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INTRODUÇÃO 

Com prevalência de 85% dos animais (BONI, et al., 2016) e grandes 

consequências aos cães, a doença periodontal (DP) é amplamente conhecida pelos 

médicos veterinários (FERNANDES et al., 2012). O termo Doença periodontal é 

considerado genérico sendo utilizado para compreender uma série de lesões inflamatórias 

induzidas por uma placa bacteriana que afetam o periodonto (GORREL, 2010). Sendo a 

principal causa de perda de suporte dentário nos animais domésticos (TEIXEIRA, 2014). 

A sua etiologia é multifatorial, podendo ter fatores determinantes tais como, 

microbiológicos, comportamentais, ambientais, sistêmicos ou até genéticos (VAN DYKE 

& SHEILESH, 2005).  

A doença periodontal se instala devido a resposta inflamatória do hospedeiro ao 

acúmulo de placa bacteriana, que desencadeia a formação de cálculo dentário e gengivite 

(LORENZO et al., 2014). O quadro pode evoluir para uma situação crónica de 

periodontite irreversível que poderá ser acompanhada pela perda de peças dentárias em 

casos de situações mais extremas (TEIXEIRA, 2014) além de, potencialmente, propiciar 

diversas alterações sistêmicas (TELHADO et al., 2004).  

A placa bacteriana é uma entidade estrutural específica, mas altamente variável 

que resulta da colonização e do crescimento de microrganismos sobre a superfície dos 

dentes e tecidos moles, tendo envolvimento e interação de diversos gêneros e espécies de 

bactérias (OBA et al., 2014). O pH alcalino da saliva calcifica esta placa, formando o 

cálculo dentário, que devido ao constante acúmulo originará a gengivite e a periodontite, 

caracterizando a doença periodontal (BRAM & NASCIMENTO, 2013). 

Com a destruição inflamatória do periodonto o animal poderá apresentar 

alterações radiográficas devido à destruição óssea, além disso lesões histopatológicas em 
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rins, miocárdio e fígado (GORREL, 2010). Devido a uma grande variedade de alterações 

que a doença periodontal pode acarretar, este estudo visa avaliar o grau de saúde oral dos 

cães e se os tutores sabem quais alterações os animais podem ter em caso negligencia da 

saúde periodontal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi realizado durante o mês de setembro de 2017 em 10 clínicas da cidade 

de Belo Horizonte. Para determinar o conhecimento dos tutores sobre a saúde periodontal 

de seus cães foi elaborada uma ficha de avaliação (Anexo 1). Esta ficha foi enviada por 

e-mail para veterinários especialistas em nefrologia e cardiologia além de clínicos gerais. 

Neste e-mail foram passadas informações sobre a quantidade e orientações da ficha de 

avaliação. Os tutores foram selecionados aleatoriamente, sendo, em média, 10 

entrevistados por clínica veterinária. Durante a consulta a queixa principal foi relatada e 

os tutores foram questionados sobre o tipo de alimentação, a idade, se o animal já realizou 

limpeza periodontal e quantas vezes passou por este procedimento. Além disso, os 

animais foram submetidos ao exame da cavidade oral. Os achados clínicos e dados 

cedidos pelos tutores foram preenchidos na ficha e a saúde periodontal dos cães pôde ser 

avaliada em graus de 0 a III. Sendo: 

1) Grau 0: Não possui doença periodontal,  

2) Grau 1: Alterações como gengivites e halitose,  

3) Grau 2: Grau 1 com placa bacteriana evidente,  

4) Grau 3: Grau 2 com perda dentária, fistulações e raiz evidente. 

Após a realização do questionário e exame oral, o médico veterinário responsável 

pela consulta avaliou o conhecimento do tutor com perguntas sobre o que é, como 

prevenir, causas, consequências locais e sistêmicas da doença periodontal, e classificou o 

conhecimento como “Pouco” (Não demonstra ter conhecimento sobre o assunto), 

“Médio” (Sabe o que é e/ou conhece alterações locais que a doença periodontal pode 

causar) e “Muito” (Sabe de alterações como endocardite e problemas renais). As fichas 

de avaliação foram recolhidas das clínicas que participaram do estudo e os resultados 

inseridos em tabelas. 

 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo teve um total de 90 tutores entrevistados e após a realização da avaliação 

da saúde oral do animal e ciência do proprietário sobre a doença periodontal chegou-se 

aos seguintes resultados: 

Dos 90 animais examinados, 13 foram 

considerados Grau 0 não apresentando nenhuma 

alteração periodontal, 34 foram considerados 

Grau 1 demonstrando alterações como 

gengivites e halitose, 41 foram considerados 

Grau 2 apresentando o Grau 1 mas com placa 

bacteriana evidente e apenas 2 pertenceram ao 

Grau 3 demonstrando ter perda dentária, 

fistulações e raiz evidente. 

Em relação ao conhecimento dos tutores sobre a doença periodontal, 19 pessoas 

foram avaliadas tendo “pouco” conhecimento, 59 como “médio” conhecimento e 12 

tendo “muito”conhecimento. 

 

A partir dos resultados ficou evidenciado que 86% dos animais apresentavam 

algum tipo de alteração periodontal, informação que vai de encontro com a porcentagem 

do estudo de Boni et al (2016). Alguns animais da pesquisa apresentavam como queixa 

principal, sinais e sintomas característicos de doença periodontal, como a halitose, 

alterações que vão de encontro a Gorrel (2010).  

CONCLUSÃO 

Cada vez mais a importância da odontologia veterinária é reconhecida devido às 

influencias que causam em diversos sistemas do organismo. Desta forma o exame oral se 
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mostra uma ferramenta de grande importância na prevenção de doenças locais e 

sistêmicas. E estimular a ciência do tutor para com a saúde oral de seus animais se mostra 

um mecanismo de grande potencial para auxilio e prevenção de doenças. 

ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de avaliação 
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