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Resumo 

A medicina veterinária dentária é uma especialidade da medicina veterinária que ainda possui 

uma fraca expressão no nosso país. Esta situação deve-se por um lado, à fraca formação 

académica nesta área, que não fornece competências suficientes para a realização de 

procedimentos médico-dentários. Por outro lado, a reduzida procura deste tipo de serviços por 

parte dos proprietários dos animais também contribui para esta situação. Essa procura 

diminuta deve-se a fatores económicos mas principalmente ao desconhecimento das causas 

desta doença, das suas manifestações locais como os abcessos periodontais, as fístulas 

oronasais e as alterações oculares e das suas manifestações sistémicas que podem assumir 

uma gravidade significativa como são as situações de endocardite bacteriana e de doença 

respiratória. A doença periodontal é uma enfermidade com uma elevada prevalência nos 

animais de companhia. A sua etiologia é multifatorial sendo a acumulação de placa bacteriana 

nas superfícies dentárias a sua causa primária. Se esta placa não for removida, a doença 

periodontal progride de uma fase inicial denominada gengivite que se manifesta por 

hiperémia e inflamação gengival para uma fase avançada denominada periodontite que se 

manifesta pela perda de inserção dentária causada por alterações no ligamento periodontal 

originando numa fase posterior, a mobilidade e a perda das peças dentárias. Esta progressão 

depende de fatores intrínsecos como a raça, a idade e o tamanho e extrínsecos como os 

hábitos de higiene oral, a alimentação e as visitas regulares ao médico veterinário dentista. 

Este trabalho procurou fornecer aos Médicos Veterinários, um protocolo simples mas eficaz 

de prevenção e tratamento desta enfermidade de modo, a poder motivá-los e assim aumentar a 

sua dedicação a esta área da Medicina Veterinária contribuindo dessa forma, para a saúde oral 

dos seus pacientes. Este trabalho procurou também, alertar os médicos veterinários para sinais 

como a presença de cálculo dentário, a halitose e o desconforto na mastigação que são as 

causas principais das visitas em medicina veterinária dentária.  

 

Palavras chave: Cão, doença periodontal, placa bacteriana, cálculo, gengivite, periodontite. 

 

 

 

 

 



 

   iv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   v 

 

Abstract 

Veterinary dentistry is a specialty of veterinary medicine that remains underrepresented in our 

country. This is due, in part, to weak academic training in this area which fails to provide 

students with sufficient expertise to carry out medical and dental procedures. On the other 

hand, a reduced demand for such services by pet owners also contributes to this situation. 

Economic reasons may play a part but mostly this is as a result of a lack of knowledge 

regarding the causes of this disease, as well as its local manifestations, which may include 

periodontal abscesses, oronasal fistulas and ocular change as well as its systemic 

manifestations that can be very serious and may include bacterial endocarditis and respiratory 

disease. Periodontal disease is a pathology with a high prevalence in pets. Its etiology is 

multifactorial but the accumulation of plaque on tooth surfaces is its primary cause. If this 

plaque is not removed, periodontal disease progresses from an early stage called gingivitis 

which is manifested by hyperaemia and gingivitis to an advanced stage called periodontitis 

which is manifested initially by loss of dental insertion caused by changes in the periodontal 

ligament leading at a later stage to mobility and tooth loss. This progression depends on 

intrinsic factors such as race, age and size and extrinsic factors such as oral hygiene habits, 

diet and regular veterinary dental visits. This study sought to provide veterinarians with a 

simple but effective protocol for the prevention and treatment of this pathology, in order to 

motivate them and thereby increase their interest in this area of Veterinary Medicine 

ultimately contributing to oral health of their patients. This study also sought to alert 

veterinarians to signs, such as the presence of dental calculus, halitosis and discomfort in 

chewing which are the main causes of visits in veterinary dentistry. 

Key words: Dog, periodontal disease, plaque, dental calculus, gingivitis, periodontitis. 
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Capitulo I - Introdução 

A medicina veterinária dentária é o ramo da medicina veterinária que envolve o exame 

oral, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das alterações relacionadas com os dentes 

e suas estruturas adjacentes. É composta por um conjunto de especialidades do qual 

fazem parte, a medicina dentária preventiva, a periodontologia, a endodontia, a 

dentisteria, a cirurgia, a prostodontia, a implantologia, a ortodontia entre outras 

(Canadian Veterinary Medical Association, 2011). 

A Periodontologia previne e trata as enfermidades relacionadas com os tecidos de suporte 

dentário: gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar (European Federation 

of Periodontology, 2015). 

A doença periodontal é uma enfermidade com uma grande prevalência nos cães e quando 

não tratada corretamente, leva a consequências graves quer ao nível da cavidade oral quer 

ao nível sistémico (Gorrel, 2008). É uma infeção crónica de origem bacteriana que evolui 

continuamente com períodos de exacerbação e de remissão, resultando de uma resposta 

inflamatória e imunitária do hospedeiro à presença de bactérias principalmente, 

Steptococus, Actinomyces, Bacilos e Espiroquetas e aos seus produtos (Harvey, 1998). 
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Capitulo II - Breve descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

O estágio curricular teve lugar no Hospital Veterinário das Laranjeiras, sob a orientação 

do Dr. Luís Cruz. Iniciou-se a 20 de Setembro de 2014 e terminou a 29 de Março de 

2015, tendo uma duração de cerca de 960 horas. A carga horária semanal correspondeu a 

40 horas distribuídas por três turnos: 9h-17h; 13h-21h e 21h-9h. 

Durante este estágio, tive a oportunidade de acompanhar vários Médicos Veterinários em 

diversas especialidades. Foram inúmeras as atividades desenvolvidas durante esse 

período, nomeadamente, a participação em consultas, no internamento, nos cuidados 

intensivos, no isolamento destinado a doenças infeto-contagiosas, no controlo anestésico 

durante a cirurgia, a endoscopia, a diálise peritoneal e a hemodiálise. Tive também a 

oportunidade de participar na realização de exames complementares de diagnóstico como 

a radiografia, a ecografia abdominal, o ecocardiograma e o eletrocardiograma. Realizei 

ainda, vários procedimentos em medicina dentária veterinária, destacando-se a remoção 

de cálculo dentário, a exodontia de peças dentárias e suturas na cavidade oral. 

Gostaria de agradecer a toda a equipa do Hospital, particularmente, ao Dr. Luís Cruz, ao 

Dr. Francisco Silva, à Enfermeira Juliana Pereira e ao auxiliar Dennis Slack por terem 

contribuído para a consolidação dos conhecimentos que adquiri ao longo do Mestrado 

Integrado e por terem contribuído também, para o meu crescimento pessoal e profissional. 
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Figura 1 - Crânio mesacefálico (Holmstrom, 2013a) 

Capitulo III - Revisão bibliográfica 

1. Anatomia 

De entre os animais domésticos, o cão é aquele que apresenta o maior número de 

variações relativamente à sua conformação e em nenhuma outra parte do organismo, 

essas variações estão tão bem expressas como na cabeça (Dyce, 2010). Existem três tipos 

de crânios: O mesacefálico, o braquiocefálico e o dolicocefálico. Esta classificação é 

baseada no índice cefálico. Este índice estabelece a relação entre a largura e o 

comprimento do crânio. O comprimento do crânio é a medida compreendida entre a crista 

da nuca e a extremidade rostral da sutura interincisiva enquanto a largura compreende a 

distância existente entre os arcos zigomáticos. O índice cefálico pode ser calculado 

através da seguinte fórmula: 

Indice cefálico= Largura * 100/Comprimento (Getty, 1986) 

 

 

Mesacefálico 

O mesacefálico é o tipo de crânio mais comum, apresentando estes animais um índice 

cefálico de aproximadamente 70 (Getty, 1986) Exemplos típicos são os Poodles, os 

German shepherds e os Labradores retrievers (Figura 1). A oclusão neste tipo de cães é 

considerada uma oclusão normal (Figura 2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 - Oclusão normal (Gorrel, 2008) 
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Braquiocefálico 

Os animais braquiocefálicos possuem um crânio pequeno e têm a maxila mais curta do 

que o normal. Esta característica resulta num apinhamento e numa rotação dos dentes pré-

molares, que são fatores predisponentes para a doença periodontal. Os exemplos deste tipo 

de crânio são os cães de raça Boxer, Pug e Bulldog (Figura 3) e o índice cefálico destes 

animais apresenta valores próximos dos 90 (Getty, 1986) Nestes animais, o tipo de 

mordida (ou oclusão), designa-se por mordida prognata mandibular (Figura 4) na qual, os 

dentes incisivos mandibulares ocluem nas faces vestibulares dos incisivos maxilares e não 

na faces palatinas como nos animais mesacefálicos (Holmstrom, 2013a). 

  

Figura 4 - Mordida prognata mandibular (Gorrel, 2008) 

 

Dolicocefálico 

Os dolicocefálicos apresentam um índice cefálico de aproximadamente 50 (Getty, 1986) e 

possuem um crânio longo e consequentemente uma maxila mais longa também, resultando 

em espaços interdentários maiores do que o normal (diastemas). Os Collies, os Whippet e 

os Greyhounds, são os exemplos mais comuns (Figura 5). Nestes animais a mordida 

denomina-se mordida braquignata mandibular (Figura 6) (Holmstrom, 2013a).  

Figura 3 - Crânio braquiocefálico (Holmstrom, 

2013a) 
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Figura 6 - Mordida braquignata mandibular. 

(Gorrel, 2008)  

 

Figura 5 - Crânio dolicocefálico (Holmstrom, 

2013a) 
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1.1. Dentição  

Dentição decídua 

Os cães nascem com a ausência total de dentes. A primeira 

dentição ou dentição decídua (Figura 7) é composta por 28 

dentes. Os incisivos erupcionam por volta das 4-6 semanas 

de idade, os caninos por volta das 3-5 semanas e os pré-

molares entre as 4 e as 6 semanas, embora a idade em que 

se verifica a erupção dentária varie consoante a raça. 

Os cachorros possuem 3 incisivos, 1 canino e 3 pré-

molares em cada hemiarcada maxilar e igual número de 

dentes em cada hemiarcada mandibular e não possuem 

dentes molares. 

A fórmula da dentição decídua é a seguinte: 

2 * (3/3i,1/1c, 3/3p) = 28 

A esfoliação da dentição decídua ocorre uma a duas semanas antes da erupção dos dentes 

definitivos respetivos (Gorrel, 2008). 

 

Dentição definitiva 

A dentição do cão adulto ou dentição definitiva 

(Figura 8) é constituída por 42 dentes. Na maxila, 

cada hemiarcada é formada por 3 incisivos, 1 

canino, 4 pré-molares e 2 molares. A mandibula 

possui mais 1 molar em cada hemiarcada, tendo 

portanto, 3 incisivos, 1 canino, 4 pré-molares e 3 

molares. 

Os incisivos definitivos erupcionam entre as 12-16 

semanas de idade, os caninos entre as 12-16 semanas 

também, os pré-molares entre as 16-20 semanas e os 

molares entre as 16-24 semanas de idade (Gorrel, 2008).  

A fórmula da dentição definitiva é a seguinte:  

2 * (3/3I,1/1C,4/4P,2/3M) = 42 

Figura 7 - Dentição decídua (Tutt, 

2006a) 

Figura 8 - Dentição definitiva (Lobprise, 

2012a) 
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1.1.1. Parte externa dos dentes 

Os dentes podem ser divididos em três partes: a coroa, o colo e a raiz (Figura 9). 

 

Figura 9 - Primeiro molar mandibular (adaptada de Koning, 2010) 

Coroa e Colo 

As extremidades das coroas denominam-se cúspides. As coroas estão cobertas pelo 

esmalte, a substância mais dura do organismo e que é produzida por células denominadas 

ameloblastos. O esmalte é constituído por 96% de matéria inorgânica (cristais de 

hidroxiapatite) sendo os restantes 4% formados por fibras e água. Nos dentes saudáveis, o 

esmalte situa-se acima da linha da gengiva, unindo-se à raiz dentária numa zona designada 

por junção amelocementária. Esta junção, une a coroa anatómica à raiz dentária. A junção 

amelocementária está nos dentes saudáveis, coberta pela gengiva não sendo portanto, 

visível. Quando esta junção é observada no exame oral, traduz uma situação de recessão 

gengival. A zona onde se situa é denominada colo dentário. O colo dentário é um 

constrangimento ao nível dessa linha e localiza-se entre a coroa e a raiz. 

 

Raiz  

Os dentes unem-se ao osso alveolar através das 

raízes e a sua parte mais profunda denomina-se 

ápice dentário. As raízes estão cobertas pelo 

cemento, substância composta por cerca de 50% 

de matéria inorgânica e cerca de 50% de matéria 

orgânica. O cemento possui a capacidade de se 

remodelar continuamente ao longo da vida e é o 

local do dente onde o ligamento periodontal 

Figura 10 - Lâmina dura (adaptada de Holmstrom, 

2007) 
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adere. A sua nutrição é feita através dos vasos do ligamento periodontal. O ápice dentário 

contém um forâmen por onde passam vasos e nervos responsáveis pela nutrição e sensação 

denominado forâmen apical que no caso dos cães forma uma estrutura constituída por 

vários canais denominada delta apical (Holmstrom, 2013a). As raízes dentárias estão 

alojadas nos processos alveolares da maxila e da mandíbula. Os processos alveolares são 

constituídos por osso compacto, osso trabecular e osso alveolar. A linha que delimita o 

alvéolo (Figura 10) é designada por lâmina dura (placa cribiforme) e em dentes saudáveis 

é visível radiograficamente como uma linha branca (DuPont & DeBowes, 2009). 

 

1.1.2. Parte interna 

Na parte mais interna dos dentes está situada a cavidade pulpar onde se encontra a polpa 

dentária. 

Polpa dentária 

 A polpa dentária é um tecido vivo, sensível à temperatura e 

à dor e é constituída por odontoblastos, vasos sanguíneos e 

fibras nervosas. A parte coronal da cavidade pulpar tem 

uma forma mais larga e denomina-se câmara pulpar 

enquanto a parte radicular desta cavidade é bastante mais 

estreita e é formada pelos canais radiculares. A polpa é 

produzida pelos odontoblastos e nutrida por vasos que a 

alcançam através do delta apical. Está rodeada por dentina, 

constituinte formado a partir dos odontoblastos também 

(Figura 11) (Cohen, 2006). 

Dentina  

A dentina é uma substância menos dura que o esmalte e é constituída pelos túbulos 

dentinários que tornam possível a condução de estímulos em direção à polpa sempre que 

existe exposição dentinária. Existem três tipos de dentina: A dentina primária, que se 

desenvolve antes da erupção dentária. A dentina secundária, que é formada após a 

erupção e ao longo de toda a vida. Esta dentina desenvolve-se a partir dos odontoblastos 

contidos na polpa dentária e deposita-se em camadas no interior da cavidade pulpar. 

Finalmente, a dentina terciária ou dentina reparadora, que se desenvolve sempre que os 

Figura 11 - Polpa e dentina. 

(adaptada de Lobprise, 2012a) 
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odontoblastos são agredidos. Essa agressão pode ser térmica, química, mecânica ou 

bacteriana. A dentina terciária é mais densa, possui menos túbulos e apresenta uma cor 

mais escura (Holmstrom, 2013a)  

1.1.3. Raízes Dentárias 

Os dentes incisivos, caninos, primeiros 

pré-molares e terceiro molar 

mandibular possuem uma única raiz. 

Os segundos e os terceiros pré-molares 

maxilares, os segundos, os terceiros e 

os quartos pré-molares mandibulares e 

os primeiros e os segundos molares 

mandibulares têm duas raízes. Os 

quartos pré-molares, os primeiros e os 

segundos molares maxilares possuem 

três raízes (Dyce, 2010). Portanto, a 

mandibula não possui dentes com três raízes (Figura 12).  

O local onde as raízes se unem à coroa designa-se por furca (Figura 13). A furca existe 

apenas nos dentes multirradiculares (Holmstrom, 2013a).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Periodonto 

O conjunto de estruturas que fornece suporte e 

nutrição aos dentes designa-se por periodonto (Figura 

Figura 12 - Raízes dentárias (Marretta, 2005) 

Figura 13 - Exposição de furca (adaptada de Niemiec, 2013) 
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14). O periodonto é constituído por: Ligamento periodontal, gengiva, cemento e osso 

alveolar (Nanci, 2008). O cemento e o osso alveolar foram descritos no capítulo anterior. 

 

Ligamento periodontal 

O ligamento periodontal é formado por feixes de fibras de colagénio denominadas fibras 

de Sharpey. Estas fibras encontram-se inseridas no cemento dentário e no osso alveolar. 

Existem três categorias de fibras periodontais: as gengivais, as transeptais e as alvéolo-

dentárias. O ligamento periodontal possui vasos e nervos capazes de transmitirem 

sensações de frio, calor, pressão e dor, bem como, sensações de proprioceção (Nanci, 

2008). 

Gengiva aderida 

A gengiva aderida (Figura 15) é 

queratinizada e une-se ao tecido 

conjuntivo subgengival, não sendo 

possível visioná-la no exame oral (Cho 

& Garant, 2000). 

 

Gengiva livre 

A gengiva livre forma a margem 

gengival e rodeia a coroa dentária. É 

visível no exame oral (Cho & Garant, 

2000). 

 

 

Junção mucogengival 

A junção mucogengival é a linha que une a gengiva à membrana mucosa oral. Esta linha 

permanece estacionária ao longo da vida apesar da ocorrência de alterações na gengiva à 

Figura 14 - Periodonto (adaptada de Gorrel, 

2008) 

Figura 15 - Constituição do periodonto (adaptada de 

Holmstrom, 2013) 
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sua volta. Entre essas alterações destacam-se a recessão, a hiperplasia e a perda de 

aderência (Bath-Balogh & Fehrenbach, 2006). 

Sulco gengival 

O sulco gengival está localizado entre o dente e a margem da gengiva livre. O epitélio do 

sulco renova-se a cada 4-6 dias. No seu interior existe o fluido crevicular que é formado 

por anticorpos, neutrófilos, linfócitos e outras células conferindo-lhe uma função de 

proteção (Bath-Balogh & Fehrenbach, 2006). 

Epitélio de junção 

O epitélio de junção situa-se na base do sulco gengival. Este tecido une os tecidos 

gengivais aos dentes através dos hemidesmossomas. Em animais livres de doença oral, a 

porção apical do epitélio de junção encontra-se ao mesmo nível do que a junção 

amelocementária (Bath-Balogh & Fehrenbach, 2006). 

Papila interdentária 

A papila interdentária corresponde à elevação existente na gengiva que se localiza entre 

dois dentes adjacentes. Esta estrutura previne a impactação de comida e de detritos (Bath-

Balogh & Fehrenbach, 2006). 

2.  Nomenclatura 

Os dentes são constituídos por uma face vestibular, que está voltada para o exterior, uma 

face palatina nos dentes superiores e lingual nos inferiores (voltadas para o interior), e por 

uma face oclusal que em condições normais contacta com a face oclusal do dente 

oponente (Figura 16). Refira-se no entanto, que na espécie canina, a arcada dentária 

maxilar, apesar de possuir um menor número de dentes, é ligeiramente mais longa que a 

arcada dentária mandibular. Em resultado desta 

situação, os dentes superiores ocluem nas faces 

vestibulares dos dentes inferiores permitindo o corte 

dos alimentos mas impedindo a movimentação 

lateral da mandibula tornando por isso, a trituração 

impossível. Existe então, pouco contacto oclusal 

entre os dentes maxilares e mandibulares o que 

Figura 16 - Nomenclatura (adaptada de 

Holmstrom, 2013a) 
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explica em parte o facto dos movimentos de mastigação não serem significativos nesta 

espécie (Dyce, 2010; AVDC Nomenclature Committee, 2015).  

 A parte mais rostral de cada dente é designada por mesial enquanto o termo distal se 

refere à parte mais caudal. Coronal significa em direção à coroa; apical em direção à raiz 

e cervical corresponde à zona do colo dentário. A área entre dois dentes adjacentes 

denomina-se espaço interdentário ou diastema. A interdigitação entre a dentição maxilar e 

a dentição mandibular é designada por oclusão (ou tipo de mordida), (AVDC 

Nomenclature Committee, 2015). 

3. Doença Periodontal 

3.1. Etiologia 

A doença periodontal é uma doença multifatorial, sendo a acumulação de placa bacteriana 

(dentária) sobre as superfícies dentárias, a sua causa primária (Westfelt, 1998). Muitos 

estudos têm demonstrado haver uma associação entre a inflamação gengival e a presença 

de placa dentária. Estes estudos mostram também, que a remoção da placa dentária 

contribui para a resolução dessa inflamação (Klokkevold, 2006). 

A doença periodontal inicia-se quando as bactérias orais aderem às superfícies dentárias, 

formando a placa dentária (Quirynen, 2006a). 

3.1.1. Placa Dentária 

A placa dentária é definida como uma substância estruturada e resistente que adere 

firmemente às superfícies dentárias (Socransky, 2002). A placa dentária é um biofilme 

formado praticamente na sua totalidade pelas bactérias presentes na cavidade oral, razão 

pela qual, muitas vezes é designada por placa bacteriana (Lindhe, 2003). Este biofilme 

está contido numa matriz composta por glicoproteínas salivares e polissacarídeos 

extracelulares (Wiggs, 1997a). Um biofilme constitui um ambiente único onde os 

nutrientes se difundem através de diferentes camadas provocando alterações na 

composição da microbiota (Quirynen, 2006a). 

O ambiente da cavidade oral proporciona calor, humidade e nutrientes sendo por isso, o 

local ideal para a multiplicação de microrganismos (Loesche, 2001). Estes, para  

desencadearem a doença periodontal, têm de permanecer aderidos aos tecidos da cavidade 

oral nomeadamente, às superfícies dentárias, ao periodonto, ao epitélio oral, à língua e às 

tonsilas (Quirynen, 2006a). As superfícies dentárias devido às suas irregularidades, são de 
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entre os elementos da cavidade oral, aquelas que proporcionam um melhor nicho para a 

colonização desses microrganismos (Kolenbrander, 1993). Refira-se entretanto, que a 

inflamação gengival através do aumento da produção de fluido crevicular e do 

fornecimento de nutrientes, também provoca um aumento da acumulação dos 

microrganismos, reforçando deste modo, a extrema importância da realização de uma 

higiene oral adequada (Ramburg, 1994). De uma forma geral, podemos dividir o processo 

de formação da placa dentária em três fases: A primeira fase envolve a formação da 

película aderida, que é uma fina camada formada por glicoproteínas, enzimas e outras 

moléculas. Esta película proporciona condições para a adesão bacteriana. A adesão 

bacteriana constitui a segunda fase. O processo termina com a colonização dessas 

bactérias e com a maturação da placa dentária (Quirynen, 2006a). 

A placa bacteriana inicia-se nas regiões supragengivais mas caso não seja removida, atinge 

também as regiões subgengivais uma vez que a sua multiplicação é um processo contínuo 

(Debowes, 2010). A placa supragengival é a placa normalmente visível e está aderida às 

superfícies dentárias localizadas acima da gengiva. A placa subgengival situa-se no 

interior dos sulcos gengivais ou das bolsas periodontais (Loesche, 2001). É importante 

referir, que a remoção da placa supragengival tem uma influência mínima no prognóstico 

da doença periodontal. A eficácia do tratamento desta doença depende sobretudo, da 

remoção da placa subgengival (Westfelt, 1998). 

A constituição das placas bacterianas supra e subgengival não é igual (Mager, 2003). 

Enquanto a primeira é formada por bactérias aeróbias, gram-positivas e sem motilidade a 

segunda, envolve microrganismos mistos, como cocos gram-positivos e gram-negativos e 

também, formas filamentosas como bacilos com motilidade e espiroquetas (Elliott & 

Buckley, 2005). De facto, os microrganismos aeróbios iniciais consomem o oxigénio 

tornando o ambiente mais favorável para o crescimento das espécies anaeróbias (Hardham 

et al., 2005). 

As áreas subgengivais são os locais onde a placa bacteriana predomina (Lindhe, 2003). 

Esta situação deriva do facto da saliva, da língua, dos lábios e da abrasão causada pelos 

alimentos não conseguirem alcançar o interior dos sulcos gengivais ficando impedidos por 

isso de desempenhar a sua ação protetora relativamente à acumulação de placa nestas 

zonas (Hardham et al., 2005). 

3.1.2. Cálculo dentário 
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O cálculo dentário (Figura 17) corresponde à calcificação da placa bacteriana pelos 

minerais presentes na saliva. De uma 

forma mais precisa, esta afirmação é 

apenas verdadeira para o cálculo 

supragengival já que a mineralização 

da placa subgengival se deve à ação 

do fluido crevicular (Hinrichs, 2006). 

A apresentação mais comum do 

cálculo dentário é sob a forma de 

hidroxiapatite, substância formada 

por fosfato de cálcio (Lindhe, 2003). 

A predisposição genética tem sido 

apontada como um fator importante 

para a formação do cálculo dentário. 

Esta situação é evidenciada pelo facto de alguns animais sujeitos a hábitos alimentares 

idênticos, manifestarem prevalências de doença periodontal muito diferentes (Hinrichs, 

2006). As superfícies vestibulares dos dentes maxilares, constituem o local onde a 

acumulação de cálculo é maior e onde a sua formação se desenvolve mais rapidamente. A 

explicação deste facto tem sido atribuída à maior dificuldade por parte da língua em 

alcançar estas áreas e consequentemente, na menor eficácia em relação à sua remoção 

(Niemiec, 2008). De entre estes dentes, têm sido os quartos pré-molares (carniceiros), os 

dentes mais referidos como sendo o local onde a acumulação de cálculo dentário é maior 

e mais rápida. A explicação mais aceite é o facto do local destes dentes se situarem, no 

local onde se abrem os ductos das glândulas salivares parótida e zigomática. Por este 

motivo, existe uma maior quantidade de saliva e consequentemente, uma maior 

mineralização da placa bacteriana (Hennet & Harvey, 1991). A presença de cálculo 

provoca um aumento da placa dentária uma vez que as irregularidades das suas 

superfícies promovem o aumento da adesão bacteriana (Hinrichs, 2006). 

3.2. Fatores predisponentes 

As anomalias anatómicas, dentárias e periodontais, como o braquignatismo, o 

prognatismo, a persistência de dentes decíduos, as rotações dentárias, o apinhamento, a 

má oclusão e as irregularidades das superfícies dentárias, são os principais fatores que 

Figura 17 - Cálculo dentário (Niemiec, 2013) 
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predispõem para a doença periodontal, uma vez que aumentam a retenção de placa 

bacteriana (Hobson, 2005). Também algumas enfermidades, como a doença renal, em que 

os níveis de ureia se encontram elevados, a diabetes mellitus e as terapêuticas com 

corticosteroides e antineoplásicos indutoras da depressão do sistema imunitário, podem 

predispor para a ocorrência de lesões periodontais, embora existam estudos que associem 

estas enfermidades não ao início da doença periodontal mas ao agravamento dos seus 

sintomas, após esta enfermidade se ter estabelecido (Lang & Mombelli, 2002). Para além 

dos fatores atrás referidos, existem outros fatores implicados no desenvolvimento desta 

doença. Entre eles destacam-se a idade do paciente, a obesidade, a anatomia da cabeça, a 

predisposição racial, os efeitos da mastigação, a higiene oral e o tipo de alimentação 

(Debowes, 2010). Também a saúde geral do paciente, as carências alimentares, a 

predisposição genética, a quantidade e a qualidade de saliva, a microflora oral e o stress 

são fatores predisponentes, uma vez que diminuem a resposta protetora do organismo 

(Tizard, 2000).  

A maioria dos estudos disponíveis demonstra que a prevalência da doença periodontal 

aumenta com o aumento da idade dos cães (Lund, Armstrong et al., 1999). No entanto, 

esta relação não se verifica se as medidas profiláticas forem implementadas numa idade 

precoce e com um caráter permanente. 

De facto, os animais com idades 

avançadas podem possuir periodontos 

perfeitamente saudáveis (Beard, 

1989). Segundo Kyllar & Witter, a 

forma como a doença periodontal se 

manifesta clinicamente, está 

dependente do tamanho do cão, 

relacionando a gengivite com as raças 

médias e grandes e a periodontite com 

as raças pequenas. Aqueles autores, 

atribuem esta situação à reduzida 

atividade de mastigação dos cães de raças pequenas, que têm por hábito uma deglutição 

precoce dos alimentos e também ao facto, de muitas vezes serem alimentados com 

comida caseira ou ração húmida que não têm uma ação suficientemente eficaz, contra a 

acumulação de placa dentária, uma vez que a consistência deste tipo de alimentos, não 

proporciona a abrasão necessária para a sua remoção (Gawor et al., 2006) e também ao 

Figura 18 - Apinhamento dentário (Lobprise, 2012b) 
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facto dos cães de raça pequena possuírem um crânio mais reduzido que o crânio dos cães 

pertencentes a raças maiores tendo ambos no entanto, o mesmo número de peças 

dentárias concorrendo para que isto aconteça(Dyce, 2010). Consequentemente, os cães 

pertencentes a raças pequenas são o grupo onde ocorre um maior número de situações de 

apinhamento (Figura 18) e de má oclusão, aumentando dessa forma a prevalência da 

doença periodontal (Hoffmann, 1996). Esta desproporção entre o tamanho do crânio e o 

número de dentes é apontada por alguns autores como sendo consequência dos 

cruzamentos genéticos realizados pelo homem (Wiggs & Loprise, 1997a).  

A quantidade e a qualidade da saliva são também fatores que influenciam o 

desenvolvimento da doença periodontal (Bulkacz, 2006). De facto, a saliva é formada por 

algumas substâncias que têm um papel protetor relativamente à acumulação de placa 

dentária. De entre essas substâncias destacam-se as enzimas como a lisozima, responsável 

pela hidrólise da parede celular de algumas bactérias e a lactoferrina que se liga ao ferro 

privando assim as bactérias do seu elemento essencial. A saliva é formada também por 

imunoglobulinas, nomeadamente as imunoglobulinas A e G que lhe conferem 

propriedades imunológicas. Relativamente à sua quantidade, é sabido que uma produção 

reduzida de saliva, situação designada por xerostomia, contribui para o desenvolvimento 

da doença periodontal pelo facto de ser insuficiente na sua ação de remoção e inativação 

dos detritos alojados nas superfícies dos dentes (Lindhe, 2003). 

A cavidade oral dos cães possui valores de pH entre 7,5 e 8,0 (Harvey et al., 1995). Este 

facto ajuda a perceber um dos motivos da maior prevalência de doença periodontal em 

cães quando comparados com a espécie humana, visto um pH alcalino, favorecer o 

desenvolvimento da placa dentária e esta, ser o principal fator etiológico da doença 

(Valdez et al., 2000). 

3.3. Patogenia 

As manifestações da doença periodontal, observam-se sempre que existe um desequilíbrio 

entre as bactérias presentes na cavidade oral e a resposta inflamatória do hospedeiro. De 

facto, a resposta inflamatória que se manifesta inicialmente como gengivite constitui o 

principal mecanismo de defesa (Petersen & Ogawa, 2005). As manifestações clínicas 

iniciais são a alteração da cor dos tecidos gengivais, o edema e a hemorragia, que 

resultam das alterações vasculares e da formação de exsudado (Westfelt et al., 1998). Se 

esta resposta inflamatória inicial não for contrariada nem os agentes agressores forem 
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removidos, as estruturas gengivais serão destruídas e os microrganismos irão 

movimentar-se em direção apical com consequente formação de bolsas periodontais 

(Loesche & Grossman, 2001). As bolsas periodontais resultantes, vão constituir um 

ambiente favorável para o crescimento e multiplicação de novos microrganismos 

(principalmente anaeróbios) que juntamente com os seus produtos irão continuar a 

destruição dos tecidos periodontais resultando em migração apical do epitélio de união 

com perda de inserção e numa fase posterior, na destruição dos restantes componentes do 

periodonto (ligamento periodontal, cemento e osso alveolar). Este processo, termina na 

maioria das vezes, com a mobilidade das peças dentárias envolvidas e a sua inevitável 

perda (Lindhe et al., 2003). Como referido anteriormente, a doença periodontal é uma 

enfermidade dinâmica em que os microrganismos se encontram num estado de fluxo 

contínuo, alterando-se em função da disponibilidade em oxigénio e nutrientes. Estes 

microrganismos estimulam neutrófilos, monócitos, células epiteliais e fibroblastos 

resultando na produção de enzimas, prostaglandinas e citoquinas (interleucinas e fator de 

necrose tumoral), com consequente destruição do colagénio e reabsorção óssea devido à 

estimulação dos osteoclastos (Niemiec, 2008). No entanto, a progressão da doença ocorre 

na maior parte das vezes por episódios e não de forma contínua. De facto, a destruição 

dos tecidos resulta de períodos em que ocorre aumento de atividade, intercalados por 

períodos quiescentes. Estes últimos, apesar de não estarem associados a sinais clínicos ou 

radiográficos, não conduzem a remissão da doença, uma vez que a inflamação persiste no 

tecido conjuntivo em resultado da permanência da placa bacteriana nas superfícies 

radiculares (Gorrel, 2008). 

De uma forma resumida, a doença periodontal pode ser diferenciada em duas entidades 

distintas: A gengivite e a periodontite (Novak, 2006). 

3.3.1. Gengivite 

A gengivite (Figura 19) é definida como sendo uma 

inflamação superficial e reversível da gengiva onde a 

inserção do epitélio de união no dente se mantém 

íntegra. É o estádio inicial da doença periodontal mas 

evolui invariavelmente para periodontite se os fatores 

etiológicos não forem removidos (Westfelt et al., 

1998). A gengivite pode ser detetada no exame clínico, 

cerca de uma semana após a formação da placa 

Figura 19 – Gengivite (Niemiec, 2013a) 
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bacteriana se ter instalado. O sinal clínico inicial de gengivite é a alteração da cor da 

gengiva devido à hiperémia  manifestando-se por uma linha avermelhada ao longo da 

margem gengival, acompanhada na maior parte das vezes por halitose (Debowes, 2010). 

3.3.2. Periodontite 

A periodontite (Figura 20) traduz 

um quadro clínico muito mais 

grave. É caracterizada por uma 

inflamação associada à perda de 

inserção. Como referido 

anteriormente, quando não se 

contrariam os fatores etiológicos 

da gengivite, este processo 

inflamatório evolui e as bactérias 

e os seus produtos atingem o 

ligamento periodontal, 

danificando-o e formando as 

bolsas periodontais. Estas bolsas, 

alojam os microrganismos que se vão multiplicar e continuar o processo de destruição em 

direção apical, provocando a perda de inserção, a migração apical do epitélio de união e a 

reabsorção do osso alveolar, atingindo deste modo, todos os componentes do periodonto 

(Lindhe et al., 2003). As bactérias envolvidas neste processo são essencialmente 

Porphyromonas spp, Prevotella spp, Streptococcus spp e Fusobacterium spp (Niemiec, 

2013c). 

A periodontite pode manifestar-se clinicamente de diferentes formas em função do seu 

estádio mas o seu diagnóstico definitivo só é alcançado através da realização de exames 

complementares como as radiografias e a relação entre os achados no exame oral e os 

respetivos índices periodontais (Gorrel, 2008). Nos seus estádios mais avançados, não só 

é uma enfermidade irreversível como pode originar lesões sistémicas de extrema 

gravidade (Carranza & Takei, 2006a). 

3.4. Classificação 

Existem diversos tipos de classificações possíveis de aplicar aos vários estadios da doença 

periodontal. Esta classificação traduz o grau de gravidade de doença periodontal em cada 

Figura 20 - Periodontite (Niemiec, 2013b) 
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um dos dentes. Note-se que o mesmo paciente poderá possuir peças dentárias com 

diferentes graus de doença periodontal entre si. Uma possível classificação dos diversos 

estadios e dos sinais clínicos associados pode ser consultada na Tabela 1.  

 

Estádio 0 Clinicamente normal; Ausência de inflamação gengival e de periodontite. 

Estádio 1 Gengivite sem perda de inserção; Altura e arquitetura da margem alveolar 

normais. 

Estádio 2 Periodontite ligeira com sinais radiográficos ligeiros; Perda de inserção 

inferior a 25%; Dente multirradicular com exposição de furca em estádio 

1. 

Estádio 3 Periodontite moderada; Perda de inserção entre 25-50%; Dente 

multirradicular com exposição de furca em estádio 2. 

Estádio 4 Periodontite grave; Perda de inserção >50%, Dente multirradicular com 

exposição de furca em estádio 3. 
Tabela 1 - Classificação da doença periodontal (adaptada de American Veterinary Dental College, 2015) 

 

 

No estádio 0 a gengiva encontra-se clinicamente 

normal, não se observando a presença de 

inflamação gengival ou de periodontite (Figura 

21). 

 

 

 

 

No estádio 1 verifica-se a presença de gengivite 

mas sem perda de inserção. A altura e a 

arquitetura da margem alveolar estão normais 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Estádio 1 (Niemiec, 2013b) 

Figura 21 - Estádio 0 (Niemiec, 2013b) 
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No estádio 2 (Figura 23) já é possível observar 

uma periodontite ligeira. Caracteriza-se pela 

perda de inserção inferior a 25% ou presença de 

um dente multirradicular cuja avaliação da 

exposição de furca seja no máximo de estádio 1 

ou ainda pela presença de sinais radiográficos 

ligeiros de periodontite. A medida da perda de 

inserção inferior a 25% é realizada através da 

profundidade de sondagem e do nível clínico de 

inserção ou através da determinação radiográfica da distância entre a junção 

amelocementária e a margem alveolar relativamente ao comprimento da raiz. 

 

No estádio 3 (Figura 24) a periodontite 

classifica-se como moderada. É caracterizado 

pela perda de inserção entre 25% e 50% 

realizada através da profundidade de 

sondagem e do nível clínico de inserção ou 

através da determinação radiográfica da 

distância entre a junção amelocementária e a 

margem alveolar relativamente ao 

comprimento da raiz ou ainda pela presença 

de um dente multirradicular cuja avaliação da exposição de furca se encontra no estádio 

2. 

No estádio 4 (Figura 25) a periodontite é 

grave. É o estádio mais avançado e envolve 

perda de inserção superior a 50% realizada 

através da profundidade de sondagem e do 

nível clínico de inserção ou através da 

determinação radiográfica da distância entre a 

junção amelocementária e a margem alveolar 

Figura 25 - Estádio 4 (Niemiec, 2013b) 

Figura 23 - Estádio 2 (Niemiec, 2013b) 

Figura 24 - Estádio 3 (Niemiec, 2013b) 
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relativamente ao comprimento da raiz ou ainda a presença de um dente multirradicular 

cuja avaliação da exposição de furca se encontra no estádio 3. 

3.5.  Manifestações clínicas 

As manifestações clínicas da doença periodontal são dependentes das propriedades 

agressoras dos microrganismos e da capacidade do hospedeiro em resistir à agressão 

(Dyke & Serhan, 2003). Assim sendo, pode haver efeitos locais bem como efeitos 

sistémicos. 

3.5.1. Efeitos locais 

Para além das situações de gengivite e de periodontite já descritas anteriormente, existem 

outras manifestações locais que podem surgir na sequência de complicações da doença 

periodontal: 

3.5.1.1. Halitose 

A halitose vulgarmente conhecida por mau hálito, é um sinal com uma grande prevalência 

nos cães (Huffman, 2010). A halitose pode ocorrer como consequência de várias causas: 

Cetoacidose, urémia, sinusite, bronquite crónica, alterações gastrointestinais, corpos 

estranhos orais ou tumores da cavidade oral. Apesar de poder ser uma consequência de 

qualquer uma das situações anteriormente referidas, a causa mais comum de halitose é a 

doença periodontal (Lee & Kho, 2003). De facto, na maior parte das situações esta 

manifestação resulta da destruição tecidular e da putrefação dos aminoácidos pelas 

bactérias gram negativas presentes na doença periodontal (Quirynen & Steenberghe, 

2006b). O grau de halitose pode inclusivamente, estar relacionado com o nível de 

inflamação periodontal (Yaegaki & Sanada, 1992). Este grau pode ser medido através de 

um monitor de sulfuretos (Davot et al., 1995). De uma forma resumida, podemos dizer 

que a halitose para além de poder ser a manifestação de um conjunto variado de 

enfermidades, é uma situação facilmente detetável pelos proprietários e ao mesmo tempo 

uma situação de fraca aceitação social. Por todos estes motivos, a halitose pode ter um 

papel determinante na procura de ajuda especializada. 

3.5.1.2. Hiperplasia gengival 
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A hiperplasia gengival (Figura 26) ocorre 

principalmente em cães de raças grandes e 

é uma resposta inflamatória à presença de 

placa dentária (Niemiec, 2010). Devido à 

base da gengiva estar aderida ao dente, o 

crescimento gengival dá-se no sentido 

oclusal ficando em alguns casos grande 

parte da coroa dentária coberta por tecido 

gengival hiperplásico (Cho & Garant, 

2000). Existe nalguns indivíduos, uma 

predisposição hereditária para esta 

situação (Debowes, 2010). Este crescimento gengival vai originar um aumento da 

profundidade do sulco gengival que neste caso específico se designa por pseudobolsa 

visto o aumento da profundidade não ser consequência da perda de inserção mas sim, de 

um crescimento anormal da gengiva (Tsugawa et al., 2003). Porém, as consequências são 

em tudo, semelhantes às causadas pela formação das verdadeiras bolsas uma vez que o 

aumento da profundidade causado pela formação da pseudobolsa facilita a retenção da 

placa subgengival ao mesmo tempo que dificulta a sua remoção pela saliva (Tsugawa & 

Verstraete, 2000). Por tudo isto, as pseudobolsas são consideradas um fator predisponente 

para a periodontite (Hoffman, 2006). 

3.5.1.3. Abcessos periodontais 

O abcesso periodontal corresponde geralmente, à exacerbação aguda de um processo 

crónico no interior de uma bolsa periodontal 

(Herrera et al., 2000). Deve-se muitas vezes a 

uma obstrução parcial ou completa da 

abertura da bolsa causada por uma ineficaz 

remoção do cálculo subgengival ou pela 

presença de um corpo estranho (Mulligan & 

Aller, 1998). O abcesso periodontal agudo 

pode fistulizar (Figura 27) e originar uma 

rápida e extensa perda óssea provocando a 

perda da peça dentária envolvida. Em muitos casos, a reabsorção óssea estende-se para 

além dos limites apicais das raízes dentárias. Noutras situações porém, a coleção de pus 

Figura 26 - Hiperplasia gengival (Lobprise, 2012c) 

Figura 27 - Abcesso periodontal (Niemiec, 2013d) 
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encontra-se confinada bastando a sua drenagem e a administração de terapêutica 

antimicrobiana para a sua completa resolução (Melnick & Takei, 2006). 

3.5.1.4. Fístula oronasal 

A fístula oronasal (Figura 28) 

tem uma maior prevalência em 

cães de raças pequenas e mais 

idosos apesar de poder afetar 

qualquer raça. As doenças do 

periodonto são uma das suas 

principais causas (Niemiec, 

2010). Os dentes mais 

frequentemente envolvidos 

neste tipo de processo, são os 

caninos maxilares (Marretta & Smith, 2005).  

Os sinais clínicos manifestados pelos indivíduos portadores de fístulas oronasais são a 

secreção nasal crónica, espirros e por vezes anorexia e halitose (Debowes, 2010). Pode 

haver passagem de alimentos para a cavidade nasal e consequentemente o surgimento de 

rinites. Nem todas as fístulas causam sinais clínicos, sendo por vezes, difícil diagnosticá-

las. Em algumas situações, o seu diagnóstico só consegue ser realizado com o animal 

anestesiado, sendo necessário introduzir uma sonda periodontal na abertura do trajeto 

recentemente formado (Niemiec, 2010). Normalmente, a resolução espontânea da fístula 

é uma situação rara, sendo por isso necessária, uma intervenção cirúrgica com o objetivo 

de separar as mucosas oral e nasal e encerrar a comunicação entre as duas cavidades. Para 

um tratamento realmente efetivo, é necessário realizar na maior parte das situações, a 

exodontia do dente envolvido. Contudo, quando se realiza um diagnóstico precoce e 

recorremos à cirurgia periodontal, algumas situações são resolvidas com êxito 

preservando nestes casos, a peça dentária envolvida (Marretta & Smith, 2005). 

3.5.1.5. Lesões endodônticas 

Uma lesão no periodonto pode ser 

propagada à cavidade pulpar através 

do forâmen apical (Berman & 

Figura 28 - Fístula oronasal (Holmstrom, 2013a) 

Figura 29 - Lesão endo-perio (Niemiec, 2013e) 
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Hartwell, 2006). Da mesma forma, uma lesão endodôntica pode estender-se ao periodonto 

(Figura 29). É importante por isso, distinguir a origem de cada uma destas enfermidades 

uma vez que a abordagem terapêutica e o prognóstico são diferentes para cada uma das 

situações. Em termos gerais, quando uma enfermidade periodontal se estende à cavidade 

pulpar de um dente o prognóstico é reservado e muitas vezes o único tratamento possível 

é a sua exodontia (Eisner, 2004). 

3.5.1.6. Alterações oculares 

A proximidade dos ápices radiculares dos  

quartos pré-molares e molares maxilares aos 

tecidos orbitários pode provocar alterações 

oculares, sempre que estes dentes se 

encontram atingidos por doença periodontal 

(Ramsey et al., 1996). Estas alterações podem 

manifestar-se apenas por uma inflamação, mas 

também por situações mais graves, como os 

abcessos retrobulbares (Figura 30) e a perda 

de visão do olho afetado (Anthony et al., 2010). Refira-se também, a possibilidade de 

ocorrer um trauma ocular iatrogénico causado durante a exodontia destes dentes uma vez 

que, como referido anteriormente, sendo estes os dentes mais afetados pela doença 

periodontal, muitas vezes a exodontia acaba por ser o único procedimento possível 

(Smith, et al., 2003). 

3.5.2. Efeitos sistémicos 

Sendo a doença periodontal uma infeção crónica, pode manifestar-se na cavidade oral 

numa fase inicial mas numa fase mais avançada  atingir vários órgãos e causar efeitos 

sistémicos (Westfelt et al., 1998). 

 Como referido anteriormente, a resposta inicial à agressão periodontal traduz-se por uma 

inflamação dos tecidos através da produção de mediadores inflamatórios como 

citoquinas, interleucinas e prostaglandinas. Esta resposta do hospedeiro vai aumentar a 

permeabilidade vascular, ativar leucócitos e estimular a produção de anticorpos. O 

aumento da permeabilidade vascular vai então, permitir a entrada de produtos bacterianos 

na circulação sanguínea. Este processo designa-se por bacteriemia e uma vez instalado 

pode originar um conjunto de alterações de entre as quais se salientam a bronquite crônica 

Figura 30 - Abcesso retrobulbar (Niemiec, 2013e) 
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e fibrose pulmonar, endocardite e endocardiose, diabetes, hepatite, glomerulonefrite, 

artrite e meningite (Mealey, 2000; Seymour et al., 2003). Por todos estes motivos, a 

prevenção e o tratamento da doença periodontal são de extrema importância uma vez que 

esta enfermidade quando não tratada não apenas diminui a função de mastigação e causa 

dor como também origina consequências sistémicas que podem pôr em risco a vida dos 

animais (Scannapieco, 2004). 

3.5.2.1. Doença Renal 

Sendo a filtração do sangue uma das funções renais, não é de estranhar que os rins sejam 

rapidamente afetados sempre que uma bacteriemia se instala. Alguns estudos relatam uma 

afinidade significativa das bactérias envolvidas na doença periodontal para os endotélios. 

Estes estudos demonstram também, que estas bactérias causam alterações nos capilares 

dos glomérulos (Scannapieco, 2004). Está aliás demonstrada, a existência de uma relação 

entre as infeções crónicas, as doenças inflamatórias e a formação de complexos imunes 

nos glomérulos renais, provocando glomerulonefrites (Hoffmann & Gaengler, 1996). 

Estes complexos imunes, têm sido relacionados com a propagação da inflamação uma vez 

que estimulam mediadores inflamatórios entre os quais citoquinas e fatores de 

crescimento que vão causar alterações no parênquima e provocar uma diminuição da 

função renal (Sedor, Konieczkowski, et al., 1993). Atualmente, existem estudos que 

demostram haver uma relação entre o tratamento da doença periodontal e as melhorias na 

taxa de filtração glomerular apesar de serem ainda necessários mais resultados que 

apoiem esta evidência (Graziani, et al., 2010). 

3.5.2.2. Endocardite bacteriana 

Vários estudos sugerem que a bacteriemia causada pela doença periodontal pode originar 

situações de endocardite (Abbott, 2008). Apesar da evidência clínica desta relação, o seu 

mecanismo de ação possui ainda um papel controverso. Embora não seja unânime, a 

maioria dos autores considera que as válvulas cardíacas alteradas, como acontece nos 

casos das displasias valvulares, possuem uma maior predisposição para o alojamento das 

bactérias presentes na cavidade oral dos indivíduos portadores de doença periodontal, 

sempre que estas atingem a circulação sanguínea (Loos, Craandijk et al., 2000). Por outro 

lado, a maioria das situações de endocardite bacteriana não está relacionada com os 

procedimentos dentários anteriormente realizados (Peddle, Drobatz, et al., 2009). No 

entanto, os indivíduos portadores de cardiopatias, devem realizar profilaxia antibacteriana 
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antes de serem submetidos a procedimentos dentários que provoquem bacteriemia como é 

o caso da remoção do cálculo dentário (Glickman & Moore, 2009). 

3.5.2.3. Diabetes mellitus 

A associação desta enfermidade com a doença periodontal encontra-se documentada em 

vários estudos (Nesbitt & Reynolds, 2010). Estes estudos, também sugerem uma relação 

entre a doença periodontal e o aumento da resistência à insulina (Ekuni & Tomofuji, 

2010). Esta situação faz todo o sentido, uma vez que é sabido que uma infeção aguda, 

seja bacteriana ou viral, não só aumenta a resistência à insulina como torna também mais 

difícil o controlo da glicémia (Zadik & Bechor, 2010). Em contraste com esta situação, 

uma terapêutica adequada da doença periodontal pode melhorar o controlo da glicémia e 

diminuir os valores de insulina (Promsudthi & Pimapansri, 2005). De facto, alguns 

pacientes insulinodependentes após terem sido submetidos a tratamento periodontal 

deixaram de necessitar da administração desta hormona (Canpus & Salem, 2005). 

Concluindo, a diabetes constitui um fator de risco para a doença periodontal uma vez que 

ao diminuir o sistema imunitário aumenta a suscetibilidade a esta enfermidade e um 

periodonto saudável é uma condição imprescindível para um controlo adequado daquela 

doença metabólica (Mealey & Ocampo, 2007). 

3.5.2.4. Doença Respiratória 

A doença periodontal tem sido ultimamente, relacionada com casos de doença respiratória 

obstrutiva crónica (obstrução recorrente das vias aéreas) e de pneumonia (Deo & 

Bhongade, 2009). A infeção crónica dos pulmões parece ocorrer em consequência da 

inalação de grande quantidade de bactérias orais (Mealey et al., 2006). Apesar de não 

haver evidências científicas, observa-se na clínica que as infeções orais exacerbam 

quadros crónicos de infeções respiratórias (Scannapieco et al., 1998). Além disto, os 

cuidados de higiene oral têm sido relacionados com a diminuição da incidência das 

manifestações agudas da doença respiratória crónica bem como diminuído as infeções 

respiratórias oportunistas (Nagatake et al., 2002). Embora as alterações respiratórias 

causadas pela doença periodontal não beneficiem de especial atenção por parte dos 

médicos veterinários, estudos recentes enfatizam esta associação e alertam para o facto de 

poderem causar situações de gravidade considerável, tais como bronquite e enfisema 

(Deo & Bhongade, 2009). 
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3.6. Diagnóstico  

3.6.1. Sistemas de classificação 

Existem vários sistemas de classificação dentária. O sistema triadan modificado é um 

exemplo deste tipo de sistemas. Este sistema é composto por três números. O primeiro 

número refere-se ao quadrante (Figura 31) enquanto os 

dois números restantes se referem ao dente.   

O primeiro quadrante corresponde à hemiarcada maxilar 

direita, o segundo à hemiarcada maxilar esquerda, o 

terceiro quadrante corresponde à hemiarcada 

mandibular esquerda e o quarto quadrante à hemiarcada 

mandibular direita. 

 

 

 

Os dois números que se referem às peças dentárias 

variam entre um e onze, referindo-se o número um ao 

dente incisivo mais mesial (a partir do plano sagital 

médio) e o número onze ao dente molar mais distal de 

cada quadrante.  

Por exemplo, a designação 101 é referente ao primeiro 

incisivo maxilar direito e à designação 305 corresponde 

o dente primeiro pré-molar mandibular esquerdo 

(Figura 32). 

 

 

 

 

Relativamente à dentição decídua, os quadrantes são representados pelos números cinco, 

seis, sete e oito referindo-se respetivamente, ao quadrante maxilar direito, maxilar 

Figura 31 - Quadrantes (Holmstrom, 2013a) 

Figura 32 - Numeração da dentição 

(adaptada de Holmstrom, 2013a) 
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esquerdo, mandibular esquerdo e mandibular direito. A numeração dentária decídua faz-

se de forma idêntica à numeração dentária definitiva (Holmstrom, 2013a). 

3.6.2. Registos dentários 

Em medicina dentária veterinária, a realização de registos dentários é uma etapa 

fundamental (AVDC, 2015). Esta etapa permite o armazenamento de informação relativa 

a um paciente que poderá ser útil nas seguintes situações: na simplificação do 

planeamento dos procedimentos dentários; na monitorização dos tratamentos efetuados; 

na recolha rápida de informação acerca de uma paciente sempre que este é 

intervencionado por um médico veterinário que não o seu médico habitual ou nas 

situações que envolvam processos médico-legais e forenses (Balachander, 2015). Os 

registos dentários deverão ser realizados numa ficha própria. Existem vários modelos de 

fichas de registos dentários e o médico veterinário deverá escolher aquele com que se 

sinta mais confortável. Em Anexo I está um exemplo de um modelo deste tipo de ficha.  

3.6.3. Exame oral 

Para que o exame periodontal seja efetivo é necessário que o animal esteja anestesiado 

uma vez que este exame é demorado e executado com instrumentos cortantes passíveis de 

causar lesões iatrogénicas aquando do movimento do animal. 

De modo a obtermos um exame oral completo, devemos realizar a avaliação dos 

seguintes índices: gengivite e índice gengival, profundidade de sondagem periodontal, 

recessão gengival, exposição de furca e mobilidade dentária. 

3.6.3.1. Gengivite e índice gengival (AVDC Nomenclature Committee); 

A presença e o grau de gengivite são avaliados com base no rubor, edema e presença ou 

ausência de sangramento à sondagem do sulco gengival. 

Devemos introduzir delicadamente uma sonda periodontal em diversos pontos do sulco 

gengival ao redor de cada dente e classificar de acordo com o índice gengival de Lõe e 

Silness modificado (Tabela 2), que de entre os vários índices que podem ser utilizados 

para se obter um valor numérico para a intensidade da inflamação gengival, parece-nos 

ser simples de executar e eficaz. 

Grau 0 Gengiva clinicamente saudável. 
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Grau 1 
Gengivite ligeira. Edema e rubor discretos. 

Ausência de sangramento à sondagem periodontal. 

Grau 2 
Gengivite moderada. Margem gengival avermelhada e edemaciada. 

Sangramento à sondagem periodontal. 

Grau 3 
Gengivite grave. Margem gengival muito edemaciada com 

coloração vermelha ou vermelho-escura. Sangramento espontâneo. 

Tabela 2 - Índice gengival (adaptada de Lõe e Silness, 2004) 
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No grau 0, a gengiva encontra-se 

clinicamente saudável (Figura 33). 

 

 

 

 

O grau 1 é caracterizado por gengivite ligeira 

associada a edema e a rubor discretos e a 

ausência de sangramento à sondagem 

periodontal (Figura 34). 

 

 

O grau 2 refere-se a gengivite moderada em 

que a margem gengival se encontra 

avermelhada e edemaciada e existe 

sangramento à sondagem periodontal (Figura 

35).  

 

Por último, no grau 3, a gengivite é grave. 

Neste grau a margem gengival encontra-se 

muito edemaciada com coloração vermelha ou 

vermelho-escura e presença de sangramento 

espontâneo (Figura 36). 

 

Figura 33 - Grau 0 (Niemiec, 2013a) 

Figura 34 - Grau 1 (Niemiec, 2013a) 

Figura 35 - Grau 2 (Niemiec, 2013a) 

Figura 36 - Grau 3 (Niemiec, 2013a) 
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3.6.3.2. Profundidade da sondagem periodontal (AVDC Nomenclature Committee); 

A profundidade do sulco gengival é medida 

através da colocação de uma sonda periodontal 

graduada no interior do sulco gengival em 

direção à sua base até que seja sentida 

resistência (Figura 37). A distância da margem 

da gengiva livre até ao fundo do sulco ou da 

bolsa corresponde à profundidade da sondagem 

periodontal e deve ser medida em milímetros 

em vários pontos ao redor de todo o dente. No 

cão, o sulco gengival tem uma profundidade entre 1 e 3 milímetros. As medidas obtidas 

acima destes valores indicam geralmente, a presença de periodontite com destruição do 

ligamento periodontal e reabsorção do osso alveolar, traduzindo-se numa maior 

profundidade de sondagem e denominando-se bolsa periodontal. No entanto, quando a 

inflamação gengival resulta em edema ou hiperplasia da gengiva livre também há um 

aumento da profundidade de sondagem mas nestes casos utiliza-se o termo pseudobolsa 

uma vez que o ligamento periodontal e o osso alveolar estão íntegros não havendo 

portanto, sinais de periodontite devendo-se então, o aumento da profundidade de 

sondagem à hiperplasia ou ao edema. 

3.6.3.3. Recessão gengival (AVDC Nomenclature 

Committee); 

A recessão gengival (Figura 38) corresponde à 

distância (em mm) entre a junção amelocementária e 

a margem da gengiva livre, obtendo-se este valor 

também com uma sonda periodontal graduada . Nos 

locais com recessão gengival a profundidade de sondagem periodontal pode estar dentro 

dos valores normais e haver simultaneamente perda 

óssea alveolar. 

3.6.3.4. Exposição de furca (AVDC Nomenclature Committee); 

A exposição de furca refere-se às situações em que o osso alveolar existente entre as 

raízes de um dente multirradicular é destruído pela periodontite. Quando a furca fica 

exposta, permite nesse local um aumento da acumulação de placa, de cálculo e de restos 

Figura 37 - Medição da profundidade de sondagem  

(Lobprise, 2012d) 

Figura 38 - Recessão gengival (adaptada de  

Gorrel, 2008) 
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alimentares aumentando desta forma a susceptibilidade para a doença periodontal. Para se 

avaliar o grau de exposição, os locais de furca devem ser examinados com uma sonda 

periodontal ou com um explorador dentário curvo (Tabela 3). 

 

No grau 0 ainda não existe 

comprometimento da furca (Figura 39). 

 

 

 

 

No grau 1 existe uma exposição inicial. A 

furca pode ser sentida com um explorador ou 

com uma sonda mas a destruição tecidular 

horizontal é inferior a um terço da largura da 

furca (Figura 40). 

 

No grau 2 a exposição é parcial. É possível 

penetrar na furca mas o explorador ou a 

sonda não atravessam a furca na direção 

vestibulopatina ou vestibulolingual. A 

destruição tecidular horizontal ultrapassa um 

terço da largura da furca nesta direção 

(Figura 41). 

Grau 0 Sem comprometimento da furca. 

Grau 1 Exposição inicial. Destruição tecidular horizontal é inferior a um terço da 

largura da furca. 

Grau 2 Exposição parcial. Possível penetrar na furca mas o explorador ou a sonda 

não a atravessam. A destruição tecidular horizontal ultrapassa um terço da 

largura da furca. 

Grau 3 Exposição total. O explorador ou a sonda transpassam a região da furca na 

direção vestibulopalatina. 

Tabela 3 - Avaliação da exposição de furca (adaptada de AVDC Nomenclature Committee, 2015) 

Figura 39 - Grau 0 (Niemiec, 2013b) 

Figura 40 - Grau 1 (Niemiec, 2013b) 

Figura 41 - Grau 2 (Niemiec, 2013b) 
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No grau 3 a exposição é total. O explorador 

ou a sonda transpassam a região da furca na 

direção vestibulopalatina (Figura 42). 

 

 

 

3.6.3.5. Mobilidade dentária (AVDC Nomenclature Committee); 

O grau de mobilidade dentária (Figura 43) deve ser observado com um instrumento 

apropriado como a ponta do cabo do espelho dentário ou da sonda periodontal. 

 

 

 

 

 

 

No grau 0 existe apenas presença de mobilidade fisiológica (inferior ou igual a 0,2 mm). 

No grau 1, a mobilidade é horizontal e situa-se entre 0,2 mm e 0,5 mm. No grau 2, a 

Grau 0 Presença apenas de mobilidade fisiológica, inferior ou igual a 0,2 mm. 

Grau 1 Mobilidade horizontal entre 0,2 mm e 0,5 mm. 

Grau 2 Mobilidade horizontal entre 0,5 mm e 1,0 mm. 

Grau 3 Mobilidade horizontal superior a 1,0 mm  

ou presença de mobilidade vertical. 

Tabela 4 - Avaliação da mobilidade dentária (adaptada de AVDC Nomenclature Committee, 2015) 

Figura 42 - Grau 3 (Niemiec, 2013b) 

Figura 43 - Mobidade dentária (Niemiec, 

2013b) 
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mobilidade horizontal está situada entre 0,5 mm e 1,0 mm. O grau 3 é caracterizado por 

mobilidade horizontal superior a 1,0 mm ou pela presença de mobilidade vertical. 
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3.6.3.6. Nível clínico de inserção (AVDC Nomenclature Committee); 

O nível clínico de inserção (NCI) corresponde à distância 

compreendida entre a junção amelocementária (ou de um 

determinado ponto do dente) e a base ou extensão apical 

da bolsa periodontal. A perda do nível clínico de inserção 

corresponde a uma medida mais exata da perda tecidular 

na periodontite do que a profundidade de sondagem e pode 

ser medida com auxílio de uma sonda periodontal (Figura 

44) ou através das seguintes fórmulas: 

 

 Nivel Clínico de Inserção (NCI) = Profundidade de Sondagem Periodontal (PSP) + 

Recessão Gengival (RG) sem presença de hiperplasia gengival. 

 Nivel Clínico de Inserção (NCI) = Profundidade de Sondagem Periodontal (PSP) –  

Hiperplasia Gengival (HG) com presença de hiperplasia gengival. 

3.7. Radiologia 

O RX é um meio complementar de diagnóstico imprescindível em medicina dentária, 

para a obtenção do diagnóstico, planeamento do tratamento, realização de determinados 

procedimentos e monitorização dos resultados do tratamento realizado (DuPont & 

DeBowes, 2009). 

Para que o exame radiográfico contribua de forma adequada para um diagnóstico 

periodontológico definitivo, devemos executar um conjunto de procedimentos pela 

seguinte ordem: Anestesia geral, exame clínico, registo dentário e remoção do cálculo 

dentário. A razão pela qual este passo deve preceder a realização radiográfica deve-se ao 

facto, do cálculo dentário ser radiopaco e poder mascarar determinadas lesões (Gorrel, 

2008). 

Na periodontologia, as radiografias fornecem informação que permite avaliar a 

quantidade de osso alveolar perdida, o estado da furca, o padrão de perda óssea, as 

alterações periapicais entre outras (Hoffman, 2006). 

3.7.1. Filmes orais 

Atualmente a medicina veterinária dentária 

tem à sua disposição vários tipos de filmes 

Figura 44 - Nível clínico de inserção 

(Gorrel, 2008) 

Figura 45 - Tipos de filmes orais (Lobprise, 2012e) 
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orais (Figura 45). Os mais utilizados são: 1) Os filmes intraorais convencionais, que 

consistem numa emulsão simples, sem chassi, disponíveis em vários tamanhos e 

diferentes velocidades. Estes filmes estão envolvidos por uma capa de papel preto, 

contendo na parte de trás, uma fina lâmina de chumbo que reduz a dispersão da radiação e 

que se encontra acondicionada dentro de um envelope plástico. 2) O outro tipo de filme 

intraoral faz parte da radiografia digital. Neste tipo de radiografia, os filmes 

convencionais são substituídos por sensores digitais que estão acoplados a um 

computador com um software apropriado. As vantagens do uso da radiografia digital 

incluem maior velocidade, redução da exposição requerida e facilidade de  

armazenamento da informação (DuPont & DeBowes, 2009). 

3.7.2. Técnicas radiográficas 

Existem várias técnicas radiográficas em medicina veterinária dentária, sendo as técnicas 

intraorais (em que o filme é posicionado no interior da cavidade oral e o feixe de raios X 

direcionado através das estruturas que se pretendem radiografar), as mais utilizadas. As 

duas técnicas básicas, são a técnica do paralelismo para os pré-molares e molares 

mandibulares e a técnica da bissetriz para os restantes dentes (Gorrel, 2008). 

3.7.2.1. Técnica do paralelismo 

O paciente deve ser posicionado em decúbito lateral 

(com o lado a ser radiografado voltado para cima), o 

filme é colocado no interior da boca pressionando-o 

contra os dentes que se pretendem radiografar (Figura 

46) e o feixe de raios x é direcionado da face lateral 

para a medial fazendo um ângulo reto com o eixo 

longo do dente (Gorrel, 2008).  

3.7.2.2. Técnica da bissetriz 

O filme é posicionado com uma certa 

angulação atrás do dente, de seguida uma 

linha imaginária é desenhada no ponto 

médio entre o plano do filme e o plano do  

eixo longo do dente, isto é, o plano 

bissetor (Figura 47). O feixe de raios x é 

Figura 46 - Técnica do paralelismo (adaptada 

de Tutt, 2006b) 

Figura 47 - Técnica da bissetriz (adaptada de Tutt, 2006b) 
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então direcionado perpendicularmente aquele plano, evitando-se desta forma quer o 

alongamento quer o encurtamento dos dentes na imagem radiográfica (Gorrel, 2008). 

Seja qual for a técnica radiográfica escolhida, devemos conseguir visualizar de forma 

bem definida, as estruturas que compõem os dentes bem como os seus tecidos de 

sustentação. A título de exemplo, na Figura 48, é possível visualizar o esmalte (E) como 

sendo uma fina camada radiopaca que recobre a coroa e se torna mais afilada em direção 

à margem cervical do dente; a dentina (D) que sendo menos radiopaca que o esmalte, 

corresponde ao maior volume de entre os tecidos duros do dente; a cavidade pulpar (CP) 

ilustrada pelo espaço radiotransparente contínuo visível no 

interior do dente, desde a porção coronal até ao ápice 

radicular; a parede do alvéolo dentário ou lâmina dura (LD), 

representada pela linha radiopaca que acompanha paralelamente a raiz do dente; o espaço 

do ligamento periodontal (ELP) que corresponde à linha radiotransparente localizada 

entre a lâmina dura e a raiz dentária e finalmente, o osso cortical da crista alveolar 

(OCCA) que é contíguo à lâmina dura (DuPont & DeBowes, 2009). 

3.7.3. Alterações radiográficas 

De entre as inúmeras consequências resultantes da doença periodontal que se manifestam 

radiograficamente, salientamos as seguintes situações: anquilose do ligamento 

periodontal, processo periapical e padrões de perda óssea alveolar. 

3.7.3.1. Anquilose do ligamento periodontal 

Esta situação, torna-se visível radiograficamente através de uma diminuição do espaço 

onde se encontra o ligamento periodontal. A linha existente entre o osso alveolar e a raiz 

deixa de ser percetível. Após a reabsorção, o cemento é muitas vezes substituído por osso 

(Arnbjerg, 1996). 

3.7.3.2. Processo periapical 

Este tipo de lesão é causado por uma infeção crónica instalada 

em torno do ápice dentário com consequente reabsorção óssea. 

Traduz-se radiograficamente (Figura 49) por um aumento de 

radiotransparência nessa zona (Niemiec, 2005). 
Figura 49 - Processo periapical 

(Lobprise, 2012e) 

Figura 48 – Visualização 

radiográfica de estrutura dentária 

e tecidos de sustentação 

(adaptada de Dupont, 2009) 
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3.7.3.3. Padrões de perda óssea alveolar 

Existem dois tipos de perda de osso alveolar: A horizontal e a vertical (ou angular). O 

padrão de perda óssea alveolar é determinado por vários fatores entre os quais a espessura 

do osso, o alinhamento dos dentes, a anatomia e a posição das raízes, bem como a 

proximidade entre as peças dentárias. A espessura do osso que rodeia os dentes é sem 

dúvida, o mais importante fator de todos. Este osso é constituído pelo septo interdentário 

e pelas tábuas ósseas lingual/palatina e vestibular (Carranza & Takei, 2006b). 

3.7.3.3.1. Perda óssea horizontal   

 Nos animais de companhia, a perda óssea horizontal 

(Figura 50) é a mais comum. Ela pode ser visível 

quando o defeito ósseo se encontra ao mesmo nível 

da arcada devido ao facto de ser frequentemente 

acompanhada por recessão gengival não estando as 

bolsas periodontais portanto, associadas a este tipo de 

perdas (Bellows, 2004). 

3.7.3.3.2. Perda óssea vertical 

 Relativamente à perda óssea vertical (Figura 51), ela 

pode ser diagnosticada quando o osso que rodeia os 

dentes possui algumas áreas mais apicais em relação a 

outras (defeitos ósseos angulados), sendo frequentes as 

bolsas periodontais associadas a este tipo de perda 

óssea (Tutt, 2007). 

3.8. Instrumentos 

Existem vários tipos de instrumentos disponíveis em periodontologia: Os manuais e os 

mecânicos (elétricos) (Klokkevold, Takei, et al., 2006). 

De entre um conjunto de inúmeras opções, entendemos destacar os instrumentos que nos 

parecem indispensáveis para alcançar o diagnóstico bem como para tratar as situações 

mais frequentes em periodontologia. 

Figura 50 - Perda óssea horizontal (Niemiec, 

2013b) 

Figura 51 - Perda óssea vertical (adaptada 

de Niemiec, 2013b) 
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3.8.1. Instrumentos manuais 

Sondas periodontais 

As sondas periodontais (Figura 52) são 

instrumentos utilizados para medir a 

profundidade dos sulcos/bolsas. As suas 

extremidades estão graduadas em 

milímetros e podem ter as formas redonda, 

oval ou plana. Existem também sondas 

periodontais especiais que não permitem 

uma pressão exagerada passível de 

danificar os tecidos inflamados que nesta situação se encontram bastante friáveis Este tipo 

de sondas é muito útil par a pessoas com pouca experiência na realização desta técnica. 

Existem ainda as sondas curvas (Figura 53) que são adequadas para a deteção de 

alterações ao nível da furca (Pattison, 2006). 

Exploradores dentários  

Os exploradores dentários (Figura 54) são 

relativamente finos e afilados e são utilizados 

para avaliar as irregularidades das superfícies 

dentárias, como o cálculo residual, as cáries, 

as lesões de reabsorção e as fraturas (Bellows, 

2004).  

 

 

Escavadores 

Os escavadores (Figura 55) têm normalmente 

uma superfície de corte perpendicular à posição 

da mão do operador e são aconselhados para a 

remoção do cálculo supragengival apenas, visto 

poderem causar danos quando introduzidos no 

Figura 53 -  Sondas para avaliação de furca (Niemiec, 

2013f)  

 

Figura 52 - Sonda periodontal (adaptada de Holmstrom, 

2013b) 

 

Figura 54 - Exploradores dentários (Gorrel, 2004) 

Figura 55 – Escavadores (Niemiec, 2013f) 
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sulco gengival (Niemiec, 2008). 

Espelhos dentários 

Os espelhos dentários (Figura 

56) são úteis na visualização 

das áreas distais dos dentes e 

também dão um contributo 

precioso quando fazemos incidir o feixe de luz do candeeiro de apoio na superfície frontal 

do espelho aumentando dessa forma, a visualização de zonas de difícil acesso (Bellows, 

2004). 

Curetas 

As curetas são o instrumento de eleição para 

remoção do cálculo subgengival e para o 

alisamento radicular. Existem dois tipos 

principais de curetas: As curetas universais 

em que a sua parte cortante faz um ângulo de 

90 graus permitindo uma correta adaptação à 

maior parte das superfícies dentárias para a 

remoção do cálculo dentário; E as curetas de 

Gracey (Figura 57) que são desenhadas com 

diferentes angulações de forma a proporcionarem uma maior adaptação a áreas 

específicas. Outra grande vantagem das curetas de Gracey é o fato de a mão do operador 

ficar do lado de fora da boca permitindo assim, uma manipulação mais fácil (Niemiec, 

2008).  

3.8.2. Instrumentos mecânicos (elétricos) 

Para além dos instrumentos manuais, existem dispositivos mecânicos (elétricos) que 

contribuem também para o sucesso do tratamento periodontal. Esses dispositivos elétricos 

denominam-se destartarizadores. Por um lado, os pacientes veterinários, especialmente os 

cães de raça grande, têm superfícies dentárias bastante maiores do que as dos humanos, 

estando por esse motivo mais predispostos para a acumulação de cálculo dentário. Por 

outro lado, a remoção do cálculo em cães deve ser sempre precedida de anestesia geral. A 

Figura 56 - Espelho dentário (Tutt, 2006c) 

Figura 57 - Curetas de Gracey (Niemiec, 2013f) 
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combinação destes fatores torna necessária a utilização destes aparelhos em medicina 

veterinária dentária uma vez que fazem diminuir de uma forma significativa o tempo 

anestésico e aumentar a segurança e a eficácia do procedimento (Tunkel, et al., 2002). 

Destartarizadores 

Os destartarizadores mais utilizados são os destartarizadores ultrassónicos que por ser 

possível acoplar-lhes uma ponta fina, permitem também a sua utilização subgengival, 

tornando-os tão ou mais efetivos na 

remoção da placa e do cálculo que os 

instrumentos manuais. Além disso, o 

spray libertado por estes aparelhos, 

auxilia na remoção da placa e do cálculo 

do interior dos sulcos/bolsas (Pattison, 

2006), o que diminui o número de 

bactérias e melhora a saúde do 

periodonto subgengival (Baehni, et al., 

1992). 

Existem dois tipos de destartarizadores: os magnéticos e os piezoelétricos. São ambos 

efetivos na remoção de placa visto produzirem vibrações numa frequência adequada 

(Wiggs & Lobprise, 1997b). Os destartarizadores magnéticos geram mais calor sendo os 

destartarizadores piezoelétricos (Figura 58) por esse motivo, mais seguros e menos 

agressivos para o esmalte dentário (Holmstrom, et al., 1998a). 

 

 

 

  

Figura 58 - Destartarizador piezoelétrico (Holmstrom, 2013b) 
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Taças de borrachas  

Um outro instrumento, de grande 

utilidade no tratamento periodontal são 

as taças de borracha (Figura 59). Estas 

têm como função realizar o polimento. 

São normalmente acopladas à 

extremidade de um contra ângulo 

(instrumento de baixa rotação). Existem 

vários tipos de taças de borracha, sendo 

as mais macias as aconselhadas para a utilização subgengival. A sua função é a de 

espalhar a pasta de polimento com o objetivo de regularizar as superfícies dentárias 

(Debowes, 2010). 

3.9. Plano de prevenção e tratamento da doença periodontal 

A espécie canina envolve um vasto número de raças e os indivíduos pertencentes a cada 

uma delas apresentam grandes variações entre si (Dyce, 2010). Por outro lado, como 

amplamente referido anteriormente, a doença periodontal é uma doença multifatorial 

causada principalmente pela acumulação de placa bacteriana nas superfícies dentárias 

(Lindhe, et al., 2003). Esta acumulação, depende de um conjunto de fatores do qual fazem 

parte os hábitos alimentares, os hábitos de roer, a saúde geral do animal, a suscetibilidade 

racial e individual, os hábitos de higiene oral, entre muitos outros (Holmstrom, 2012). Por 

tudo isto, a elaboração de um plano cujo objetivo seja a prevenção e o tratamento da 

doença periodontal, deve ser realizado pelo médico veterinário de uma forma 

personalizada tendo em consideração todos os fatores referidos acima e outros, que 

influenciem a acumulação de placa bacteriana nas superfícies dos dentes, adequando-o a 

cada caso (Epstein et al., 2015). Sem prejuízo do que foi exposto acima, existe um 

conjunto de recomendações que deverá ser seguido para a elaboração do plano de 

prevenção e tratamento da doença periodontal (American Veterinary Dental College, 

2015).  

3.9.1. Prevenção 

Os cuidados de saúde oral devem ser introduzidos aquando da primeira visita ao 

consultório veterinário. Os animais devem ser submetidos a avaliação oral a cada 6 meses. 

Figura 59 - Taça de borracha acoplada a contra ângulo 

(Niemiec, 2013h) 
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Este intervalo, deve ser de 3 meses para os pacientes diagnosticados com periodontite e 

nos casos de doença periodontal grave, a visita ao consultório deverá ser mensal até que a 

situação esteja controlada (Harvey, et al., 1994). Durante a consulta, o médico veterinário 

deverá familiarizar os proprietários com a doença periodontal, reforçando que o sucesso 

do plano depende principalmente do compromisso entre a realização dos cuidados de 

saúde oral em casa e a frequência regular das visitas ao consultório. Relativamente aos 

cuidados de saúde oral em casa, estes incluem o tipo de alimentação e a higiene oral 

(Bartges et al., 2015). O tipo de alimentação depende principalmente da forma de 

apresentação do alimento, isto é, o alimento deverá apresentar uma consistência 

suficientemente dura capaz de remover a placa dentária. Existe atualmente no mercado, 

um grande número de opções adequadas a esta situação. Cabe ao médico veterinário, 

encontrar a melhor solução em função das disponibilidades dos proprietários (Jensen, 

Logan, et al. 1995). A Veterinary Oral Health Council menciona no seu site várias dietas 

para este fim, como são exemplos, Science Diet® Oral Care for Dogs, Iams® Chunk 

Dental Defense Diet for Dogs, Purina Pro Plan Veterinary Diets (PPVD) DH Canine 

Formula dry_dog food, entre outros. 

A higiene oral deverá ser realizada diariamente com uma escova e uma pasta dentífrica 

adequadas a cada caso (Holmstrom et al., 2004). A técnica de escovagem deverá ser 

demonstrada nesta consulta e envolver a participação do proprietário de forma a minimizar 

as dificuldades que possam surgir em casa e fazer com que ele se sinta parte ativa do 

processo. A utilização de produtos antiplaca para mastigar é também uma opção a 

considerar (AAHA-AVMA Preventive Healthcare Guidelines, 2011). Relativamente ao 

exame oral, o médico veterinário deverá alertar para a necessidade da realização de 

exames complementares como as radiografias e a sondagem periodontal para a obtenção 

do diagnóstico definitivo, explicando que estes procedimentos só podem ser realizados sob 

anestesia geral. (Carpenter & Manfra 2007).  

3.9.2. Tratamento 

Existe uma grande diversidade de protocolos para o tratamento da doença periodontal. O 

protocolo evidenciado neste trabalho é baseado nas orientações da American Animal 

Hospital Association (AAHA). Por exemplo, é possível realizar na mesma consulta o 

exame oral com o animal consciente e o exame oral sob anestesia (registos orais, remoção 

do cálculo e realização de radiografias) e agendar para outra consulta a execução do plano 

delineado. Esta opção, tem a vantagem de permitir a explicação prévia do plano 
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terapêutico aos proprietários (Pascoe, 2012). Por outro lado, também é possível a 

realização dos tratamentos sob anestesia durante uma única visita. De uma forma geral, o 

protocolo deverá ser seguido em função de três componentes: Ser o mais seguro para o 

paciente, o mais confortável para o médico veterinário e o mais adequado às 

disponibilidades dos proprietários (Beckman, 2006). No entanto, o protocolo escolhido 

deverá incluir os seguintes passos (Bellows, 2004): 

 

Passo 1: Exame pré-cirúrgico 

O exame pré-cirúrgico é constituído pelo exame do estado geral e pelo exame oral. Uma 

vez que qualquer procedimento periodontal, só é realmente efetivo sob anestesia geral 

(AVDC, 2004), o exame do estado geral deve ser realizado de forma idêntica a qualquer 

exame pré anestésico ou seja, através do exame físico e dos exames complementares, 

tendo o objetivo de encontrar todas as alterações que possam comprometer o 

procedimento, tais como: Diabetes; Doença renal; Doença cardiovascular; Anemia ou 

doença hepática. Relativamente ao exame oral com o animal consciente, ele deverá 

identificar as enfermidades orais mais óbvias, tais 

como: Dentes fraturados, dentes com mobilidade, 

massas orais e uma primeira observação do estado 

periodontal. O exame oral com o animal 

consciente, é muitas vezes subestimado pelo facto 

do médico veterinário não conseguir visualizar 

todas as estruturas orais com o paciente acordado. 

Para minimizar esta situação, existem atualmente 

alguns produtos no mercado que nos auxiliam 

neste diagnóstico. De entre eles, salientam-se os 

evidenciadores de placa bacteriana (Figura 60) 

que têm a grande vantagem de poderem ser utilizados durante a consulta, com resultados 

em poucos minutos, motivando dessa forma, os donos dos animais para a necessidade do 

tratamento oral (AAHA Dental Care Guidelines, 2013). Este teste mede os níveis de tiol 

dissolvido servindo como um indicador da saúde gengival bem como do estado 

periodontal (Marretta et al., 2012). Outra vantagem deste teste, resulta do facto de animais 

de raças pequenas terem frequentemente os dentes molares com uma quantidade 

significativa de cálculo dentário enquanto a parte restante da sua cavidade oral se encontra 

Figura 60 - Evidenciador de placa bacteriana 

(Tutt, 2006d) 
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num estado razoavelmente saudável. O teste evidenciador de placa irá demonstrar o 

envolvimento destes dentes que provavelmente não iria ser diagnosticado com o animal 

consciente, devido ao difícil acesso a estas peças dentárias. Outra grande vantagem deste 

teste, é a de permitir o seguimento após o tratamento cirúrgico sem a necessidade de 

anestesia geral, possibilitando ajustamentos aos procedimentos realizados em casa pelos 

donos dos animais, aumentando desta forma o seu empenho (AVDC, 2014). É de salientar, 

que os testes visuais e imediatos são os mais eficazes quando se trata de motivar os donos 

dos animais para os tratamentos orais (Holmstrom et al., 1998b). 

 

Passo 2: Proteção da equipa e do paciente 
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Numerosos estudos mostram que os 

destartarizadores produzem aerossóis 

contaminantes, veiculando organismos como 

bactérias, fungos e vírus (Szymanska, 2007). 

Os organismos infeciosos provêm não apenas 

da cavidade oral do paciente mas também do 

interior dos dispositivos utilizados (Wirthlin & 

Marshall, 2003). Para minimizar esta 

contaminação é recomendada a utilização de 

filtros bacterianos e de sistemas que permitam realizar lavagem com clorhexidina 

(Bellows, 2004). Também ocorre a libertação de aerossóis durante o exame oral e durante 

a remoção manual do cálculo dentário (Huntley,1998). Por todos estes motivos, os 

profissionais que realizem procedimentos orais devem munir-se de vestuário e de 

equipamento de proteção (Figura 61) como batas descartáveis, luvas, máscaras e óculos 

de forma a diminuírem a contaminação (Pattison, 2006). Os procedimentos orais também 

não devem ser executados em ambientes estéreis como o bloco cirúrgico nem próximo de 

outros pacientes (Bellows, 2004). Desta forma, a medicina veterinária dentária deve ser 

realizada numa espaço próprio em que os filtros se situem no interior dos tubos de 

ventilação visto os aerossóis libertados poderem contaminar toda a área envolvente (Al 

Maghlouth & Al Yousef, 2007). 

Passo 3: Lavagem com clorhexidina 

A cavidade oral é uma área que contém muitas bactérias especialmente em pacientes 

portadores de doença periodontal, o que se traduz numa bacteriemia transitória durante o 

procedimento de limpeza oral (Lafaurie & Mayorga‐Fayad, 2007). Aliando-se esta 

situação ao facto de haver uma correlação positiva entre o tempo de entubação durante a 

anestesia e a incidência de pneumonia, torna-se necessária uma diminuição dos 

organismos patogénicos na cavidade oral (Okuda & Kaneko, 2003). 

A lavagem da cavidade oral com uma solução de 

gluconato de clorhexidina a 0,12% ou a 0,2% 

imediatamente antes de se iniciar o procedimento 

da remoção do cálculo (Figura 62) demonstrou 

diminuir significativamente o número de bactérias 

Figura 62 - Lavagem com clorhexidina 

(Niemiec, 2013g) 

Figura 61 - Proteção do profissional (Niemiec, 

2013g) 
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(Day & Sandy, 2006). No entanto, para que este passo seja efetivo, a clorhexidina deverá 

permanecer na cavidade oral no mínimo durante um minuto (Limeback, 1998). Este 

simples passo, não beneficia apenas o paciente, em virtude à redução bacteriana dentro da 

sua cavidade oral mas beneficia também todos os intervenientes no processo devido à 

diminuição da carga bacteriana via aerossol (Tomas & Alvarez, 2007).  

Passo 4: Remoção do cálculo supragengival 

Quando existem acumulações de grandes 

quantidades de cálculo numa superfície dentária, a 

sua remoção pode ser realizada recorrendo-se à 

utilização de um boticão (fórceps) de cálculo 

dentário (Bellows, 2004) contudo, este 

procedimento (Figura 63) deverá ser executado 

com o máximo de cuidado de forma a evitar lesões 

nos dentes e na gengiva (Holmstrom et al., 1998a).  

É de referir, que os destartarizadores são igualmente efetivos na remoção deste tipo de 

cálculo (Pattison, 2006). Sendo assim, a remoção do cálculo supragengival pode ser feita 

por instrumentos manuais ou mecânicos tendo maior sucesso quando se recorre à 

combinação dos dois métodos (Pattison, 2006). 

  

Figura 63 - Remoção de cálculo supragengival 

(Lobprise, 2012f) 
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Utilização dos instrumentos mecânicos 

Como referido anteriormente, os instrumentos mecânicos de eleição são os 

destartarizadores ultrassónicos piezoelétricos (Holmstrom et al., 1998a). A primeira 

preocupação quando utilizamos os destartarizadores deve ser o ajustamento da velocidade 

de vibração. Devemos começar com uma 

velocidade mínima e ir aumentando-a até 

que se torne adequada (Pattison, 2006). 

Devemos ter em atenção que este tipo de 

destartarizadores só produz vibração nos 3 

milímetros mais próximos da extremidade 

da ponta que se encontra acoplada ao 

aparelho (Debowes, 2010), não devendo 

utilizarmos portanto, a restante porção da 

ponta (Figura 64) sob risco de 

danificarmos os dentes (Bellows, 2004). 

De seguida, devemos assegurar que o aparelho irriga a quantidade adequada de água 

evitando assim, lesões dentárias (Nicoll & Peters, 1998). Devemos ter o cuidado de não 

penetrar a margem gengival com a extremidade da ponta, visto esta situação impedir a 

irrigação e causar consequentemente um 

sobreaquecimento com repercussões para a 

cavidade oral do paciente (Jahn, 2006). 

Devemos segurar nestes instrumentos como se 

de um lápis tratasse (Holmstrom et al., 1998c) 

ficando a parte lateral da ponta, a única 

estrutura a contatar com as superfícies 

dentárias e os movimentos deverão ser 

realizados com uma pressão muito suave 

(Figura 65) (Debowes, 2010). De facto, uma pressão exagerada sobre o instrumento irá 

diminuir a eficácia das vibrações e aumentar o risco de lesões dentárias (Trenter & 

Landini, 2003). A parte lateral da ponta deverá então, estar paralela ao dente e os 

movimentos deverão ser executados em várias direções de forma a abrangerem todas as 

superfícies dentárias (Holmstrom & Frost, 1998a). A manutenção do instrumento em 

movimento evita causar lesões dentárias iatrogénicas (Pattison, 2006). No entanto, o 

Figura 64 - Utilização correta da destartarização mecânica 

(Lobprise, 2012f) 

Figura 65 - Forma correta de segurar num 

destartarizador (Niemiec, 2013g)  
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tempo de contato entre a ponta e a superfície dentária não deve ultrapassar os 15 segundos. 

Se não for possível a remoção completa do cálculo de um dente dentro deste intervalo de 

tempo então, é recomendado iniciar-se a remoção do cálculo de outro dente e voltarmos 

depois ao dente anterior (Debowes, 2010).  

 

Raspagem manual 

Os raspadores (ou escavadores) manuais são 

utilizados apenas para a remoção do cálculo 

supragengival (Figura 66) visto serem 

instrumentos muito afiados e ser grande o 

risco de provocarem lesões na gengiva 

(Wiggs, 1997b). Os raspadores universais 

possuem um ângulo terminal de 90º e 

permitem a remoção do cálculo 

supragengival da maior parte das superfícies 

dentárias (Pattison, 2006). Para áreas mais específicas como por exemplo, as áreas distais 

e os espaços interproximais, existem raspadores com extremidades de várias angulações 

que permitem a sua adaptação à superfície dentária em questão (Holmstrom et al., 1998a). 

Os raspadores, assim como as curetas devem ser segurados com a técnica do lápis 

modificado (Niemiec, 2008). Basicamente, seguram-se como se de um lápis tratasse mas 

o dedo médio é posicionado no final da extremidade do instrumento, mantendo-o paralelo 

à superfície dentária e realizando os movimentos de raspagem sempre na direção oclusal 

de modo a evitar lacerações na gengiva. Este é o método que permite uma raspagem mais 

eficaz e mais segura (Pattison, 2006). A raspagem manual fica concluída quando ao 

repetirmos várias vezes o movimento acima descrito, nos certificamos que todas as 

superfícies dentárias se encontram lisas e regulares (Pattison, 2006). 

Passo 5: Remoção do cálculo subgengival 

Este passo é considerado o passo mais importante para o controlo da doença periodontal 

(Niemiec, 2008). Porém, por vários motivos também é considerado o passo mais difícil de 

realizar (Pattison, 2006). Entre esses motivos está o facto do cálculo subgengival possuir 

uma consistência mais dura do que o cálculo supragengival e de estar aderido às 

irregularidades das superfícies radiculares, o que juntamente com o sangramento 

frequentemente causado pela penetração dos instrumentos nos sulcos gengivais (Figura 

Figura 66 - Remoção de cálculo supragengival com 

escavador (Lobprise, 2012f) 
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67) torna a sua remoção dificultada. Finalmente, tanto os sulcos gengivais como as bolsas 

periodontais condicionam fortemente o 

movimento dos instrumentos no seu interior, 

o que adicionado aos motivos acima referidos, 

explica o facto da incidência do cálculo 

subgengival aumentar com o aumento da 

profundidade das bolsas periodontais 

(Caffesse & Sweeney, 1986). O procedimento 

convencional para a remoção do cálculo 

subgengival é a curetagem manual embora 

atualmente, este procedimento também possa 

ser realizado com o recurso à destartarização mecânica, como referido anteriormente, 

uma vez que já existem pontas adequadas para uma utilização no interior da margem 

gengival (Pattison, 2006). Existem vários estudos que mostram que os dois processos são 

igualmente efetivos (Obeid & D’Hoore, 2004), sendo recomendada a utilização dos dois 

procedimentos de forma a alcançarmos melhores resultados (Beuchat & Busslinger, 

2001). 

 

Raspagem manual 

A raspagem manual subgengival é um procedimento algo exigente e que necessita de 

bastante prática (Kocher & Riedel, 

1997). As extremidades das curetas 

possuem duas faces. Devemos segurar a 

cureta pelo método do lápis modificado 

(Figura 68) e posicioná-la imediatamente 

coronal à margem gengival com a face 

cortante voltada para a superfície 

dentária e de seguida a cureta deve ser 

introduzida de forma cuidadosa no sulco 

gengival. Uma vez alcançada a base do 

sulco, devemos fazer uma ligeira rotação 

de forma a assegurarmos que a cureta se encontra paralela ao dente, implicando um 

ângulo de 90º entre a superfície dentária e a extremidade cortante e evitando desta forma, 

Figura 67 - Curetgem subgengival (Niemiec, 2013g) 

Figura 68 - Forma correta de segurar numa cureta (Niemiec, 

2013g) 
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lesões no ligamento periodontal. Após o correto posicionamento da cureta no interior do 

sulco, devemos exercer uma ligeira pressão contra a superfície radicular e realizar 

movimentos firmes no sentido apical-coronal e em várias direções até que sintamos uma 

superfície radicular lisa e regular (Niemiec, 2008). 

Raspagem mecânica 

Como referido anteriormente, os destartarizadores tradicionais 

não devem ser utilizados para a remoção do cálculo 

subgengival, devido ao risco de causarem lesões nos tecidos 

periodontais (Jahn, 2006). No entanto, os destartarizadores mais 

recentes permitem o acoplamento de pontas periodontais 

especiais para uma utilização subgengival (Figura 69). Uma das 

vantagens que lhes é atribuída é o facto de a sua utilização não 

exigir uma técnica tão apurada quanto a exigida pela raspagem 

manual, motivando desta forma, os médicos veterinários para a 

iniciação desta prática dentária (Kocher & Ruhling, 1997). 

Existem alguns estudos que mostram uma redução da quantidade de bactérias e das suas 

endotoxinas nas superfícies radiculares quando os destartarizadores ultrassónicos são 

utilizados na remoção do cálculo subgengival (Khambay & Walmsley, 1999). 

A sua técnica de utilização é semelhante à técnica da raspagem com curetas que foi 

descrita anteriormente (Obeid & D’Hoore, 2004). 

 

Passo 6: Identificação da placa e do cálculo residual 

Depois do procedimento de raspagem estar concluído, devemos 

certificar-nos da ausência total quer da placa quer do cálculo 

mais difíceis de visionar. Este passo é realizado com o auxílio 

de um explorador (Figura 70) e consiste em fazê-lo passar por 

todas as superfícies dentárias de forma a assegurar que se 

encontram regulares (Holmstrom & Frost, 2004). Este tipo de 

cálculo também pode ser visionado através da utilização de uma 

solução evidenciadora de placa bacteriana ou recorrendo a jatos 

de ar (Bellows, 2004). 

Figura 69 - Pontas para 

destartarizadores (Niemiec, 

2013g) 

Figura 70 - Identificação do 

cálculo residual com 

explorador dentário (Niemiec, 

2013g) 
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Passo 7: Polimento 

O processo de remoção do cálculo dentário quer manual quer mecânico é responsável 

pelo aparecimento de rugosidades nas superfícies dentárias (Wiggs & Lobprise, 1997b). 

Estas rugosidades devem ser eliminadas, visto 

aumentarem a aderência da placa bacteriana 

(Berglundh & Gotfredsen, 2007). O polimento 

(Figura 71) é o procedimento de alisamento das 

superfícies dentárias, retardando dessa forma a 

aderência da placa bacteriana (Bellows, 2004). 

Este procedimento é executado com o auxílio 

de uma peça de baixa rotação (o contra ângulo), 

munida de escovas próprias ou de taças de 

borracha juntamente com a pasta de polimento 

(Fichtel & Chra, 2008). Existem no mercado 

várias opções de pastas de polimento no 

entanto, é mais recomendada a utilização de 

uma mistura de flúor com clorhexidina 

permitindo um efeito antimicrobiano e não 

tendo componentes na sua composição que 

possam interferir com procedimentos imediatos 

como é o caso do propilenoglicol que interfere com os procedimentos restaurativos e faz 

parte de muitas pastas de polimento comerciais (Niemiec, 2003). A mistura pode ser 

colocada num recipiente próprio denominado godé (Figura 72) e devido ao facto do 

contacto entre uma taça de borracha sem pasta suficiente e a superfície dentária causar um 

sobreaquecimento, aconselha-se espalhar inicialmente a pasta de polimento por todas as 

superfícies dentárias e só depois iniciar o polimento com o contra ângulo (Fichtel & Chra, 

2008). Devemos realizar uma ligeira pressão contra as superfícies dentárias e introduzir a 

pasta de polimento nos sulcos gengivais. Não devemos polir um dente por mais de cinco 

segundos de forma a evitar o seu sobreaquecimento (Bellows, 2010). 

  

Figura 71 - Polimento (Lobprise, 2012a) 

Figura 72 - Godé com pasta de polimento (Niemiec, 

2013g) 
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Passo 8: Lavagem do sulco gengival 

Após a realização da remoção do cálculo e do polimento, 

alguns detritos podem ficar retidos no interior dos sulcos 

gengivais (Niemiec, 2008) Esses detritos devem ser 

removidos, uma vez que a sua permanência pode causar 

inflamação e infeção (Holmstrom et al., 2004). Este passo 

designa-se por lavagem do sulco gengival (Figura 73) e 

deve ser realizado da seguinte forma: Introduzimos uma 

solução de clorhexidina a 0,12% numa seringa e acoplamos 

uma agulha com 23 gauge. De seguida, a agulha é 

introduzida de forma cuidadosa no interior dos sulcos 

gengivais ao redor de cada dente e irrigamo-lo com a solução (Jahn, 2006). A lavagem dos 

sulcos gengivais com uma solução de clorhexidina após a realização do polimento acelera 

a recuperação, diminui a dor, melhora a cicatrização e acelera a reposição do osso alveolar 

(Chang & Huang, 2001). 

 

Passo 9: Aplicação de flúor 

Este passo não é consensual (Bellows, 2004). No entanto, dadas as vantagens da 

aplicação tópica de flúor (Figura 74) 

aconselhamo-lo. Entre elas estão, a 

atividade anti placa e antibacteriana, o 

endurecimento da estrutura dentária e a 

diminuição da sensibilidade dentária 

(Spackman, 2006). A diminuição da 

sensibilidade dentária torna-se 

particularmente importante nos pacientes 

com recessões gengivais e exposições 

radiculares. A aplicação de flúor é de 

grande utilidade nos pacientes submetidos ao procedimento de alisamento radicular, em 

que a remoção de cemento não é uma situação rara, facto que origina consequentemente, 

a exposição da dentina e o aumento da sensibilidade dentária que se torna mais evidente 

nas áreas dentárias cervicais (colo dentário), (Klokkevold & Takei, 2006). As preparações 

Figura 73 - Lavagem do sulco 

gengival (Niemiec, 2013g) 

Figura 74 - Aplicação de flúor (Niemiec, 2013g) 
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de flúor devem ser aplicadas nas superfícies de todos os dentes durante o tempo 

recomendado pelo fabricante, normalmente entre cinco a dez minutos. Após o tempo de 

contato ter sido alcançado, a sua remoção deve ser executada com o jato de ar e não com 

água, visto a lavagem diminuir a sua eficácia (Fischer et al., 1991). 

Passo 10: Sondagem periodontal, avaliação oral e registos dentários 

Apesar deste passo ser de grande importância para o sucesso do tratamento, é muitas 

vezes negligenciado (Holmstrom & Frost, 2004).  

Em primeiro lugar, devemos fazer uma avaliação oral, visual e tátil de forma a 

pesquisarmos alterações como massas orais, dentes fraturados, dentes retidos, cáries 

dentárias ou corpos estranhos. O posicionamento dorsal do paciente é o procedimento 

recomendado para a realização desta avaliação uma vez que permite uma melhor 

visualização da cavidade oral 

(Huffman, 2010). De seguida, 

devemos realizar a avaliação 

periodontal. Devemos determinar a 

placa, o cálculo e os indicies 

gengivais. Depois, devemos avaliar o 

estado periodontal através da 

sondagem (Figura 75). A utilização 

de uma sonda periodontal é o método 

mais preciso para a sua realização, 

visto as imagens radiográficas não traduzirem de forma fidedigna, a profundidade das 

bolsas periodontais (Tetradis & Carranza, 2006). A avaliação periodontal deve ser 

iniciada pelo primeiro incisivo de cada quadrante e continuada dente a dente em direção 

distal. Para a medição da profundidade de sondagem devemos inserir a sonda periodontal 

suavemente no interior do sulco gengival. Quando sentirmos que alcançámos a base do 

sulco devemos movimentá-la em redor do dente e fazer medições em seis locais distintos 

para cada um dos dentes (Niemiec, 2008). Relembramos que a profundidade do sulco 

gengival varia entre um e três milímetros para cães com o periodonto saudável (Debowes, 

2010). Todas as alterações encontradas deverão ser anotadas utilizando-se para isso uma 

ficha de registos dentários. Esta operação pode, por uma questão de facilidade e rapidez 

ser feita conjuntamente pelo médico veterinário e por um assistente em que o primeiro faz 

Figura 75 - Sondagem periodontal (Lobprise, 2012g) 
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a pesquisa e o segundo regista as alterações (Bellows, 2004). O sistema mais utilizado é o 

sistema triadan modificado (Floyd, 1991). O seu funcionamento foi explicado 

anteriormente. 

Passo 11: Radiografias dentárias 

As radiografias dentárias devem ser realizadas em todas as áreas onde se detetem 

alterações. Entre essas alterações estão os dentes fraturados, a ausência de peças 

dentárias, a presença de massas, de inflamação ou de aumentos significativos na 

profundidade de sondagem. No entanto, existem numerosos estudos que apoiam a 

realização de radiografias que abranjam a totalidade da cavidade oral de todos os 

pacientes, tendo como objetivo o diagnóstico precoce de enfermidades nas suas fases 

iniciais onde os sinais clínicos ainda não são percetíveis (Tsugawa et al., 2000). As 

radiografias dentárias contribuem de forma decisiva para a realização do diagnóstico e 

para o seguimento de muitos tratamentos contudo, não substituem o exame clínico 

(Verstraete et al., 1998). De facto, nem sempre é possível reproduzir radiograficamente 

todas as alterações. Esta situação é particularmente notória sempre que são necessárias 

exposições radiográficas com alguma angulação vertical onde a aparência radiográfica da 

quantidade de osso alveolar não corresponde ao seu valor real (Tetradis & Carranza, 

2006). Por outro lado, é sabido também que estádios iniciais da perda de osso alveolar 

não são visíveis radiograficamente (Bender & Seltzer, 2003). Da mesma forma também 

não é possível detetarmos através de radiografias a perda de osso periodontal antes de ter 

havido uma diminuição da sua mineralização na ordem dos 30% (Mulligan & Aller, 

1998). Contudo, esta situação pode ser de certa forma contornada se realizarmos 

radiografias com incidências laterais e complementarmo-las com incidências oclusais 

(Tsugawa et al., 2003). 

Passo 12: planeamento do tratamento 

Quando este passo é alcançado, o médico veterinário tem já à sua disposição uma 

quantidade significativa de informação, obtida através da inspeção visual, tátil e 

radiográfica que lhe permite avaliar da necessidade de outro tratamento oral para além do 

procedimento da remoção do cálculo dentário. Entre eles estão as endodontias, as 

exodontias, as restaurações ou mesmo o tratamento ortodôntico. Uma vez necessários, 

esses tratamentos devem ser planeados tendo em consideração vários fatores, dentro dos 

quais se salientam, a saúde geral do paciente e a disponibilidade dos donos tanto 
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financeira como motivacional para realizar alguns procedimentos em casa (Niemiec, 

2008). 

Passo 13: Aplicação de selante de barreira 

Este passo ainda não se encontra 

suficientemente suportado por estudos como 

sendo uma medida que contribua para a 

diminuição da gengivite ou da periodontite. 

Assim sendo, a sua aplicação não é consensual 

(Roudebush & Logan, 2005). Todavia, o 

selante de barreira (Figura 76) é uma 

substância à base de cera e está clinicamente 

provada a sua eficácia na diminuição tanto da placa como do cálculo (Gengler & Kunkle). 

Assim sendo, e adicionando o fato da sua aplicação selar o sulco gengival, acreditamos 

ser um passo vantajoso. 

Passo 14: Educação dos donos 

A discussão com os donos após a realização do tratamento cirúrgico, constitui um passo 

importante para o sucesso do tratamento periodontal (Bellows, 2004). Durante a 

discussão, o médico veterinário tem a oportunidade de mostrar aos donos as radiografias e 

as fotografias realizadas ao longo do procedimento cirúrgico. Deve também salientar 

todas as alterações encontradas bem como todos os tratamentos realizados. Finalmente, 

deve dar instruções aos donos relativas ao acompanhamento pós-cirúrgico e também 

instruções a serem instituídas em casa de forma regular com o objetivo de retardar a 

acumulação de placa dentária nomeadamente, instruções relativas ao tipo de alimentação, 

à técnica e à frequência de escovagem dentária bem como aconselhamento em relação à 

escolha quer da pasta dentífrica quer da escova dentária dependendo esta última 

obviamente, do tipo de cão em questão. Nunca nos devemos esquecer que o sucesso do 

tratamento periodontal envolve a terapêutica profissional realizada pelo médico 

veterinário e pela sua equipa mas também, os cuidados realizados em casa pelos donos 

dos animais (Needleman & Suvan, 2005).   

Figura 76 - Aplicação de selante de barreira (Niemiec, 

2013g) 
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Capítulo IV - Proposta de um protocolo de prevenção e tratamento da 

doença periodontal e reavaliação seis meses após a sua realização 

1. Introdução 

A doença periodontal tem uma prevalência elevada nos animais de companhia (Lund, 

1999) no entanto, a atenção dada pelos Médicos Veterinários relativamente à sua 

prevenção e ao seu tratamento é muito reduzida. São várias as razões que justificam esta 

realidade. Em primeiro lugar, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária tem uma 

abordagem pouco desenvolvida relativamente às doenças da cavidade oral. De facto, os 

conhecimentos transmitidos durante este curso não permitem obter ferramentas suficientes 

para diminuir a prevalência desta doença nos nossos animais, situação difícil de entender 

uma vez que as consequências locais e sistémicas da doença periodontal podem ser graves. 

Tomei contacto com esta realidade quer durante a frequência do Mestrado Integrado quer 

durante o período de estágio curricular, no qual partilhei conhecimentos e experiências 

com estudantes de Medicina Veterinária de várias universidades e nenhum deles possuía 

conhecimentos básicos relativos a esta doença. 

Desta forma, os Médicos Veterinários recentemente formados têm de recorrer a formação 

pós-graduada para adquirirem conhecimentos e práticas que lhes permitam realizar os 

procedimentos adequados nesta área. Esta situação não contribui de todo para uma 

implementação generalizada de serviços dentários em Medicina Veterinária. 

Em segundo lugar, a procura deste tipo de serviços por parte dos proprietários dos animais 

tem ainda uma expressão muito reduzida. Fracos recursos económicos, desconhecimento 

da etiopatogenia da doença e falta de motivação para a implementação de medidas 

regulares de higiene oral são alguns dos fatores que contribuem para essa situação.  

Assim sendo, é imprescindível que os Médicos Veterinários se sensibilizem com esta 

realidade e alertem os proprietários que a doença periodontal se manifesta por diferentes 

sintomas, nomeadamente a halitose, o desconforto durante a mastigação e numa fase mais 

avançada a inapetência (Huffman, 2010). 

Finalmente, tendo o Médico Veterinário a preocupação primeira de devolver o bem-estar 

aos seus pacientes não irá certamente esquecer a sensação reconfortante da melhoria 

significativa no comportamento dos seus pacientes após a realização do tratamento 

periodontal. 



 

62 

 

2. Objetivos 

Com a realização deste trabalho pretendeu-se disponibilizar aos Médicos Veterinários um 

protocolo de prevenção e tratamento relativo à doença periodontal. A ideia foi a de 

fornecer aos clínicos menos familiarizados com esta enfermidade, uma ferramenta eficaz 

de modo a permitir encararem esta doença como qualquer outra que afete os animais de 

companhia. 

Não foi nosso objetivo, uma descrição exaustiva das inúmeras opções de tratamentos 

periodontais atualmente disponíveis, essas opções incluem desde uma simples remoção do 

cálculo dentário para os casos mais ligeiros até procedimentos cirúrgicos complexos com a 

finalidade de preservar peças dentárias que de outra forma seriam perdidas (Carranza & 

Takei, 2006a). O nosso primeiro objetivo foi utilizar vários canídeos afetados pela doença 

periodontal e submete-los a um protocolo de prevenção e tratamento de modo a 

exemplificar a nossa proposta de abordagem clínica a esta doença. Esse protocolo é 

constituído por um conjunto de procedimentos simples e eficazes cuja intenção é motivar 

os médicos veterinários para a sua implementação na prática clínica. Um segundo objetivo 

deste trabalho foi reavaliar três desses canídeos, seis meses depois de terem sido sujeitos a 

esse protocolo. A amostra foi escolhida com o objetivo de conter três animais de raças, 

idades e tamanhos diferentes mas com hábitos de vida idênticos. Este segundo objetivo do 

nosso estudo, teve a finalidade de tentar verificar que a acumulação de cálculo dentário e 

consequentemente, a prevalência da doença periodontal não dependem exclusivamente de 

fatores extrínsecos como o tipo de alimentação, a técnica e a frequência de escovagem mas 

dependem também, de fatores intrínsecos como a raça, a idade e o tamanho (Debowes, 

2010). Devido ao seu tamanho limitado, esta amostra não é representativa. 

Acreditamos seriamente que se o nosso objetivo for alcançado e parte dos profissionais 

implementar este tipo de protocolo, o combate a esta doença terá resultados significativos 

e os nossos animais serão mais saudáveis. 

Relativamente aos casos mais complexos deverão, como nas restantes áreas da medicina 

veterinária, ser encaminhados para especialistas. 

3. Material e Métodos 

Este protocolo foi realizado no Hospital Veterinário das Laranjeiras, durante o mês de 

Março de 2015. O procedimento foi iniciado com a pré-medicação anestésica do animal, 
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tendo sido administrados por via endovenosa os fármacos butorfanol (0,1mg/kg) e 

medetomidina (1 ug/kg). De seguida, procedeu-se à indução anestésica através da 

administração do fármaco propofol (4mg/kg), por via endovenosa e recorreu-se ao 

isoflurano para a manutenção. A fluidoterapia do paciente foi realizada através de uma 

infusão contínua de soro fisiológico por via endovenosa (3ml/kg/h). Depois, foi colocado 

entre os dois maxilares do animal um instrumento denominado abre-bocas da marca 

(Surgicon) com o objetivo de manter a cavidade oral aberta durante todo o procedimento 

dentário. De seguida, protegeram-se as vias respiratórias através da colocação de duas 

compressas na parte mais caudal da cavidade oral. Foram administrados também os 

fármacos ampicilina (15mg/kg) por via endovenosa, meloxicam (0,2mg/kg) por via 

subcutânea e metadona (0,3mg/kg) por via intramuscular. As pressões arteriais foram 

medidas durante a realização do protocolo, com um aparelho da marca (Medvet). Os 

procedimentos que se seguiram, foram previamente descritos em pormenor na revisão 

bibliográfica entre as páginas 45 e 57, tendo sido utilizados para a sua realização os 

seguintes materiais: 

 destartarizador ultrassónico (Baiyu) (Figura 77) e pontas (Satelec), equipa dentária da 

marca (Cedar) com aparelho de jato de água e ar (Figura 78), instrumento de baixa rotação 

(W&H Alegra) (Figura 79), taças de borracha para contra-ângulo (Preven), instrumentos 

dentários manuais da marca (Columbia) (Figura 80) pasta de polimento com flúor da 

marca (Medicom); gluconato de clorohexidina (Parodontax) 0,2% sem álcool e 

clorohexidina (Aga) 4g/100 ml, touca cirúrgica, óculos de proteção, máscara facial 

descartável, 

bata e luvas 

de latex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Equipa dentária. Fotografia 

original.. 

Figura 79 - Contra ângulo 

Fotografia original. 

Figura 77 - Destartarizador ultrassónico. 

Fotografia original. 
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4. Protocolo de prevenção e tratamento da doença periodontal 

Foram submetidos a este protocolo três cães de raça indeterminada, do sexo feminino, 

ovariohisterectomizadas de 5 (paciente 1), 10 (paciente 2) e 15 (paciente 3) anos de idade 

e 24,5; 22; e 9 kg de peso respetivamente. Os animais partilhavam a mesma casa com um 

gato e tinham livre acesso ao jardim. As vacinas e as desparasitações estavam atualizadas. 

Alimentação com ração seca adequada ao tamanho e idade, disponibilizada duas vezes ao 

dia.  

  

Figura 80 - Instrumentos dentários manuais. Fotografia original. 

E- Escavadores; C-Curetas; EXP- Explorador; SP-Sonda periodontal; ED-

Espelho dentário.  
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Historial dentário 

Paciente 1 e 2 - Sem história de tratamentos dentários anteriores e ausência de hábitos de 

higiene oral.  

Paciente 3 - Realizou várias remoções de cálculo dentário e exodontias de dentes pré-

molares, sendo que a última visita dentária tinha sido efetuada há mais de 1 ano. Ausência 

de hábitos de higiene oral. 

 

Motivo da consulta 

Os motivos pelos quais os três animais compareceram à consulta foram a presença de 

cálculo dentário e a halitose. O paciente 3, para além destes motivos, apresentava 

também, desconforto na mastigação e inapetência.  

Uma vez que os três animais foram submetidos ao mesmo protocolo foi decidido neste 

trabalho, utilizar apenas o paciente 1 para a demonstração prática deste procedimento.  

 

Passo 1: Exame pré-cirúrgico 

 

Exame oral com o animal consciente 

 

Apesar de apresentar um comportamento dócil, o animal demonstrou alguma resistência à 

manipulação da cavidade oral. Foi possível visualizar uma grande acumulação de cálculo 

dentário sobretudo nos dentes pré-molares e molares, halitose e presença de inflamação 

gengival (Figura 81). 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 81 - Cálculo dentário e inflamação gengival. Fotografia original. 
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Após a realização do exame oral como animal consciente foi acordado com o proprietário 

comparecer à consulta no dia seguinte com o animal em jejum (de 12 horas) para a 

realização de exames complementares. No dia seguinte, o animal apresentou-se em jejum 

e foram realizados os seguintes exames: 1) análises hematológicas e bioquímicas; 2) 

ecografia abdominal e 3) ecocardiograma. Posteriormente, a equipa médica do hospital 

reuniu e com base nos resultados dos exames (físico e complementares) realizados, 

decidiu que não existia qualquer contra-indicação para a realização do tratamento 

dentário sob anestesia geral. 

 

 Exame oral sob anestesia geral 

 

Iniciou-se a anestesia geral, realizou-se a entubação endotraqueal tendo havido a 

preocupação de se insuflar devidamente o cuff do tubo endotraqueal, de se colocarem 

duas compressas na parte mais caudal da cavidade oral (pós-boca) e de inclinar a cabeça 

do paciente de forma a evitar a entrada de água e de detritos nas vias respiratória e 

digestiva. De seguida, procedeu-se à realização do exame oral sob anestesia geral. Este 

exame, consistiu na inspeção das mucosas oral e labial (pigmentações, feridas, massas), 

da língua, dos palatos (duro e mole), das amígdalas e da dentição (número, ausência, 

fratura, mobilidade, cálculo). Após a realização deste exame foi diagnosticado halitose, 

acumulação generalizada de cálculo dentário e inflamação gengival ligeira a moderada na 

zona dos dentes caninos, pré- molares e molares (Figura 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 82 - Acumulação generalizada de cálculo dentário e inflamação gengival ligeira a 

moderada. Fotografia original. 
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Passo 2: Proteção do Médico Veterinário 

 

Para proteção contra contaminações provenientes do spray libertado durante o 

procedimento dentário foi utilizado o seguinte material (Figura 83): Touca, óculos, 

máscara, luvas e bata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3: Lavagem da cavidade oral com clorhexidina 

 

Para a realização deste passo foram utilizadas compressas embebidas em clorhexidina 

(Figura 84) e foram desinfetadas todas as estruturas da cavidade oral (mucosas, língua, 

peças dentárias) (Figura 85). Após a realização deste procedimento, esperou-se cerca de 3 

minutos antes de se iniciar o passo seguinte. 

 

 

   

                                                                                                                              

 

                  

 

Figura 83 - Material de proteção. Fotografia original. 

Figura 85 - Desinfeção da cavidade oral. Fotografia 

original. 
Figura 84 - Compressas e clorhexidina. Fotografia 

original. 
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Passo 4: Remoção do cálculo supragengival 

 

A remoção do cálculo supragengival 

foi efetuada com o destartarizador 

elétrico (Figura 86). Este 

procedimento iniciou-se com o 

paciente posicionado em decúbito 

lateral direito e os dentes molares 

maxilares foram as primeiras peças 

dentárias a serem intervencionadas. O 

procedimento consistiu inicialmente 

na remoção do cálculo dentário das 

superfícies vestibulares da 

hemiarcada maxilar esquerda (2º 

quadrante), das superfícies 

vestibulares da hemiarcada 

mandibular esquerda (3º quadrante), 

das superfícies palatinas da 

hemiarcada maxilar direita (1º 

quadrante) e das superfícies linguais 

da hemiarcada mandibular direita (4º 

quadrante). Depois, posicionou-se o 

paciente em decúbito lateral esquerdo 

e realizou-se a remoção do cálculo das 

restantes superfícies dentárias. Finalmente, recorreu-se ao auxílio de um escavador para a 

remoção do cálculo dentário remanescente alojado em áreas de difícil acesso (sulco 

vestibular do dente carniceiro, por exemplo) (Figura 87). 

 

  

Figura 87 - Remoção do cálculo supragengival com escavador 

dentário. Fotografia original. 

Figura 86 - Remoção do cálculo supragengival com 

destartarizador. Fotografia original.  
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Passo 5: Remoção do cálculo subgengival 

 

Este passo foi realizado com o auxílio de curetas. Introduziu-se cuidadosamente a cureta 

no sulco gengival e realizaram-se movimentos em direção coronal (do interior para o 

exterior) em todas as superfícies de todas as peças dentárias (Figuras 88 e 89). O objetivo 

foi remover todo o cálculo subgengival e deixar as superfícies radiculares lisas e 

regulares. 

 

Passo 6: Identificação da placa e do cálculo residual 

 

Este passo consistiu em nos 

certificarmos de que todas as peças 

dentárias se encontravam livres de 

cálculo. Foi realizado com um 

explorador dentário (Figura 90) e 

consistiu em fazê-lo passar por todas as 

superfícies dentárias e verificar a 

ausência de cálculo dentário. 

 

 

  

Figura 89 - Cureta no exterior do sulco gengival. 

Fotografia original. 

 

Figura 88 - Cureta no interior do sulco gengival. Fotografia 

original.  

Figura 90 - Identificação de cálculo residual com explorador 

dentário. Fotografia original. 



 

70 

 

Figura 91 – Diferentes etapas do processo de polimento. 

Passo 7: Polimento 

 

Para a realização do polimento utilizou-se uma mistura de gluconato de clorhexidina e de 

pasta profilática com flúor (Figura 91-A). De seguida, essa mistura foi espalhada pelas 

superfícies dentárias e com o auxílio de uma taça de borracha acoplada a uma peça de 

baixa rotação (contra ângulo), foi realizado o polimento de todas as superfícies dentárias 

(Figura 91-B). Esta mistura permaneceu cerca de cinco minutos em contacto com as 

superfícies dentárias e de seguida utilizou-se o jato de água e de ar para lavar e secar a 

cavidade oral (Figura 91-C). 

 

 

Passo 8: Lavagem do sulco gengival 

 

Após a finalização do passo anterior, acoplamos uma 

agulha de 23 gauge a uma seringa de 6 ml com 

clorhexidina, introduzimos a agulha nos sulcos 

gengivais e irrigamo-los com a solução. Este 

procedimento foi realizado em torno de todas as peças 

dentárias (Figura 92). 

 

 

 

 

 

C - Instrumento de jato de água e 

de ar. Fotografia original. 
A - Mistura de clorhexidina com pasta 

de polimento. Fotografia original. 
B - Polimento com contra ângulo e taça 

de borracha. Fotografia original. 

Figura 92 - Lavagem do sulco gengival. 

Fotografia original. 
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Passo 9: Sondagem periodontal, avaliação oral e registos dentários 

 

Este passo foi iniciado pela introdução da sonda periodontal nos sulcos gengivais. 

Fizeram-se seis medições ao redor de cada peça dentária e todos os valores se 

encontravam dentro dos limites fisiológicos (Figura 93.A; 93.C) com a exceção do dente 

310 que apresentou um valor de profundidade de sondagem de 5mm e dos dentes 

carniceiros que apresentaram valores de 4mm (Figura 93.B). Estas medições foram 

registadas numa ficha de registos dentários e num odontograma (Figura 94). Não houve 

presença de cáries ou de dentes fraturados, confirmando-se que todas as peças dentárias 

se encontravam livres de cálculo dentário (Figura 95). 

 

 

C-Sondagem periodontal dente 407. 

Fotografia original. 

A-Sondagem periodontal dente 104. 

Fotografia original. 
B-Sondagem periodontal dente 108. 

Fotografia original. 

Figura 94 - Odontograma (gentilmente cedido pelo Professor Doutor Carlos Viegas, UTAD) 

Figura 93 – Sondagem periodontal. 
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Figura 96 -  Escova dentária e pasta dentífrica. 

Fotografia original  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 10: Educação dos donos 

 

Após o final do tratamento, o paciente foi colocado numa área apropriada e acordou 

passados alguns minutos. Foram dadas 

instruções ao proprietário acerca de cuidados 

de higiene oral, tendo sido sugerida uma 

pasta dentífrica e uma escova dentária 

adequadas (Figura 96), foi aconselhada uma 

ração seca e explicado o seu efeito protetor 

relativamente à acumulação de placa 

bacteriana (Figura 97), foi demonstrada uma 

técnica de escovagem (Figura 98) e 

finalmente, foi abordada a regularidade das 

consultas dentárias, tendo sido sugerido o 

acompanhamento semestral dos três animais. 

 

Figura 95 - Estado dentário após o tratamento. Fotografia original. 

Figura 97 -. Ração dentária. Fontes: www.hillspet.com; 

www.royal canin.ca. 

 

http://www.hillspet.com/
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5. Resultados 

O protocolo foi aplicado aos três animais na mesma altura. Foram feitas duas avaliações 

com um intervalo de seis meses entre ambas. 

Primeira avaliação – Esta avaliação realizou-se no dia do protocolo. Com este 

procedimento garantiu-se a ausência total de cálculo das superfícies dentárias, a 

diminuição da inflamação gengival, a medição da profundidade de sondagem de todas as 

peças dentárias e o respetivo registo numa ficha dentária e finalmente a eliminação da 

Figura 98 - Demonstração da técnica de escovagem dentária. Fotografias originais. 

Figura 99 - Cavidade oral antes da realização do 

procedimento. Fotografia original. 
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halitose (Figuras 99; 100). 

 

Segunda avaliação – Esta avaliação foi realizada seis meses após a realização do 

protocolo. O proprietário compareceu à consulta com os pacientes 2 e 3 apenas. O 

paciente 1 vivia agora numa outra habitação. Nesta avaliação, foi possível observar 

diferenças na cavidade oral dos dois pacientes. O paciente 2 continuava com os dentes 

livres de cálculo e sem inflamação gengival embora fosse visível, alguma acumulação de 

placa bacteriana sobretudo nos dentes incisivos maxilares e quartos pré-molares. 

Relativamente ao paciente 3, era visível a presença de uma inflamação gengival ligeira a 

moderada bem como presença de placa 

bacteriana e de cálculo dentário. Os 

problemas na mastigação bem como a inapetência tinham sido resolvidos (Figuras 101; 

102; 103). 

  

Figura 100 - Cavidade oral após a realização do 

procedimento. Fotografia original. 

Figura 102 - Dentes incisivos e caninos do paciente 2 (à esq.) e paciente 3 (à drt.). 6 meses após a remoção do cálculo 

Fotografias originais.  

Figura 103 - Dentição lado direito do paciente 2 (à esq.) e paciente 3 (à drt.). 6 meses após a remoção do cálculo 

Fotografias originais. 

Figura 101 - Dentição lado esquerdo do paciente 2 (à esq.) e paciente 3 (à drt.). 6 meses após a remoção do cálculo 

Fotografias originais. 
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6. Discussão 

O protocolo realizado procurou seguir o protocolo descrito na revisão bibliográfica no 

entanto, não foi possível a realização dos seguintes passos: A aplicação de flúor e a 

aplicação de selante de barreira, por estes materiais não se encontrarem disponíveis no 

momento. Também não se realizaram radiografias orais. O motivo desta decisão, foi por 

um lado a ausência de qualquer processo patológico detetável no exame oral entre os 

quais cáries, fraturas, mobilidades, bolsas periodontais, massas, entre outros e por outro 

lado, o facto de o hospital não dispor de equipamento específico de radiologia dentária, 

condição que implicava a deslocação do paciente sob anestesia geral para a sala de 

radiologia, o que aumentava o tempo do procedimento já de si demorado.  

Em relação à posição do paciente, este protocolo foi iniciado como paciente em decúbito 

lateral direito por ter sido esta a posição do animal na altura da indução anestésica, tendo 

sido uma das nossas preocupações a menor movimentação possível do animal mas que ao 

mesmo tempo, permitisse a correta realização do protocolo. Devemos referir no entanto, 

que as posições de decúbito dorsal, ventral e oblíquo são posições igualmente válidas para 

alcançar o resultado pretendido (Holmstrom, 2004). As posições utilizadas devem ter em 

consideração o tamanho, o estado físico do animal e a preferência do médico veterinário.  

Relativamente à reavaliação dos pacientes 2 e 3, seis meses após a realização do 

protocolo, e embora a amostra seja limitada não sendo por isso, representativa, os achados 

parecem estar de acordo com as teorias mais recentes que atribuem a etiologia primária da 

doença periodontal à acumulação de placa bacteriana estando a sua progressão no 

entanto, dependente de fatores extrínsecos como os hábitos de higiene oral, a alimentação 

e a regularidade das visitas em medicina veterinária dentária e também de fatores 

intrínsecos como a raça, a idade e o tamanho (Van Dyke, 2003). Devido ao  paciente 3 ter 

desenvolvido pancreatite aguda, o proprietário resolveu suspender a escovagem dentária 

de ambos os animais, três meses após a realização do protocolo. Esta situação, não 

acarretou prejuízo para o nosso estudo comparativo, uma vez que os dois animais 

continuaram sujeitos aos mesmos fatores extrínsecos. No entanto, os resultados parecem 

sugerir uma maior predisposição para a acumulação de cálculo dentário no paciente 3. 

Este paciente é o mais idoso e o mais pequeno, fatores que predispõem ao 

desenvolvimento de doença periodontal, como anteriormente referido por Bellows 

(2004). 
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Deve-se referir também que o exame oral foi realizado com os animais conscientes, não 

permitindo excluir a presença de outras problemas orais (AVDC, 2015). Referimo-nos a 

situações como a presença de bolsas periodontais entre outras, em que o seu diagnóstico 

necessita de exames complementares como a avaliação da profundidade de sondagem e a 

realização de várias incidências radiográficas à cavidade oral que só são possíveis sob 

anestesia geral. Esta situação é talvez um dos maiores desafios do Médico Veterinário 

Dentista, uma vez que não estando ainda os proprietários suficientemente motivados para 

intervenções médico dentárias nos seus animais, a sua motivação para a realização de 

exames orais regulares sob anestesia geral é ainda menor, situação que não permite um 

correto seguimento do estado periodontal. Uma das formas de minimizar esta situação 

pode passar pela realização de fotografias antes e depois da aplicação do protocolo e 

arquivá-las juntamente com a ficha de registos dentários. Este procedimento é muitas 

vezes o fator que motiva o proprietário para a realização do exame oral do seu animal sob 

anestesia, uma vez que ao observar as diferenças nas fotografias durante a consulta de 

seguimento pode ser alertado para o facto de que se o seu animal não for submetido a um 

exame oral sob anestesia, dentro de algum tempo poderá voltar a ter a sua cavidade oral 

num estado semelhante ao das primeiras fotografias realizadas. 

7. Conclusão 

A doença periodontal tem uma elevada prevalência nos animais de companhia. A sua 

etiologia primária é a acumulação de placa bacteriana nas superfícies dentárias e o seu 

aparecimento pode ser contrariado se forem instituídos hábitos de higiene oral e visitas 

regulares em medicina veterinária dentária (Debowes, 2010). No entanto, a progressão da 

doença periodontal depende do equilíbrio entre a agressão causada pela placa bacteriana e 

a resposta inflamatória de cada indivíduo a essa agressão (Lindhe, 2003). De facto, 

animais com estilos de vida semelhantes não manifestam necessariamente a mesma 

acumulação de cálculo dentário. Esta situação, demonstra que para além da 

implementação de medidas de prevenção, a variabilidade individual é também um fator 

importante no desenvolvimento e progressão desta doença (Loesche, 2001) e portanto, 

existirão sempre animais que em determinada altura da sua vida necessitarão da remoção 

do cálculo dentário acumulado. Podemos concluir então, que apenas com a realização de 

um protocolo semelhante ao descrito neste trabalho, se poderá devolver a estes animais, 
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uma cavidade oral saudável, sem presença de cálculo dentário, de halitose e de 

desconforto na alimentação. 
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