

Periodontite? 
(    ) Escore 1- gengivite marginal 

(    ) Escore 2- início de edema e inflamação da gengiva aderida 

(    ) Escore 3- edema, gengivite e bolsas 

(    ) Escore 4- bolsas profundas, formação de pus, perda óssea, mobilidade dental 

(    ) Escore 5- abcessos dentários, perda óssea avançada 
 
Observações: 
 
 

 

6. ALTERAÇÕES ODONTOLÓGICAS 
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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