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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença periodontal é caracterizada pela inflamação das estruturas 

periodontais (gengiva, ligamento periodontal, cemento ou osso alveolar). Sendo 

classificada em gengivite ou periodontite, de acordo com a estrutura lesionada 

(GORREL, 2004). 

A placa bacteriana é considerada o agente etiológico primário da 

enfermidade, tanto na espécie humana quanto nos cães e a matriz orgânica inicial 

responsável pela deposição da placa é denominada biofilme dentário (CULHAM & 

RAWLINGS, 1998; DUPONT, 1998; GROVE, 1998; HARVEY, 1998; GORREL, 

2004; LIMA et al. 2004; GIOSO, 2007).  

Inúmeros fatores exercem influência para o desenvolvimento da 

doença periodontal, tais como anomalias anatômicas, raça do animal, dentes 

decíduos persistentes, apinhamento dental, formato da cabeça, distúrbios do 

sistema imune, bem como algumas condições sistêmicas (KLEIN, 2000; 

HENNET, 2005; PACHALY, 2006; GIOSO, 2007). 

Sabe-se que a placa bacteriana constitui material antigênico e, em 

contato constante com a gengiva marginal vai lesioná-la, induzindo o processo 

inflamatório, resultando em lesões diretas e indiretas, manifestadas por efeitos 

locais e sistêmicos. Enquanto o processo ficar restrito à gengiva, dá-se o nome de 

gengivite, a partir do momento que ocorre o envolvimento do periodonto de 

sustentação o processo passa a ser chamado de periodontite (WIGGS & 

LOBPRISE, 1997; DUPONT, 1998; GORREL, 2004; HENNET, 2005; GIOSO, 

2007; GORREL et al., 2007). Para HYDE & FLOYD (1997) a doença periodontal 

corresponde à soma das desordens que se manifestam na gengivite e na 

periodontite. 

A infecção insidiosa dos componentes do periodonto é fonte de 

infecção crônica e a resposta do hospedeiro resulta na produção local de 

citocinas e mediadores biológicos que alteram a integridade epitelial, tornando o 

ambiente favorável à penetração das endotoxinas bacterianas na corrente 

sanguínea. Assim sendo, durante a mastigação, pela movimentação do alvéolo, 

devido à rica vascularização do periodonto e às microlesões gengivais, ocorre 

bacteremia, caracterizada pela invasão bacteriana e de seus subprodutos aos 
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vasos sanguíneos e linfáticos, difundindo e provocando reações inflamatórias à 

distância, com graves distúrbios secundários (LOESCHE & GROSSMAN, 2001; 

GORREL et al., 2007). 

Assim sendo, os problemas de saúde bucal são graves, pois podem 

interferir na qualidade de vida dos animais, devendo ser identificados em seus 

estágios iniciais, para que o tratamento seja instituído antes de apresentarem os 

transtornos sistêmicos (DEBOWES et al., 1996; PACHALY, 2006). A prevenção é 

primordial para diminuir a alta incidência da doença periodontal e, 

concomitantemente, minimizar as implicações locais e sistêmicas desencadeadas 

pela afecção bucal (LYON, 1991; MERIN, 2006). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Doença periodontal 

 

O termo doença periodontal refere-se às lesões inflamatórias, de 

caráter crônico e infeccioso, que atingem as estruturas que suportam e protegem 

o dente, sendo elas a gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal 

(Figura 1) (BROWN et al., 2002; GORREL, 2004). Podem ser classificadas em 

duas categorias, gengivite e periodontite, conforme a perda ou não do ligamento 

periodontal (GORREL, 2004). 

 

           

FIGURA 1 - Anatomia das estruturas 
periodontais do cão 

Fonte: www.odontopedia.info 
 

 

A doença periodontal pode acometer várias espécies, desde os 

roedores aos humanos, constituindo a segunda alteração mais freqüente nos 

animais domésticos, atrás apenas de afecções músculo-esqueléticas (HENNET & 

HARVEY, 1992; HARVEY & EMILY, 1993; LUND et al., 1999; MILKEN et al., 

2003; FREEMAN et al., 2006).  
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Segundo LYON (1991) aproximadamente 85% dos cães, acima de 

quatro anos de idade, apresentam doença periodontal. Alguns autores relatam 

uma proporção de 85% a 95% para animais acima de seis anos. Outros ressaltam 

que, por volta dos dois anos de idade, 70% dos gatos e 80% dos cães já terão 

algum grau de doença periodontal. Há estudos que relatam prevalência de até 

92,5% para cães (PENMAN & HARVEY, 1992; WIGGS & LOBPRISE, 1997; 

FORD & MAZZAFERRO, 2007). 

Em um levantamento realizado nos Estados Unidos com 31.484 cães e 

15.226 gatos, evidenciou-se que apenas 7% dos cães e 10% dos gatos 

apresentavam-se saudáveis, sendo que a cavidade oral representou o sítio de 

maior prevalência de afecções (LUND et al., 1999). Em estudo realizado por 

KYLLAR & WITTER (2005) constatou-se que, de 408 cães apresentados à 

consulta, 348 apresentaram afecções orais, destas 60% correspondiam à 

periodontite. Entretanto, apesar da alta incidência, esse é um problema que pode 

ser evitado (FORD & MAZZAFERRO, 2007). 

 

 

2.1.1 Etiologia 

 

Apesar de muitos fatores influenciarem no desenvolvimento da doença 

periodontal, o agente etiológico primário é a placa bacteriana, tanto em humanos 

quanto em cães (HARVEY & EMILY, 1993; CULHAM & RAWLINGS, 1998; 

DUPONT, 1998; GROVE, 1998; HARVEY, 1998; GORREL, 2004; GIOSO, 2007). 

O biofilme dentário é a matriz orgânica inicial para a deposição de 

placa, sendo formado por uma fina película, invisível, de 0,1 a 0,8mm (Figura 2), 

composto por restos alimentares, saliva, polissacarídeos extracelulares, células 

descamadas, leucócitos, macrófagos, lipídios, carboidratos, bactérias 

(principalmente aeróbias) e por minerais como cálcio, fósforo e magnésio (WIGGS 

& LOBPRISE, 1997; DUPONT, 1998; CLELAND, 2000; GIOSO, 2007). 
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FIGURA 2 – Esquema de biofilme dentário 

Fonte: HENNET (2005) 

 

A placa bacteriana ou placa dentária é o material pegajoso e 

amarelado, resultante da colonização e do crescimento de microrganismos 

(DUPONT, 1998; LIMA et al. 2004; GIOSO, 2007), sendo conceituada por EMILY 

et al. (1999) como sendo uma massa densa, não calcificada, estruturada e 

resistente, firmemente aderida à superfície dos dentes e cálculos dentais. É 

constituída por 80% de água e 20% de sólidos orgânicos e inorgânicos, sendo 

que 80% da porção sólida corresponde às bactérias. As bactérias não são os 

únicos microrganismos presentes na placa, também há micoplasmas, um 

pequeno número de leveduras, protozoários e vírus, incluindo os bacteriófagos 

(GENÇO et al., 1999). 

A formação da placa dentária começa imediatamente após a erupção 

do dente. Após a erupção, os dentes ficam banhados naturalmente no fluido 

biológico da cavidade bucal, que contém mais de 400 espécies de bactérias. 

Ocorre a formação do biofilme dentário que fornece substrato, como nutrientes, 

metabólitos, enzimas e oxigênio para a colonização bacteriana. As bactérias 

distribuem-se no biofilme da placa dentária em colônias, de uma maneira 

complexa e desequilibrada, ficando envoltas por matriz extracelular. Esse tipo de 
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organização faz com quem elas se tornem mais resistentes a antisépticos e 

antibióticos (CLELAND, 2000; HENNET, 2005; PEAK, 2011). 

Durante o sono, período em que não há ingestão de alimentos, é que a 

placa se forma mais rapidamente (WIGGS & LOBPRISE, 1997). Estudo 

comparativo realizado em 1965 por Egelberg, no qual um grupo de animais foram 

alimentados por intubação, constatou que há formação da placa bacteriana, 

independente da ingestão de alimentos, observando ainda que a mínima 

mastigação exerce influência benéfica, contribuindo como mecanismo de limpeza 

da cavidade oral (WATSON, 2006). 

A placa bacteriana pode ser encontrada nas regiões supragengival ou 

subgengival. A placa supragengival refere-se aos agregados microbianos 

localizados acima da gengiva, nas superfícies dentais e a placa subgengival 

corresponde aos agregados bacterianos encontrados totalmente dentro do sulco 

gengival ou bolsas periodontais (HARVEY & EMILY, 1993; GENÇO et al., 1999).  

As placas bacterianas apresentam entidades morfológicas e 

microbiológicas distintas, sendo a supragengival inicialmente colonizada por 

bactérias aeróbias, gram-positivas e sem motilidade. A população microbiana da 

placa subgengival compreende microrganismos mistos, como cocos gram-

positivos e gram-negativos, além de formas filamentosas com pequena matriz 

intermicrobiana (HARVEY & EMILY, 1993; EMILY & PENMAN, 1994). 

Estudo realizado com cães, em Jaboticabal, verificou que os principais 

microrganismos presentes no espaço subgengival foram: Porphiromonas spp., 

Bacterióides spp., Eubactrium spp., Actinomyces spp., Propionibacterium spp,. 

Prevotella spp,. E Gemella spp. A placa bacteriana predomina na região 

subgengival pois é o local em que a limpeza natural realizada pelo fluxo salivar, 

língua, lábios e pela abrasão dos alimentos não tem uma ação eficiente 

(CLELAND, 2000; GIOSO, 2007). 

 

 

2.1.2 Fatores predisponentes 

 

As anomalias anatômicas, dentais e periodontais, são fatores 

predisponentes à doença periodontal, pois aumentam a retenção de placa 
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bacteriana, tais como o prognatismo, braquignatismo e dentes decíduos 

persistentes (Figura 3). Traumatismo, má oclusão, apinhamento dental, rotação 

dental, superfícies dentais ásperas e algumas condições sistêmicas, como 

azotemia também são condições que podem predispor a ocorrência de lesões 

periodontais (PENMAN & HARVEY, 1992; KLEIN, 2000; GIOSO, 2007; 

PACHALY, 2006). 

 

                                     

FIGURA 3 – Cavidade oral de um cão com dente  
decíduo persistente, associado à 
formação de cálculo denário 

Fonte: www.ourovet.com.br 
 

 

Há vários outros fatores que interferem no desenvolvimento da doença 

periodontal, como a idade do paciente, obesidade, formato da cabeça, 

predisposição racial (Poodles, Schnauzers, Yorkshire Terrier e Galgos), efeitos da 

mastigação, distúrbios do sistema imunológico ou imunossupressão, saúde geral 

do paciente, desnutrição, vícios de roer, predisposição genética, quantidade de 

saliva, microflora bucal, rotina de limpeza profilática e tipo de alimentação 

(HARVEY & EMILY, 1993; EMILY & PENMAN, 1994; GORREL, 2004; HENNET, 

2005; PACHALY, 2006; GORREL et al., 2007; GIOSO, 2007). 

Estudos relataram que a dieta natural dos carnívoros apresenta um 

efeito “antiplaca”, contribuindo na higienização oral, entretanto, alimentos 

inadequados, como as rações úmidas, favorecem o acúmulo de placa. Entretanto, 

o formato e a textura do alimento são mais importantes do que o conteúdo 

http://www.ourovet.com.br/
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nutricional da dieta para o controle da placa e da inflamação gengival (WIGGS & 

LOBPRISE, 1997; DOMINGUES et al., 1999; BELLOWS, 2000). 

TELHADO et al. (2004) realizou um estudo avaliando a incidência de 

cálculo dentário e doença periodontal em cães da raça Pastor Alemão, em 

diferentes faixas etárias. A análise dos dados obtidos permitiu verificar que, 

quanto maior a idade dos cães, maior a freqüência e gravidade da doença 

periodontal. Vale salientar que, se as medidas profiláticas forem instituídas 

adequadamente, a enfermidade do periodonto não será um processo inevitável, 

mesmo em animais idosos (BEARD & BEARD, 1989). 

As raças braquicefálicas são mais predispostas, pois tendem a ter 

rotação e apinhamento dental, além de serem respiradores bucais, o que agrava 

os problemas periodontais (HARVEY & NIEVES, 1991). 

VENTURINI (2006) observou em seu estudo, não só uma relação 

significativa entre a doença periodontal e a idade avançada, como também entre 

a presença da doença periodontal e tamanho do cão, sendo a gengivite mais 

freqüente nos cães acima de 30kg e a periodontite em cães com peso inferior a 

10kg. Observações semelhantes foram relatadas por HARVEY et al. (1994) e 

KYLLAR & WITTER (2005). Esse fato é explicado devido a reduzida atividade de 

mastigação dos cães de pequeno porte, não apresentando o hábito de morder, 

além disso, comumente alimentam-se de comida caseira ou industrializados 

úmidos, não apresentando a abrasão necessária para desestruturação da placa 

dentária (PIBOT, 2007).  

Outra razão que justifica o maior acometimento das raças menores é o 

fato de apresentarem o mesmo número de dentes que as raças maiores, porém 

com um crânio menor. Acredita-se que os cruzamentos genéticos, realizados pelo 

homem, sejam os responsáveis pela falta de proporção entre dentes e 

mandíbula/maxila, levando a uma maior proximidade dos dentes, podendo causar 

má oclusão e apinhamento dos dentes (HARVEY & EMILY, 1993; POPE, 1996; 

HYDE & FLOYD, 1997; WIGGS & LOBPRISE, 1997). 

Dentre os cães de raças menores, a raça Yorkshire Terrier destaca-se 

nos problemas dentários, isso porque, nessa raça, os dentes decíduos 

permanecem na gengiva durante um período de tempo excepcionalmente longo, 

induzindo um alinhamento e uma orientação dentária imperfeita (PIBOT, 2007). 
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A resposta imune, quando alterada, mediante fatores como a 

senilidade, estresse psicológico ou ambiental, debilidade orgânica, situações 

imunossupressoras, doenças sistêmicas como a uremia, hepatite e distúrbios 

endócrinos, tornam o animal mais susceptível, influênciando na prevalência da 

doença periodontal (HYDE & FLOYD, 1997; WIGGS & LOBPRISE, 1997). 

A saliva auxilia na limpeza mecânica dos dentes, pois apresenta 

propriedades imunológicas representada pelas imunoglobulinas A e G, além de 

conter algumas enzimas que inibem a ação bacteriana, como a lisozima, que 

destrói a parede bacteriana, a peroxidase que inibe a formação ácida e a 

lactoferrina que diminui a digestibilidade do ferro, requerido para o crescimento de 

bactérias. Assim sendo, a quantidade e a qualidade da saliva também é um dos 

fatores que influenciam no desenvolvimento da doença periodontal, sendo que a 

produção reduzida de saliva, denominada xerostomia, agrava o quadro bucal 

(WIGGS & LOBPRISE, 1997). 

O cálculo dentário, também denominado odontólito (Figura 4), é o 

principal fator predisponente à doença periodontal, formado pela precipitação de 

sais minerais provenientes da saliva, tais como o carbonato de cálcio e o fosfato 

de cálcio. Constitui material duro, mineralizado, de cor amarelada, marrom ou 

ainda esverdeada com superfície externa rugosa que facilita o acúmulo de mais 

placa bacteriana, exarcebando seus efeitos nocivos. Assim como a placa, pode 

localizar-se em região supra ou subgengival. Não é um irritante gengival ativo 

como a placa bacteriana, mas pode ser um irritante gengival passivo local 

(HARVEY & EMILY, 1993; HARVEY, 1998; LIMA et al., 2004; GORREL, 2004; 

PACHALY, 2006; GIOSO, 2007). 
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FIGURA 4 – Odontólitos nos dentes da 
arcada superior de um cão 
(setas) 

Fonte: www.odontovet.com.br 
 

 

O cálculo dentário supragengival é formado por calcite, um tipo de 

carbonato de cálcio proveniente da saliva, misturado com pequena quantidade de 

fosfatos. É cinzento-acastanhado, volumoso, quebradiço e de fácil remoção 

quando utilizado instrumentos adequados. Os cálculos subgengivais ocorrem em 

conseqüência da deposição de mineral plasmático. Esse tipo de cálculo é mais 

nocivo quando comparado ao supragengival. Pode-se apresentar de coloração 

negra por incorporação de pigmentos de hemoglobina degradada e de pigmentos 

produzidos pelas bactérias da placa subgengival (LEGEROS & SHANNON, 1979; 

HARVEY & EMILY, 1993; GORREL, 2004). 

Os animais de companhia apresentam o pH da boca em torno de 7,5 a 

9,0, isso explica o fato de apresentarem maior quantidade de cálculo em 

comparação a outras espécies pois sabe-se que o pH alcalino favorece a 

calcificação do cálculo dentário (GIOSO, 2007). Em estudo realizado por 

TELHADO et al. (2004) verificou-se que a severidade da doença periodontal é 

acompanhada pela gravidade da presença de cálculos. 

 

 

 

 

 

http://www.odontovet.com.br/
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2.1.3 Fases da doença periodontal 

 

A doença periodontal tende a evoluir na presença do agente etiológico, 

sendo classificada em duas fases: gengivite, processo reversível e periodontite, 

processo irreversível, entretanto muitas vezes controlável. A peridontite é ainda 

subdividida, conforme a gravidade em inicial, moderada e grave, culminando com 

a esfoliação do dente (HARVEY & EMILY, 1993; WIGGS & LOBPRISE, 1997; 

MERIN, 2006; FORD & MAZZAFERRO, 2007). 

A progressão da doença vai depender da quebra do equilíbrio entre as 

defesas do animal e a patogenicidade das bactérias, ocorrendo em velocidade 

variada mas podendo prolongar-se por anos (GORREL, 1998; GROVE,1998; 

GIOSO, 2007; BROOK & NIEMIEC, 2008). Para LINDHE et al. (2003) é uma 

doença de evolução contínua, com períodos de exacerbação e de remissão, 

sendo essa progressão determinada pela resposta do hospedeiro.  

HARVEY & EMILY (1993) caracterizam a doença periodontal nas 

seguintes fases: 

 Gengivite: A gengiva apresenta-se inflamada, edemaciada e, nos casos mais 

graves, friável com sangramento espontâneo. Pode estar presente uma pseudo-

bolsa devido ao seu aumento. Não há deterioração de tecidos e as estruturas 

ósseas dos dentes permanecem inalteradas. 

 Periodontite leve: A topografia gengival está normal ou hiperplásica, há 

inflamação do ligamento periodontal e formação de pequena bolsa. Perda óssea 

mínima está presente e mobilidade dentária está ausente. 

 Periodontite moderada: Nesta fase há perda de aproximadamente 30% a 50% 

do osso alveolar, resultando em moderada perda da inserção do dente e 

formação de bolsa periodontal. Há hiperplasia gengival, porém a topografia da 

gengiva permanece conservada, essa hiperplasia pode mascarar a profundidade 

da bolsa ou a retração gengival pode reduzir o tamanho da bolsa formada. Nota-

se moderada mobilidade dentária nos incisivos, sendo, entretanto, quase 

imperceptível na maioria dos dentes. 

 Periodontite avançada: Esta fase caracteriza-se por acentuada perda dos 

tecidos periodontais e nítida formação de bolsas periodontais ou retração gengival 
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significativa. Há perda de mais de 50% do osso alveolar provocando forte 

mobilidade dos dentes. 

 Esfoliação dentária: Essa é a última fase da doença periodontal, com grave 

perda do osso alveolar, assim sendo, o dente perde toda sua inserção, caindo 

espontaneamente. 

 

 

2.2 Implicações clínicas 

 

A patogenia da doença periodontal está relacionada com os 

mecanismos de ação das bactérias da placa e a resposta inflamatória do 

organismo animal, o que pode levar a efeitos locais e sistêmicos (GORREL, 

2004). 

 

 

2.2.1 Efeitos locais 

 

O sistema imunitário do cão apresenta-se sob duas formas, latente e 

ativa. Nota-se a forma latente em animais que apresentam grande quantidade de 

cálculos, mas sem característica clínica e radiográficas da doença. A forma ativa 

da enfermidade caracteriza-se pela manifestação local da doença periodontal, 

com gengivite e periodontite (GORREL, 1998; GIOSO, 2007). 

 

a) Gengivite 

A gengiva é a primeira linha de defesa às agressões periodontais, 

formada por epitélio pavimentoso estratificado queratinizado e pode ser dividida 

em porção fixa e marginal, sendo que a fixa está firmemente aderida ao periósteo 

subjacente e, a marginal, é pouco espessa e circunda o dente coronalmente. 

Esse tipo de epitélio oferece pouca resistência aos agentes agressores (POPE, 

1996; LINDHE et al., 2003). 

A instalação da placa dentária é um evento antigênico, uma vez que 

essas bactérias “comunicam-se” por meio do envio de sinais químicos que 

desencadeiam a produção de proteínas, toxinas e enzimas bacterianas 
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potencialmente nocivas, que em contato constante com a gengiva marginal vai 

lesioná-la, rompendo a integridade da matriz intercelular do epitélio gengival 

provocando uma resposta inflamatória que, quando restrita à gengiva, é 

denominada gengivite (DUPONT, 1998; GORREL, 2004; HENNET, 2005; GIOSO 

2007; GORREL et al., 2007). 

No início da infecção há predomínio de bactérias gram-positivas, 

aeróbias e sem motilidade, que é a microbiota endógena, como as espécies 

Streptococcus e Actinomyces, que apresentam propriedades de aderência por 

meio de fímbrias, hemaglutininas e polissacarídeos. Os polissacarídeos 

produzidos por estas bactérias formam o glicocálix, substância semelhante a uma 

cola, no qual se agregam novas bactérias que por si só não teriam essa 

capacidade. À medida que a gengivite se desenvolve, as bactérias aeróbias 

consomem oxigênio, o que reduz o potencial redox tornando o ambiente 

adequado ao crescimento de outras espécies bacterianas, como as anaeróbias, 

gram-negativas, filamentosas e com mobilidade (HARVEY & EMILY, 1993; 

WIGGS & LOBPRISE, 1997; GORREL, 2004; HENNET, 2005; CARVALHO & 

CABRAL, 2007; GIOSO, 2007).  

A doença periodontal instala-se quando a microbiota patogênica torna-

se presente, predominando as bactérias gram-negativas, anaeróbias e com 

motilidade. Enquanto nos animais saudáveis a proporção de bactérias anaeróbias 

na cavidade oral é de 25%, nos animais doentes pode chegar a 95% (HENNET & 

HARVEY, 1992; WIGGS & LOBPRISE, 1997; GIOSO, 2007). 

HARVEY et al. (1995) analisaram as bactérias da região subgengival 

de 49 cães com gengivite de moderada a grave, constataram que 58% são 

aeróbias e 42% anaeróbias. Estudos realizados em 1965 já comprovavam que a 

placa bacteriana era a responsável pela indução de resposta inflamatória, sendo 

que os sinais desapareciam mediante a remoção da placa (HARVEY & EMILY, 

1993; GORREL, 2004). 

Com o processo inflamatório há hiperatividade dos neutrófilos 

estimulados pela presença de citocinas pró-inflamatórias no sitio infectado, 

resultando em vasodilatação, marginação leucocitária, migração celular, produção 

de prostaglandinas e enzimas destrutivas e, finalmente, edema. Tais eventos, 

considerados protetores, podem tornar-se nocivos quando superestimulados pois 
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desencadeiam resposta antigênica de linfócitos, com produção de 

imunoglobulinas. O sistema imune atua com o intuito de evitar que os 

microrganismos se disseminem sistemicamente ou invadam tecidos adjacentes 

porém, os consequentes eventos celulares e bioquímicos contribuem para a 

destruição dos tecidos envolvidos. Além disso, os lipopolissacarídeos de 

patógenos periodontais também podem ativar diretamente os receptores de 

células epiteliais bucais levando à produção das citocinas inflamatórias (HARVEY 

& EMILY, 1993; EMILY & PENMAN, 1994; OFFENBACHER, 1996; ESKAN et al., 

2008). 

A gengivite é evidente e passível de ser detectada no exame clínico 

(Figura 5), em geral uma semana após a formação da placa bacteriana, sendo 

visualizada como uma linha avermelhada ao longo da margem gengival (EMILY & 

PENMAN, 1994; GIOSO, 2007; GORREL, 2007). 

 

 

FIGURA 5 - (A) Gengivite inicial com eritema da margem gengival e início 
da deposição de cálculo e edema da gengiva na arcada 
dentária inferior de um cão (seta) 
(B) Gengivite avançada com eritema moderado, edema e 
aumento da deposição de cálculo na arcada dentária inferior 
de um cão (seta) 

Fonte: adaptado de BROOK & NIEMIEC (2008) 
 

Hiperplasia gengival inflamatória (Figura 6) pode ocorrer em alguns 

casos, especialmente nos cães de grande porte. Em resposta à placa, a gengiva, 

cuja base é aderida, crescerá coronalmente e ao redor do dente. Essa formação 

pode ser de origem espontânea ou hereditária. O processo provoca o aumento da 

profundidade do sulco entre o dente e a gengiva, formando uma pseudo-bolsa, o 

que torna ainda mais difícil a raspagem natural durante a alimentação e a 
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penetração do fluxo salivar. Essas falsas bolsas gengivais retêm a placa e restos 

celulares, sendo um estímulo para início da periodontite (EMILY & PENMAN, 

1994; GIOSO, 2007). 

 

                

Figura 6 - Hiperplasia gengival no dente 
canino de um cão (seta) 

Fonte: LOCFMVZ/USP (2009) 
 

Em estudos foram observados altos índices de placa bacteriana 

presentes em humanos que ficaram sete dias sem realizar a escovação dos 

dentes. A higienização oral realizada por meio da escovação visa desorganizar 

fisicamente a placa dentária, evitando assim seu acúmulo (DUPONT, 1998; 

HENNET, 2005). HARVEY (2005) ressalta que, quando a higiene oral é escassa, 

a quantidade de bactérias vai aumentando constantemente conduzindo, mais 

rapidamente, à evolução da doença. 

Alguns autores relatam que a higienização oral dos cães deve ser 

realizada diariamente, independente do tipo de alimentação, outros recomendam 

que a escovação seja realizada três vezes por semana. Diante da remoção da 

placa, a gengivite desaparece (EMILY & PENMAN, 1994; DUPONT, 1998; 

HARVEY, 1998; GORREL, 2004; GIOSO, 2007). 

Em um estudo, realizado por LIMA et al. (2004), comparou-se a 

eficiência da remoção da placa bacteriana dental com a escova dental e a dedeira 

em cães. Observou-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. Conclui-

se que ambos os métodos são eficientes na remoção da placa dental em cães, 
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diminuindo, portanto, as implicações clínicas locais e sistêmicas da placa 

bacteriana. De acordo com MILLER & HARVEY (1994) menos de 10% dos 

proprietários de cães concordam com as recomendações para escovar os dentes 

de seus animais. No entanto, se habituassem a realizar escovação em seus cães, 

poderia ocorrer redução de 90% na predisposição à doença periodontal, pelo 

controle da placa bacteriana (DUPONT, 1998). 

 

b) Periodontite 

Com a evolução do processo inflamatório o epitélio do sulco gengival 

perde a integridade, o que permite livre acesso às bactérias e seus subprodutos, 

podendo atingir estruturas mais profundas e, a partir do momento que ocorre o 

envolvimento do periodonto de sustentação (ligamento periodontal, osso alveolar 

e cemento) o processo passa a ser chamado de periodontite (Figura 7) (EMILY & 

PENMAN, 1994; BELLOWS, 2000; GIOSO, 2007).  

 

 

 

FIGURA 7 - Diferentes graus de evolução da periodontite na cavidade oral de 
diferentes cães 

Fonte: www.cveuropa.com 
 

 

http://www.cveuropa.com/
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À medida que a placa se acumula o ambiente vai se tornando mais 

propício às bactérias altamente patogênicas gram-negativas, anaeróbias e 

móveis), sendo essas as responsáveis por atingir estruturas do periodonto, 

desencadeando a periodontite. A microbiota subgengival associada à periodontite 

consiste essencialmente em Porphyromonas spp, Prevotella spp, 

Peptostreptococcus spp e Fusobacterirum spp (HARVEY & EMILY, 1993; POPE, 

1996; DOMINGUES et al., 1999; BRAGA et al., 2005; CARVALHO & CABRAL, 

2007; GIOSO, 2007). 

Em humanos a Porphyromonas gingivalis é considerada o maior 

agente patogênico do periodonto e um importante causador da perda óssea 

periodontal (FOURNIER, 2001). Os estudos de HARDHAM et al. (2005), suportam 

esta teoria, pois descreveram uma cepa semelhante à Porphyromonas gingivalis 

associada à doença periodontal em cães, sendo denominada Porphyromonas 

gulae, além das cepas Porphyromonas salivosa e Porphyromonas denticanis. 

Estudo adicional de FOURNIER et al. (2001) foi realizado em camundongos com 

o intuito de provar a patogenicidade dessas bactérias, sendo colocadas no sulco 

subgengival dos animais e demonstrou-se que tais microrganismos foram os 

responsáveis pela perda óssea alveolar nos animais testados. 

A patogenia da periodontite envolve mecanismos de agressão tissular 

direta e indireta. As bactérias e os produtos oriundos do seu metabolismo, 

destacando-se a amônia, o indol, o sulfureto de hidrogênio e o ácido butírico, 

adentram, afetando diretamente os tecidos de suporte do dente. Além disso, há 

ativação de enzimas proteolíticas, como as proteases e colagenases, que 

destroem as fibras de colágeno do ligamento periodontal, causam retração 

gengival e estimulando a ação de osteoclastos presentes na região, podendo 

determinar o início da reabsorção do osso alveolar. Há também a atuação da 

condroitinase, elastina, fibronectina e fibrina. Sendo a condroitinase produzida por 

alguns microrganismos e é capaz de destruir o ácido hialurônico (polissacarídeos 

cimentantes do tecido periodontal), aumentando a permeabilidade tecidual à ação 

bacteriana (WIGGS & LOBPRISE, 1997; DUPONT, 1998; HENNET, 2005; 

PACHALY, 2006; GIOSO, 2007). 

A agressão indireta, considerada a principal agravante da periodontite, 

refere-se à capacidade que os subprodutos das bactérias da placa dentária tem 
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de ativar reações inflamatórias imunes e não imunes responsáveis pela lesão 

tecidual (GORREL, 1998; GIOSO, 2007). 

Os neutrófilos provenientes da inflamação morrem liberando potente 

arsenal enzimático, com maior produção de prostaglandinas que induzem maior 

permeabilidade capilar, facilitando a bacteremia (HARVEY & EMILY, 1993; HYDE 

& FLOYD, 1997; GORREL,1998, GORREL, 2004). 

O osso alveolar é reabsorvido mediante lesão progressiva. O epitélio 

juncional, que é o tecido responsável por fixar a gengiva ao dente, é destruído 

resultando em perda de aderência da gengiva e formação de bolsa periodontal 

entre o dente e o osso. O osso alveolar e tecidos de sustentação uma vez 

perdidos, não se regeneram. A bolsa periodontal patológica quando formada 

fornece condições ideais à proliferação bacteriana, tais como calor, ausência de 

luz, umidade e suporte nutricional. As bolsas, quando profundas, podem exsudar 

pus (HARVEY & EMILY, 1993; EMILY & PENMAN, 1994; CLELAND, 2000; 

GIOSO, 2007). 

A perda óssea causa instabilidade e, consequentemente, mobilidade 

do dente afetado sendo então, durante a mastigação, empurrado contra o osso 

restante, culminando com a esfoliação do dente. Em um nível mais avançado, a 

perda óssea pode originar a fratura patológica da mandíbula. Com a perda do 

dente acaba toda a contaminação que ocorria naquele alvéolo dentário, então a 

inflamação retrocede, a saliência do dente atrofia e o epitélio gengival cicatriza, 

cobrindo a superfície mandibular presente (HARVEY, 2005; GIOSO, 2007). 

Em experimento realizado por EURIPEDES et al. (1996) constatou-se 

que os dentes incisivos foram estatisticamente, os que apresentaram menor 

índice de acometimento pela placa bacteriana. Esse fato é atribuído à sua função 

básica de apreensão, sendo dessa forma, os dentes que mais sofrem abrasão 

dos alimentos e como os cães praticamente deglutem os alimentos em pedaços 

maiores, os outros grupos quase não sofrem a auto-limpeza pela abrasão dos 

alimentos. Entretanto, GIOSO (2003) relata que os dentes incisivos dos cães e 

gatos são os primeiros elementos dentais afetados na doença periodontal devido 

ao reduzido espaço interdental com os demais incisivos, prejudicando o processo 

de auto-limpeza, além disso, os incisivos apresentam a cortical óssea muito 

delgada, beneficiando o processo. HARVEY (1998) relatou que não só os 
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incisivos mas o 1º pré-molar e o 2º molar são os mais frequentemente perdidos, 

pois são dentes que apresentam apenas uma raíz ou raízes menores. RAMOS 

(2010) mostrou em estudo que os dentes mais acometidos nos cães foram, 

predominantemente, os pré-molares e molares superiores. 

A periodontopatia pode afetar um único dente ou um grupo de dentes e 

há possibilidade de coexistirem diferentes graus da doença periodontal em  

diferentes regiões do mesmo dente (KLEIN, 2000). 

Há vacina elaborada contra a doença periodontal e ensaios em cães 

mostraram que ela é segura e conseguiram licença provisória concedida pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para seu uso. Estudos 

a longo prazo estão em análise (PEAK, 2011). 

A vacinação tem o intuito de diminuir a incidência de periodontite, 

perda óssea periodontal e perda dentária, bem como evitar as consequências 

sistêmicas, podendo ser usada, precocemente, em pacientes de raças 

predispostas à enfermidade bucal ou até mesmo em pacientes idosos após 

realização de tratamento periodontal (PEAK, 2011). 

A vacina direcionada à P. gingivalis foi uma das teses propostas por 

PAGE (2000), com o intuito de evitar a infecção bacteriana e suas consequências, 

já testada em primatas não humanos, mostrando induzir proteção nos animais 

com periodontite, comparativamente ao grupo controle. 

O mesmo resultado foi obtido em teste realizado por HARDHAM et al., 

(2005) que propôs a vacina monovalente Porphyromonas gulae. Além disso, 

quando o sulco gengival destes indivíduos do teste foram cultivadas, P. gulae foi 

encontrado em grandes quantidades no controle, mas apenas em níveis mínimos 

nos vacinados. Isso deu fortes indícios de que os animais do grupo vacinado não 

só estavam protegidos, mas também tiveram menor carga de patógenos no 

periodonto. Esta vacina monovalente também gerou proteção cruzada quando os 

animais foram desafiados com outras cepas (P. strains, P. salivosa e P. 

denticaninum). 

A forma de como essa vacina atua no organismo ainda está sob 

investigação, contudo, acredita-se que a IgG seja a responsável pelo efeito 

protetor. Em condições normais, há um fluxo contínuo de líquido oriundo do soro 

no sulco gengival dos cães, chamado de fluido gengival crevicular. Com a 



20 

 

inflamação desencadeada pela doença periodontal esse fluxo aumenta. A IgG 

está presente nesse fluido e liga-se à bactéria alvo impedindo que penetre na 

inserção do periodonto, assim sendo, neutrófilos e macrófagos detectam, atacam 

e destroem, com maior facilidade, os microrganismos patogênicos (PEAK, 2011). 

 

c) Fístula oronasal 

A fístula oronasal é observada predominantemente em cães de raça 

pequena e mais velhos, porém pode afetar qualquer raça, bem como os felinos. 

As periodontopatias são uma das principais causas de seu surgimento 

(BIRCHARD & SHERDING, 1998).  

Segundo BELLOWS (2000), cães portadores de doença periodontal 

grave com erosão no vértice do osso alveolar, podem apresentar fistulação 

oronasal, com ou sem a perda dentária. 

Os sinais clínicos associados à fístula oronasal são secreção nasal 

mucopurulenta ou sanguinolenta uni ou bilateral, episódios recorrentes de 

espirros, especialmente após a ingestão de alimentos, ocasionalmente anorexia e 

halitose. O alimento ingerido pode passar através da fístula para o interior da 

cavidade nasal, podendo causar rinite e, ocasionalmente, ser expelido pela narina 

afetada. Algumas fístulas oronasais discretas não causam sinais clínicos, sendo 

difícil identificá-las durante o exame físico de rotina (HARVEY & EMILY, 1993; 

BIRCHARD & SHERDING, 1998; BOLSON & PACHALY, 2004). 

Raramente observa-se resolução espontânea da fístula, sendo que, em 

geral, as mucosas das cavidades oral e nasal se unem ao redor das margens da 

fístula, o que resulta numa comunicação oronasal permanente. O fechamento 

cirúrgico da fístula é o tratamento de escolha, sendo necessário remover o dente 

acometido para um prognóstico favorável (BOLSON & PACHALY, 2004). 

 

 

2.2.2 Efeitos sistêmicos 

 

A associação entre doença periodontal e doença sistêmica foi 

postulada há mais de 100 anos (BARNETT, 2006). Desde então, muitos estudos 

vem sendo realizados, tanto na área humana quanto na veterinária, 
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demonstrando uma relação significativa entre as doenças. A periodontia médica 

estabelece, por meio de evidências científicas, a real associação entre saúde 

periodontal e saúde sistêmica, determinando um eixo bidirecional no qual a 

doença periodontal pode influenciar negativamente a saúde geral de um indivíduo 

assim como as diversas patologias podem afetar, tanto o estabelecimento como a 

progressão das doenças periodontais (BARNETT & HYMAN, 2006; DOUGLASS, 

2008). 

A infecção insidiosa dos componentes do periodonto é fonte de 

infecção crônica e a resposta do hospedeiro resulta na produção local de 

citocinas e mediadores biológicos, como interleucinas e prostaglandinas, que 

induzem ao aumento da permeabilidade vascular, ativação leucocitária, além de 

estimular a produção de anticorpos séricos (PAGE, 2000). 

O aumento da permeabilidade vascular altera a integridade epitelial e 

durante a mastigação, devido à rica vascularização do periodonto e às 

microlesões gengivais, tornando o ambiente favorável às endotoxinas 

bacterianas, normalmente lipopolissacarídeos da parede celular de bactérias 

gram-negativas, que se desprendem e caem na corrente sanguínea, processo 

esse denominado bacteremia. Esse processo pode resultar em resposta 

imunológica sistêmica, com graves distúrbios secundários, tais como bronquite 

crônica, fibrose pulmonar, endocardiose, endocardite, nefrite intersticial, 

glomerulonefrite, hepatite, artrite, discoespondilite e meningite. Assim sendo, 

lesões contínuas em determinados órgãos poderão acarretar insuficiência de sua 

função, podendo levar o animal à morte (GROVE, 1998; POLSIN, et al., 2004; 

PIHLSTROM et al., 2005; PACHALY, 2006; GIOSO, 2007; GORREL et al., 2007; 

TONETTI et al., 2007). 

Em um estudo em que foram avaliadas a cavidade oral por meio de 

necrópsia de 45 cães, o resultado macro e microscópico indicou relação 

estatisticamente significativa entre a gravidade da afecção oral e alterações 

sistêmicas, envolvendo coração, fígado e tecidos renais. A lesão desencadeada, 

em sua grande maioria, é proveniente da ação de substâncias liberadas pelo 

próprio animal (DEBOWES et al., 1996). 

RAMOS (2010) realizou um estudo em cães com doença periodontal, 

induzindo um trauma oral mediante procedimentos odontológicos, os resultados 
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hematológicos e hemoculturas revelaram um efeito sistêmico da doença 

sugerindo a ocorrência de bacteremia. 

Apesar de inúmeros estudos e relatos bem documentados que 

envolvem a doença periodontal e sistêmica, tanto na área humana quanto na 

espécie canina, o mecanismo biológico que as relaciona não está determinado 

com exatidão (ALMEIDA et.al., 2006). 

 

 

a) Doença renal 

A bacteremia oriunda da doença periodontal pode acometer os 

glomérulos renais devido à presença de complexos antígeno-anticorpo no interior 

dos capilares glomerulares, provocando uma resposta de hipersensibilidade do 

tipo III localizada, que ativa o sistema complemento, provocando aderência e 

agregação plaquetária, infiltração por leucócitos polimorfonucleares e ativação do 

sistema de coagulação com deposição de fibrina, o que resulta em danos 

glomerulares. O glomérulo fornece ambiente único para que os fatores lesivos 

estimulem a produção de mediadores bioativos, tais como eicosanóides, 

citocinas, fatores de crescimento e óxido nítrico. Esses mediadores podem ser 

produzidos pelas células glomerulares endógena ou por células sanguíneas 

recrutadas, como neutrófilos e plaquetas (GRAUER & DIBARTOLA, 1997). 

A lesão também pode resultar da ligação de auto-anticorpos 

direcionados contra antígenos glomerulares intrínsecos fixados na membrana 

basal glomerular. As plaquetas exacerbam a lesão glomerular por liberação de 

substâncias vasoativas e inflamatórias (principalmente tromboxanos), facilitando a 

cascata de coagulação (NELSON & COUTO, 1992). 

A gravidade da doença periodontal está relacionada com a incidência 

da insuficiência renal (HARVEY et al., 1994; LUND et al., 1999). Estudo 

retrospectivo em humanos mostrou que adultos com doença periodontal (7,5%) 

foram 4,5 vezes mais propensos a ter doença renal crônica do que aqueles sem 

doença periodontal (FISHER & TAYLOR, 2009). Associação similar foi 

demonstrada em outro estudo após estabelecerem ajustes simultâneos para 

fatores de risco demográfico e cardiovasculares (KSHIRSAGAR et al., 2005). 
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A estenose arterial, proveniente de arterosclerose secundária à 

periodontite em humanos, leva à hipóxia renal gerando uma lesão progressiva 

que pode culminar em doença renal crônica (SCANNAPIECO & PANESAR, 

2008). 

 

 

b) Doenças respiratórias 

Estudos recentes realizados na espécie humana estabelecem possível 

associação entre saúde oral e doença pulmonar crônica obstrutiva, sendo 

justificado pela correlação da doença com a maior perda óssea alveolar (HAYES 

et al., 1998). O mesmo ocorre na pneumonia, pois GARCIA (2001) e ALMEIDA et 

al. (2006) relatam que as doenças pulmonares e cardiovasculares em cães idosos 

podem ser causadas pelas bactérias comumente observadas na doença 

periodontal. 

Há inúmeros mecanismos possíveis que explicam como os patógenos 

periodontais atingem e se instalam nas vias respiratórias. Um dos mecanismos 

sugeridos consiste na aspiração de bactérias orofaríngeas para o trato respiratório 

inferior associada à falha do mecanismo de defesa do hospedeiro em eliminar a 

bactéria contaminante ao mesmo tempovw que se multiplicam e causam a 

infecção (SCANNAPIECO et al., 1998; TERPENNING et al., 2001). Segundo 

DeRISO et al. (1996), as citocinas, oriundas da periodontite, parecem modificar o 

epitélio respiratório de pacientes humanos, tornando-o mais susceptível à 

colonização bacteriana. 

 

 

c) Doenças cardiovasculares 

Os mecanismos potenciais que envolvem as doenças cardiovasculares 

incluem rotas diretas e indiretas. Nas rotas diretas, acredita-se que micróbios 

bucais chegam pelo sistema circulatório exercendo seus efeitos sistêmicos. A rota 

indireta refere-se aos altos níveis de inflamação sistêmica que, por sua vez, é 

indicativa de eventos cardiovasculares (DEMMER & DESVARIEUX, 2006). 

Na medicina, diversos estudos tem demonstrado que elevados níveis 

de anticorpos sistêmicos para patógenos periodontais selecionados estão 



24 

 

associados com prevalência aumentada de doença cardiovascular, sendo essa 

relação diretamente proporcional à carga patogênica. Três estudos mostraram 

que o tratamento periodontal resultou em melhoria da doença cardiovascular 

subclínica. Efetivamente, agentes patogênicos foram detectados em placas de 

ateroma, sendo eles, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella 

forsythensis e o Actinobacillus actinomycetemcomitans (HARASZTHY et al., 2000; 

SAYED et al., 2002; DEMMER & DESVARIEUX, 2006). 

Evidências em seres humanos sugerem que a periodontite também é 

causa de aterosclerose com redução do débito cardíaco (SCANNAPIECO & 

PANESAR, 2008). LEIVADAROS et al. (2005), relataram que o aumento dos 

marcadores pró-inflamatórios são fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares, tais como a proteína C reativa, a IL-6, o fibrinogênio e 

leucócitos. Algumas proteínas também foram identificadas como fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças obstrutivas coronarianas e cerebrovasculares 

(BECK et al., 1996; GRAU et al., 2004). 

No estudo realizado por DeSTEFANO et al. (1993), em que 9.760 

pacientes humanos foram acompanhados por 14 anos, constatou-se que 

indivíduos com periodontite apresentam 25% mais chance de desenvolver doença 

cardiovascular em relação aos indivíduos com adequada saúde bucal. O que 

também foi confirmado em estudo realizado por BECK et al. (1996). 

GRAU et al. (2004) sugeriu, após estudo retrospectivo, a possível 

associação entre isquemia cerebro-vascular aguda (AVC) e periodontite. Um caso 

associado a Streptococcus milleri e S. sanguies foi publicado sendo que as únicas 

evidências de infecção eram quatro dentes molares com doença periodontal 

(CORSON et al., 2001). 

 

 

d) Endocardite bacteriana 

Estudos em animais tem sugerido que as bactérias oriundas da 

cavidade oral, quando adentram na corrente circulatória, podem ligar-se às 

válvulas cardíaca e causar endocardite, bem como tromboembolismo, outros 

estudos têm relacionado a bacteremia proveniente da cavidade oral com infartos 

cerebrais e do miocárdio (O`GRADY, 1995; LOSS et al., 2000). 
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Na espécie humana, indivíduos portadores de cardiopatia são 

previamente tratados com antibióticos quando submetidos à procedimentos 

odontológicos, pois são potenciais fatores de risco ao desenvolvimento da 

endocardite infecciosa justamente devido ao risco da bacteremia (FIORELLINI et 

al., 2006). 

Já se sabe que os Streptococos sp orais são os agentes mais comuns 

da endocardite bacteriana. Outros microrganismos periodonto-patogênicos têm 

sido isolados em pacientes com a infecção cardíaca, havendo mais de 1000 

relatos que relacionam as infecções orais com a endocardite (GERACI & 

WILSON, 1982; BAYLISS et al. 1983). Estudo realizado por RAMOS (2010) 

indicou redução do débito cardíaco em cães com periodontite, sugerindo o efeito 

da doença periodontal sobre a atividade cardiocirculatória. A espessura da parede 

do ventrículo foi menor nos animais sadios. Os valores médios foram compatíveis 

com endocardiose em 31 animais e a cardiopatia foi evidenciada em pelo menos 

15 animais. 

 

 

e) Hiperlipidemia 

Estudos demonstram que a periodontite induz à hiperlipidemia. Ensaio 

comparativo mostrou níveis significativamente maiores de triglicerídeos séricos, 

colesterol total e LDLs em indivíduos com periodontite. Essa associação parece 

estar relacionada à liberação de citocinas, como IL-1 e o TNF-alfa, sendo que 

ambas alteram o metabolismo lipídico e produz hiperlipidemia, esse é um dos 

fatores que causam disfunção endotelial e resistência insulínica, predispondo à 

ocorrência do diabetes mellitus, tendo, no entanto, a periodontite como agente 

desencadeante (CUTLER et al., 1999; LOSCHE et al., 2000). 

 

 

f) Diabetes mellitus 

Em animais, a doença periodontal pode provocar um aumento nos 

lipídios inflamatórios, bem como um estado lipidêmico geral, o que é descrito 

como um estado de “inflamação orgânica generalizada” levando a doenças 

crônicas e uma resposta imune anormal (EBERSOLE et al. 1999; LACOPINO, 
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2001; MOUTSOPOULOS & MADIANOS, 2006). Estudos apontam forte indício de 

que doença periodontal é causadora do aumento da resistência insulínica. O 

inadequado controle metabólico ocorre devido à inflamação sistêmica resultante 

da inflamação crônica do periodonto, bem como o aumento da gravidade das 

complicações diabéticas, tais como cicatrização de feridas e doença 

microvascular (LACOPINO, 2001; MEALEY, 2006). 

Pacientes diabéticos quando submetidos ao tratamento periodontal, 

melhoravam significativamente o controle glicêmico, necessitando assim de 

menor quantidade de insulina (MEALEY, 2006). O mesmo resultado foi 

encontrado no estudo de GROSSI et al. (1996), em pacientes diabéticos do tipo II 

nos Estados Unidos, onde observou-se que 50% dos indivíduos tratados para 

periodontite reduziram o nível de hemoglobina glicosilada, considerada importante 

nas degenerações da retina e vasculares. Além disso, o acúmulo de produtos 

finais da glicolização não enzimática, tipicamente observada em pacientes com 

diabetes, tem o potencial de aumentar a intensidade da resposta 

imunoinflamatória aos patógenos periodontais (DEMMER & DESVARIEUX, 2006). 

Há estudos que relatam maior prevalência e gravidade de periodontite 

nos diabéticos tipo I quando comparados com pacientes saudáveis e com 

pacientes portadores de diabetes tipo II (insulino-independente). Entretanto outro 

estudo mostrou que a doença periodontal maximizou a deficiência no controle 

glicêmico em pacientes com diabetes tipo II (TAYLOR et al. 1996; ALMEIDA et.al., 

2006). 

 

 

g) Osteoporose 

Em humanos já foi relatada a relação da periodontite com a 

osteoporose e a progressão de perda óssea. As doenças inflamatórias crônicas 

podem apresentar efeitos sobre a massa óssea por meio de diversos 

mecanismos, atuando na homeostasia, de modo que o processo de 

formação/reabsorção óssea é alterado, resultando em decréscimo na massa e 

densidade óssea. As citocinas inflamatórias recebem atenção especial nos 

estudos de interesse científico referente à osteopenia (CIMAZ, 2002). 
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As interleucinas-1 e 6 podem apresentar efeitos sinérgicos no aumento 

da reabsorção óssea pelos osteoclastos (KURIHARA et al., 1990). Segundo 

PFEILSCHIFTER et al. (1989), a interleucina-1 afeta células de todos os estágios 

na linhagem de osteoclastos com efeitos adicionais sobre a osteoclase por 

estímulo da síntese das prostaglandinas, induzindo a reabsorção óssea pelos 

osteoclastos. Em um experimento realizado por PFEILSHIFTER et al. (1989), a 

interleucina-1 foi injetada no tecido subcutâneo de ratos normais, resultando em 

aumento marcante da reabsorção óssea. As interleucinas apresentam, também, 

efeitos sobre os osteoblastos, inibindo a formação óssea. O fator de necrose 

tumoral, produzido por células envolvidas no processo imunitário de defesa, 

apresenta ação semelhante à interleucina-1. Segundo FEYEN et al. (1989) a 

interleucina-6 é uma citocina gerada no próprio tecido ósseo, em resposta a 

hormônios, como o paratormônio e, principalmente, à outras citocinas, como a 

interleucina-1 e o fator de necrose tumoral. RINGE (1996) afirma que tais 

citocinas potencializam os efeitos de absorção óssea. 

Em ensaio realizado em ratos Wistar, a periodontite foi induzida e o 

processo inflamatório foi analisado em 30 dias e 60 dias, com o intuito de avaliar a 

interferência na massa óssea sistêmica, este estudo comprovou o impacto da 

doença periodontal nas condições ósseas, sem diferença significativa entre os 

grupos. Entretanto, são necessários estudos adicionais em que a temporalidade 

da associação seja estabelecida, visando qualidade científica da informação 

(PILLON, 2006). 

  



28 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inquestionável a grande ocorrência da doença periodontal nos 

animais de companhia. Hábitos alimentares errôneos e falta de profilaxia 

adequada são condições rotineiramente presentes que contribuem para as altas 

taxas de ocorrência da enfermidade bucal. 

As implicações clínicas, locais e sistêmicas da doença periodontal, são 

condições que afetam diretamente a qualidade de vida dos animais por isso é de 

suma importância e de responsabilidade do médico veterinário a inspeção da 

cavidade oral como exame de rotina, atentando-se as mais simples alterações, 

com o intuito de estabelecer um diagnóstico precoce e tratamento adequado, 

objetivando evitar a progressão da moléstia. Portanto, a doença periodontal deve 

ser encarada como de elevada importância, já que é uma condição 

potencialmente fatal e, muitas vezes, subestimada pelos profissionais e 

proprietários. 

A instituição do hábito de higienização oral por parte dos proprietários 

para com seus cães e gatos é um grande desafio profissional. É necessário 

conscientizar os donos dos animais sobre a real importância da prevenção, bem 

como sua aplicabilidade básica, fundamental e benéfica na remoção da placa 

bacteriana, mantendo uma saúde bucal e, consequentemente, permitindo uma 

maior expectativa de vida para os animais. 

 

  



29 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ALMEIDA, R. F.; PINHO, M. M.; LIMA, C.; FARIA, I.; SANTOS, P.; BORDALO, 

C. Associação entre doença peridontal e patologias sistêmicas. Revista 

Portuguesa de Clínica Geral, Lisboa, v. 22, n. 1, p. 379-390, 2006. 

 

2. BARNETT, M. L. The oral-systemic disease connection: An update for the 

practicing dentist. Journal of the American Dental Association, São Paulo, v. 

137, Suppl., 5S-6S, 2006. 

 

3. BARNETT, M. L.; HYMAN, J. Challenges in interpreting study results: The 

conflict between appearance and reality. Journal of the American Dental 

Association, São Paulo, v. 137, Suppl., 32S-36S, 2006. 

 

4. BAYLISS, R.; CLARKE, C.; OAKLEY, C. M.; SOMERVILLE, W.; WHITFIELD, 

A. G.; YOUNG, S. E. The microbiology and pathogenesis of infective endocarditis. 

British Heart Journal, London, v. 50, n. 6, p. 513-9, 1983. 

 

5. BEARD, G. B.; BEARD, D. M. Geriatric dentistry. Veterinary Clinics of North 

America, Philadelphia, v. 19, n. 1, p. 49-74. 1989. 

 

6. BECK, J.; GARCIA, R.; HEISS, G.; VOKONAS, P. S.; OFFENBACHER, S. 

Periodontal disease and cardiovascular disease. Journal of Periodontology, 

Chicago, v. 67, n. 10, p. 1123-1137, 1996. 

 

7. BELLOWS, J. Periodontopatias. In: TILLEY, L. P.; SMITH, F. W. K. The 5-

minute veterinary consult – canine and feline. Baltmore: Willians & Wilkins, 

2000. p.142-143. 

 

8. BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. Clínica de pequenos animais (Manual 

Saunders). São Paulo: Roca, 1998, 2072p.  

 



30 

 

9. BOLSON, J.; PACHALY, J. R. Fístula oronasal em cães (Canis familiaris, 

Linnaeus 1758) – Revisão de literatura. Arquivos de Ciências Veterinárias e 

Zoologia, Cascavel, v. 7, n. 1, p. 53-54, 2004. 

 

10. BRAGA, C. A.; RESENDE, C. M.; PESTANA, A. C.; CARMO, L. S.; COSTA, J. 

E.; SILA, L. A.; ASSIS, L. N.; LIMA, L. A.; FARIAS L. M.; CARVALHO, M. A. 

Isolamento e identificação da microbiota periodontal de cães da raça Pastor 

Alemão. Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 2, p.385-390, 2005. 

 

11. BROOK, A.; NIEMIEC, D.V.M. Periodontal disease – topical review. 

Companion Animal Medicine, Santa Bárbara, v. 23, n. 2, p. 72-80, 2008. 

 

12. BROWN, L. J.; JOHNS, B. A.; WALL, T. P. The economics of periodontal 

diseases. Journal of Periodontology, Chicago, v. 29, p. 223-34, 2002. 

 

13. CARVALHO, C.; CABRAL, C. Papel da Porphyromonas gingivalis na doença 

periodontal. Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e 

Cirurgia Maxilofacial, Lisboa, v. 48, n. 1, p. 167-171, 2007. 

 

14. CIMAZ, R. Osteoporosis in childhood rheumatic diseases: prevention and 

therapy. Best Practice & Research: Clinical Rheumatology, London, v. 16, n. 3, 

p, 397-409, 2002. 

 

15. CLELAND, W. P. Nonsurgical periodontal therapy. Clinical Techniques in 

Small Animal Practice, Philadelphia, v. 15, n. 4, p. 221-225, 2000. 

 

16. CORSON, M. A.; POSTLETHWAITE, K. P.; SEYMOUR, R. A. Are dental 

infections a cause of brain abscess? Case report and review of the literature. Oral 

Diseases, Hampshire, v. 7, n. 1, p. 61-65, 2001. 

 

17. CULHAM, N.; RAWLINGS, J. M. Oral malodor and its relevance to periodontal 

disease in the dog. Journal of Veterinary Dentistry, Boise, v. 15, n. 4, p. 165-

168, 1998. 



31 

 

18. CUTLER, C. W.; SHINEDLING, E. A.; NUNN, M.; JOTWANI, R.; KIM, B. O.; 

NARES, S.; LACOPINO, A. M. Association between periodontitis and 

hyperlipidemia: cause or effect? Journal of Periodontology, Chicago, v. 70, n. 

12, p. 1429-1434, 1999. 

 

19. DEBOWES, L. J.; MOSIER, D.; LOGAN, E.; HARVEY, C. E.; LOWRY, S.; 

RICHARDSON, D. C. Association of periodontal disease and histologic lesions in 

multiple organs from 45 dogs. Journal of Veterinary Dentistry, Boise, v. 13, n. 2, 

p. 57-60, 1996. 

 

20. DEMMER, R.; DESVARIEUX, M. Periodontal infections and cardiovascular 

disease: The heart of the matter. Journal of the American Dental Association, 

São Paulo, v. 137, Suppl., 14S-20S, 2006. 

 

21. DeRISO, A. J.; LADOWSKI, J. S.; DILLON, T. A.; JUSTICE, J. W.; 

PETERSON, A. C. Chlorhexidina gluconate 0,12% oral rinse reduces the 

incidence of total nosocomial respiratory infection and nonprophylactic systemic 

antibiotic use in patients undergoing heart surgery. Chest; Chicago, v. 109, n. 6, p. 

1556-1561, 1996. 

 

22. DeSTEFANO, F. ANDA, R. F.; KAHN, H. S.; WILLIAMSON, D. F.; RUSSELL, 

C. M. Dental disease and risk of coronary heart disease and mortality. British 

Medical Journal, London, v. 306, n. 6879, p. 688-691, 1993. 

 

23. DOMINGUES, L. M.; LESSI, A. C.; SCHOKEN-ITURRINO, R. P.; DUTRA, L. 

S. Microbiota saprófita associada à doença periodontal em cães. Arquivo 

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 51, n. 4, p. 

329-332, 1999. 

 

24. DOUGLASS, C. A. Relação entre doença bucal e doença sistêmica: uma 

atualização para o exercício da odontologia. Prev News - The Oral Care Report, 

São Paulo, v. 16, n. 4, p. 1-12, 2008. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Anda%20RF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kahn%20HS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Williamson%20DF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Russell%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Russell%20CM%22%5BAuthor%5D


32 

 

25. DUPONT, G. A. Prevention of periodontal disease. Veterinary Clinics of 

North America: Small Animal Practice, Philadelphia, v. 28, n. 5, p. 1129-1145, 

1998. 

 

26. EBERSOLE, J. L.; CAPPELLI, D.; MOTT, G.; KESAVALU, L.; HOLT, S. C.; 

SINGER, R. E. Systemic manifestations of periodontitis in the non-human primate. 

Journal of Periodontal Research, Conpenhagen, v. 34, n. 7, p. 358–362, 1999.  

 

27. EMILY, P. P.; PENMAN, S. Handbook of small animal dentistry. Oxford: 

Pergamon, 1994. 384 p. 

 

28. EMILY, P.; SAN, R.; F.; TROBO, J. I.; LLORENS, P.; BLANCO, L. Periodontia 

- enfermidade periodontal. Atlas de odontologia de pequenos animais. São 

Paulo: Manole, cap.7, 1999. 111-125 p. 

 

29. ESKAN, M. A.; BENAKANAKERE, M. R.; ROSE, B. G.; ZHANG, P.; ZHAO; 

STATHOPOULOU, P.; FUJIOKA, D.; KINANE, D. F. Interleukin-1beta modulates 

proinflammatory cytokine production in human epithelial cells. Infection and 

Immuity, Washington, v. 76, n. 5, p. 2080–2089, 2008. 

 

30. EURIPEDES, D.; GONÇALVES, G. F.; MAZZANTI, A.; BUSO, A. M. Placa 

bacteriana dentária em cães. Ciência Rural, Santa Maria, v. 26, n. 3, p. 419-422, 

1996. 

 

31. FEYEN, J. H. M.; FEYEN, J. H.; ELFORD, P.; DI PADOVA, F. E.; TRECHSEL, 

U. Journal of Bone and Mineral Research, Washington, v. 4, n. 4, p. 633-638, 

1989. 

 

32. FIORELLINI, J. P.; ISHIKAWA, S. O.; KIM, D. M. Gingival inflammation. 

Carranza's Clinical Periodontology, St. Louis: WB Saunders, 2006. 825p. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhao%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stathopoulou%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fujioka%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kinane%20DF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Feyen%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elford%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Di%20Padova%20FE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trechsel%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trechsel%20U%22%5BAuthor%5D


33 

 

33. FISHER, M. A.; TAYLOR, G. W. A prediction model for chronic kid- ney 

disease includes periodontal disease. Journal of Periodontology, Chicago, v. 1, 

n. 80, p. 16–23, 2009. 

 

34. FORD, R. B.; MAZZAFERRO, E. M. Manual de procedimentos veterinários 

e tratamento emergencial segundo Kirk e Bistner. 8. ed. São Paulo: Roca, 

2007. 760p. 

 

35. FOURNIER, D.; MOUTON, C.; LAPIERRE, P.; KATO, T.; OKUDA, K.; 

MÉNARD, C. Porphyromonas gulae sp. nov., an anaerobic, gram-negative 

coccobacillus from the gingival sulcus of various animal hosts. International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Inglaterra, v. 51, n. 3, p. 

1179-1189, 2001. 

 

36. FREEMAN, L. M.; ABOOD, S. K.; FASCETTI, A. J.; FLEEMAN, L. M.; 

MICHEL, K. E.; LAFLAMME, D. P.; BAUER, C.; KEMP, B. L.; VAN DOREN, J. R.; 

WILLOUGHBY, K. N. Disease prevalence among dogs and cats in the United 

States and Australia and proportions of dogs and cats that receive therapeutic 

diets or dietary supplements. Journal of the American Veterinary Medical 

Association, Schaumburg, v. 229, n. 4, p. 531-534, 2006. 

 

37. GARCIA, R. Epidemiologic associations between periodontal diseases and 

chronic  obstructive pulmonary diseases. Journal of periodontology, Chicago, v. 

6, n. 1, p. 18-20, 2001. 

 

38. GENÇO, R. J.; COHEN, D. W.; GOLDMAN, H. M. Periodontia 

contemporânea. 3 ed. São Paulo: Santos, 1999. 726 p. 

 

39. GERACI, J. E.; WILSON, J. R. Symposium on infective endocarditis III. 

Endocarditis due to Gram-negative bacteria. Report of 56 cases. Mayo Clinic 

Proceedings, Rochester, v. 57, n. 3, p. 145-148, 1982. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lapierre%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kato%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Okuda%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22M%C3%A9nard%20C%22%5BAuthor%5D


34 

 

40. GIOSO, M. A. Odontologia para o clínico de pequenos animais. 5. ed. São 

Paulo: Editora, 2003. 202 p. 

 

41. GIOSO, M. A. Odontologia veterinária para o clínico de pequenos 

animais. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 86p. 

 

42. GORREL, C. Periodontal disease and diet in domestic pets. Journal of 

Nutrition, Philadelphia, v. 128, Suppl., 2712S-2714S, 1998. 

 

43. GORREL, C. Veterinary dentistry for the general practitioner. Philadelphia: 

W.B. Saunders, 2004, 224p. 

 

44. GORREL, C.; GRACIS, M.; HENNET, P.; VERHAERT, L. Doença periodontal 

no cão. Veterinary Focus, França, v. 17, n. 2, 2007. 

 

45. GRAU, A. J.; BECHER, H.; ZIEGLER, C. M.; LICHY, C.; BUGGLE, F; 

KAISER, C. Periodontal disease as a risk factor for ischemic stroke. Stoke: 

Journal of Cerebral Circulation, Dallas, v. 35, n. 2, p. 496-501, 2004. 

 

46. GRAUER, G. F.; DIBARTOLA, S. P.; Afecções Glomerulares. In: ETTINGER, 

S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna de Pequenos Animais. 4 

ed. São Paulo: Manole, v. 2, 1997. p. 2432 - 2452.  

 

47. GROSSI, S. G.; SKREPCINSKI, F. B.; DeCARO, T.; ZAMBON, J. J.; 

CUMMINS, D.; GENCO, R. J. Response to periodontal therapy in diabetics and 

smokers. Journal of Periodontology, Missouri, v. 67, Suppl., 10, p. 1094-1102, 

1996. 

 

48. GROVE, T. K. Afecção periodontal. In: SLATTER, D. Manual de cirurgia de 

pequenos animais. 2. ed. São Paulo: Manole, 1998. v. 2, p. 2752-2760. 

 



35 

 

49. HARASZTHY, V, I.; ZAMBON, J. J.; TREVISAN, M.; ZEID, M.; GENCO, R. J. 

Identification of periodontal pathogens in atheromatous plaques. Journal of 

Periodontology, Missouri, v. 71, n. 10, p. 1554-1560, 2000. 

 

50. HARDHAM, J.; DREIER, K.; SFINTESCU, C.; EVANS, R. T. Pigmented-

anaerobic bacteria associated with canine periodontitis. Veterinary Microbiology, 

Amsterdam, v. 106, n. 1-2, p. 119-128, 2005. 

 

51. HAYES, C.; SPARROW, D.; COHEN, M.; VOKONAS, P. S.; GARCIA, R. I. 

The association between alveolar bone loss and pulmonary function: the VA 

Dental Longitudinal Study. Journal of Periodontology, Chicago, v. 3, n. 1, p. 

257-261, 1998. 

 

51. HARVEY, C. E. Periodontal disease in dogs – Etiopathogenesis, prevalence 

and significance. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 

Philadelphia, v. 28, n. 5, p. 1111-1126, 1998. 

 

52. HARVEY, C. E. Management of periodontal disease: understanding the 

options. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 

Philadelphia, v. 35, n. 4, p. 819-836, 2005. 

 

53. HARVEY, C. E.; EMILY, P. P. Small animal dentistry. St. Louis: Mosby Year 

Book, 1993. 413p. 

 

54. HARVEY, C. E.; NIEVES, M. A. Perspectives on Veterinary Dental Care: 

Issues and Answers. Small Animal Scope, Inglaterra, v. 11, n. 1, p. 12-15, 1991. 

 

55. HARVEY, C. E.; SHOFER, F. S.; LASTER, L. Association of age and body 

weight with periodontal disease in North American dogs. Journal of Veterinary 

Dentistry, Boise, v. 11, n. 4, p. 94-105, 1994. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sfintescu%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20RT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sparrow%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cohen%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vokonas%20PS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Garcia%20RI%22%5BAuthor%5D


36 

 

56. HARVEY, C. E.; THORNSBERRY, C.; MILLER, B. R. Subgingival bacteria -

comparison of culture results in dogs and cats with gingivitis. Journal of 

Veterinary Dentistry, Boise, v. 12, n. 4, p. 147-150, 1995. 

 

57. HENNET, P. R. Understanding periodontal disease. Periodontal disease in 

dogs. France: Royal Canin, p. 9-15, 2005. 

 

58. HENNET, P. R.; HARVEY, C. E. Natural development of periodontal disease 

in the dog: A review of clinical anatomical and histological features. Journal of 

Veterinary Dentistry, Boise, v. 9, n. 3, p. 13-19, 1992. 

 

59. HYDE, W. L.; FLOYD, M. Odontologia. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. 

Tratado de medicina interna veterinária. 4. ed. São Paulo: Manole, 1997. 

2156p. 

 

60. KLEIN, T. Predisposing factors and gross examination findings in peridontal 

disease. Clinical Techniques in Small Animall Practice, v. 15, n. 4, p. 189-196, 

2000. 

 

61. KSHIRSAGAR, A. V.; MOSS, K. V.; ELTER, J. R.; BECK, J. D.; 

OFFENBACHER, S.; FALK, R. J. Periodontal disease is associated with renal 

insufficiency in the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. American 

Journal of Kidney Diseases, New York, v. 45, n. 4, p. 650-657, 2005. 

 

62. KURIHARA, N.; BERTOLINI, T.; SUDA, Y. A.; ROODMAN, G. D. IL-6 

stimulates osteoclast-like multinucleated cell formation in long-term human marrow 

cultures by inducing IL-1 release. Journal of Immunology, Baltimore, v. 144, n. 

11, p. 4226-4230, 1990. 

 

63. KYLLAR, M.; WITTER, K. Prevalence of dental disorders in pet dogs. 

Veterinarni Medicina, Praque, v. 50, n. 11, p. 496-505, 2005. 

 



37 

 

64. LACOPINO, A. M. Periodontitis and diabetes interrelationships: role of 

inflammation. Journal of Periodontology, Chicago, v. 6, n. 1, p. 125-137, 2001. 

 

65. LEGEROS, R. Z.; SHANNON, I. L. The crystalline components of dental 

calculi: human vs. dog. Journal of Dental Research, Washington, v. 58, n. 12, p. 

2371-2377, 1979. 

 

66. LEIVADAROS, E.; VELDEN, V. D. U.; BIZZARRO, S.; HEGGELER, T. J. M.; 

GERDES, V. E.; HOEK, F. J.; NAGY, T.O.; SCHOLMA, J.; BAKKER, S. J.; GANS, 

R. O.; CATE, H. T.; LOOS, B. G. A pilot study into measurements of markers of 

atherosclerosis in periodontitis. Journal of Periodontology, Missouri, v. 76, n. 1, 

p. 121-128, 2005. 

 

67. LIMA, T. B. F.; EURIDES, D.; REZENDE, R. J.; MILKEN, V. M. F.; SILVA, L. 

A. F.; FIORAVANTI, M. C. S. Escova dental e dedeira na remoção da placa 

bacteriana dental em cães. Ciência Rural, Santa Maria, v. 34, n. 1, p. 155-158, 

2004. 

 

68. LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Clinical periodontology and implant 

dentistry. British Dental Journal, London, 5 ed. Copenhagen: Blakwell 

Munskgaard, , 2003. 1340p. 

 

69. LOESCHE, W. J.; GROSSMAN, N, S. Periodontal disease as a specific, albeit 

chronic, infection: diagnosis and treatment. Clinical Microbiology Reviews, 

Washington, v. 14, n. 4, p. 727-752, 2001. 

 

70. LOSCHE, W.; KARAPETOW, F.; POHL, A.; POHL, C.; KOCHER, T. Plasma 

lipid and blood glucose levels in patients with destrutive periodontal disease. 

Journal of Clinical Periodontology, Copenhagen, v. 27, n. 8, p. 537-541, 2000. 

 

71. LOSS, B. G.; CRAANDIJK, J.; HOEK, F. J.; DILLEN, P. M. W.; VELDEN, U. V. 

D. Elevation of systemic markers related to cardiovascular diseases in the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nagy%20TO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scholma%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bakker%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gans%20RO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gans%20RO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22ten%20Cate%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Loos%20BG%22%5BAuthor%5D


38 

 

peripheral blood of periodontitis patients, Journal of Periodontology, Chicago, v. 

71, n. 10, p. 1528–1534, 2000. 

 

72. LUND, E. M.; ARMSTRONG, P. J.; KIRK, C. A.; KOLAR, L. M.; KLAUSNER, J. 

S. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at 

private veterinary practice in the United States. Journal of the American 

Veterinary Medical Association, Schaumburg, v. 214, n. 9, p. 1336-1341, 1999. 

 

73. LYON, K. F. Dental home care. Journal of Veterinary Dentistry, Boise v. 8, 

n. 2, p. 26-30, 1991. 

 

74. MEALEY, B. Periodontal disease and diabetes: A two-way street. Journal of 

the American Dental Association, São Paulo, v. 137, Suppl., 26S-31S, 2006. 

 

75. MERIN, R. L. Results of periodontal treatment. Carranza's clinical 

periodontology, St. Louis: WB Saunders, 2006. 1206–1214 p. 

 

76. MILKEN, V.; M. F.; SILVA, F. O. C.; REZENDE, R. J.; LIMA, T. B. F. 

Prevalência de cálculo dental em cães no município de Uberlândia, Minas Gerais. 

Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, Cascavel, v. 6, n. 1, 

p. 57-60, 2003. 

 

77. MILLER, B. R.; HARVEY, C. E. Compliance with oral hygiene 

recommendations following periodontal treatment in client owned dogs. Journal of 

Veterinary Dentistry, Boise, v.11, n.1, p.18-19, 1994. 

 

78. MOUTSOPOULOS, N. M.; MADIANOS, P. N. Low grade inflammation in 

chronic infectious diseases: paradigm of periodontal infections. Annals of the 

New York Academy of Sciences, New York, v. 1088, n. 1, p. 251-264, 2006. 

 

79. NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Glomerulopatias. Medicina interna de 

pequenos animais. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, cap. 43, 1992. p. 480-486. 

 



39 

 

80. OFFENBACHER, S.; KATZ, V.; FERTIK, G.; COLLINS, J.; BOYD, D.; 

MAYNOR, G.; MCKAIG, R.; BECK, J. Periodontal infection as a possible risk 

factor for preterm low birth weight. Journal of Periodontology, v. 67, n. 10, p. 

1103-1113, 1996. 

 

81. O'GRADY, M. R. Acquired valvular heart disease. In: ETTINGER, S. J.; 

FELDMAN, E. C. Textbook of veterinary internal medicine. 4. ed. Philadelphia: 

WB Saunders, 1995. p. 944–958.  

 

82. PACHALY, J. R. Odontoestomatologia em animais selvagens. In: CUBAS, Z. 

S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO DIAS, Z. S. Tratado de animais selvagens. São 

Paulo: Roca, 2006. cap.64, 1376p. 

 

83. PAGE, R. C. Vaccination and periodontitis: myth or reality. Journal of the 

International Academy of Periodontology, Seattle, v. 2, n. 2, p. 31-43, 2000. 

 

84. PEAK, R. M. Local and systemic consequences of periodontal disease. 

Tampa Bay Veterinary Dentistry, Flórida, 2011. Disponível em www. 

thepetdentist.com. 

 

85. PENNMAN, S.; HARVEY, C. E. Periodontal disease. In: HARVEY, C. E.; ORR, 

H. S. Manual of small animal dentistry. 2. ed. West Sussex: KCO, 1992. p.37-

48. 

 

86. PFEILSHIFTER, C.; CHENU, C.; BIRD, A.; MUNDY, G. R.; ROODMAN, G. D. 

Interleucin-1 and tumor necrosis factor stimulate the formation of human 

osteoclast-like cells in vitro. Journal of Bone and Mineral Research, 

Washington, v. 4, n. 1, p. 113-118, 1989. 

 

87. PIBOT, D. V. M. P. Raça: um parâmetro fundamental em nutrição clínica. 

Veterinary Focus, França, v. 17, n. 2, p. 41, 2007. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Katz%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fertik%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collins%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boyd%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maynor%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McKaig%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Beck%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chenu%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bird%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mundy%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roodman%20GD%22%5BAuthor%5D


40 

 

88. PIHLSTROM, B. L.; MICHALOWICZ, B. S.; JOHNSON, N. W. Periodontal 

diseases. The Lancet, London, v. 366, n. 9499, p. 1809-1820, 2005. 

 

89. PILLON, F. L. Relação entre periodontite e massa óssea sistêmica: 

Estudo experimental. Porto Alegre. 2006, 52 p. Tese de Doutorado (Programa 

de pós-graduação em medicina e ciências da saúde) – Pontífica Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

90. POLSIN, J. D.; OSBORNE, C. A.; JACOB, F. Insuficiência Renal Crônica. In: 

ETTINGER, J. S. Tratado de medicina interna veterinária. Vol. 2, 5 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, cap. 169, 2004, p. 1617–1619. 

 

91. POPE, E. R. Moléstia periodontal e endodôntica. In: BOJRAB, M.J. 

Mecanismos da moléstia na cirurgia de pequenos animais. 2. ed. São Paulo: 

Manole, 1996. 1472p. 

 

92. RAMOS, A. S. Bacteremia transitória e risco de endocardite em cães com 

doença periodontal em diferentes procedimentos odontológicos e usuais. 

Seropédica. 2010, 81 f. Dissertação (Curso de pós graduação em Medicina 

Veterinária) – Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

93. RINGE, J. D. Generalized osteoporosis in chronic polyarthritis-

pathomechanisms and treatment approaches. Z Rheumatol, Toronto, v. 55, n. 3, 

p. 149-157, 1996. 

 

94. SAYED, P.; SLANEY, J. M.; THOMAS, B. J.; CURTIS, M. A. Oro-dental 

bacteria in various atherosclerotic arteries. European Journal of Clinical 

Microbiology & Infectious Disease, Wiesbaden, v. 21, n. 10, p. 755-757, 2002. 

 

95. SCANNAPIECO, F. A.; PANESAR, M. Periodontitis and chronic kidney 

disease. Journal of Periodontology, Missouri, v. 79, n. 9, p. 1617-1619, 2008. 

 



41 

 

96. SCANNAPIECO, F. A.; PAPANDONATOS, G. D.; DUNFORD, R. G. 

Association between oral conditions and respiratory disease in a national sample 

survey population. Journal of Periodontology, Chicago, v. 3, n. 1, p. 251-256, 

1998. 

 

97. TAYLOR, G. W.; TAYLOR, G. W.; BURT, B. A.; BECKER, M. P.; GENCO, R. 

J.; SHLOSSMAN, M.; KNOWLER, W. C.; PETTITT, D.J. Severe periodontitis and 

risk for poor glycemic control in patients with non-insulin-dependets diabetes 

mellitus. Journal of Periodontology, Chicago, v. 67, n. 10, p. 1085-1093, 1996. 

 

98. TERPENNING, M. S.; TAYLOR, G. W.; LOPATIN, D. E.; KERR, C.K.; 

DOMINGUEZ, B. L.; LOESCHE, W. J. Aspiration pneumonia: dental and oral risk 

factors in an older veteran population. Journal of the American Geriatrics 

Society, v. 49, n. 5, p. 557-563, 2001 

 

99. TELHADO, J.; JUNIOR, A. M.; DIELE, C. A.; MARINHO, M. S. Incidência de 

cálculo dentário e doença periodontal em cães da raça pastor alemão. Ciência 

Animal Brasileira, Goiânia, v. 5, n. 2, p. 99-104, 2004. 

 

100. TONETTI, M. S.; D’AIUTO, F.; NIBALI, L.; DONALD, A.; STORRY, C.; 

PARKAR, M.; SUVAN, JEAN.; HINGORANI, A. D.; VALLANCE, P.; DEANFIELD, 

J. Treatment of periodontitis and endothelial function. New England Journal of 

Medicine, Waltham, v. 356, n. 9, p. 911–920, 2007. 

 

101. VENTURINI, M. A. F. A. Estudo retrospectivo de 3055 animais atendidos 

no ODONTOVET (Centro Odontológico Veterinário) durante 44 meses. São 

Paulo. 2006, 103 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

102. WATSON, A. D. J. Diet and periodontal disease in dogs and cats. Australian 

VeterinaryJournal, Brunswick, v. 71, n. 10, p. 313-318, 2006. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scannapieco%20FA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Papandonatos%20GD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dunford%20RG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Taylor%20GW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burt%20BA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Becker%20MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Genco%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Genco%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shlossman%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knowler%20WC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pettitt%20DJ%22%5BAuthor%5D


42 

 

103. WIGGS, R. B.; LOPRISE, H. B. Periodontology. In: WIGGS, R. B.; 

LOBPRISE, H. B. Veterinary dentistry - principle e practice, Philadelphia: 

Lippincott-Raven, cap. 8, 1997. p. 186-231. 


