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Introdução
A doença periodontal é uma doença inflamatória, induzida pela presença de
placa bacteriana dentária que afeta o periodonto, formado pelas estruturas que
suportam e protegem os dentes: gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento
periodontal. Esta patologia pode ser dividida em duas etapas: a gengivite, etapa
reversível e inicial da doença em que a inflamação ocorre nos tecidos gengivais e a
periodontite que é a etapa mais tardia da doença periodontal, causada por
microrganismos e caracterizada pela presença de gengivite e inflamação das
estruturas mais profundas de suporte do dente.
Epidemiologia
Sabe-se que aproximadamente 40% dos cães com idade entre 1 e 4 anos e 89,4%
dos cães com 12 a 13 anos de idade têm doença periodontal. Estudos epidemiológicos
mostraram que esta prevalência se torna ainda maior em animais mais velhos e de
raças pequenas e miniatura.
Etiologia e Características
A doença periodontal tem como fator etiológico determinante o
desenvolvimento da placa bacteriana, que é uma membrana lisa, aderente,
constituída predominantemente por bactérias gram-positivas, aeróbias e sem
motilidade no início da infecção e por bactérias anaeróbias, gram-negativas e com
motilidade, nos estágios mais avançados da infecção. As espécies exatas de bactérias
responsáveis pela periodontite são desconhecidas, porém, algumas são mais comuns,
como
Bacteroides
asaccharolyticus
(Porphyromonas
asaccharolyticus)
e
Fusobacterium nucleatus. As bactérias e os produtos bacterianos causam inflamação
do tecido mole, a placa se mineraliza para formar o cálculo (odontólito), que migra
para o interior do sulco gengival, provocando inflamação, perda do ligamento
periodontal, perca óssea e, por fim, perda do dente. O acúmulo de placas e cálculos

dentários levam ao quadro de gengivite (inflamação da gengiva) e, posteriormente, ao
quadro de periodontite. A resposta imune do animal quando alterada devido à idade
avançada, quadros de imunossupressão, estresse, debilidade e doenças sistêmicas
também influenciam na prevalência da doença periodontal.
Dentre os sinais clínicos, quaisquer modificações na apreensão e mastigação dos
alimentos, bem como nas condições gerais e no comportamento dos animais, podem
ser associados a problemas na cavidade oral, porém quando se trata de doença
periodontal, a principal queixa do proprietário é a halitose. Outros sinais encontrados
são: sialorreia, hemorragia, fístulas oronasais, anorexia bem como desenvolvimento
de comportamentos agressivos anormais (em função da dor).
Diagnóstico
Para a realização do diagnóstico, o exame para fins odontológicos deve ser
procedido por anamnese completa e exame físico geral. É necessário o exame bucal
completo para avaliar a presença de doença periodontal e de outras doenças, como
fraturas ou má oclusão dentária. O exame periodontal completo em cães deve ser
realizado com o animal anestesiado e o exame radiográfico também é indicado.
Sugestão de Tratamento
A terapia periodontal tem como principal objetivo impedir a progressão da
doença periodontal. Deve ser instalado um plano terapêutico que envolva o controle
diário da placa bacteriana de forma a evitar a recorrência da doença. O tratamento
inclui a eliminação de toda placa bacteriana ou dos cálculos dentários, restauração da
profundidade gengival, extrações de dentes comprometidos além de um protocolo
preventivo. Durante o tratamento periodontal, a bacteremia pode ocorrer por até 20
minutos após o ato cirúrgico, principalmente quando é realizado debridamento
subgengival e extrações de dentes. A profilaxia antibiótica tem como objetivo reduzir
o risco de bacteremia e a eventual contaminação direta de feridas que podem surgir
durante o tratamento dentário. O antibiótico ideal deve ter preferencialmente ação
bactericida e ser de amplo espectro, ou seja, ter sua ação em microrganismos grampositivos e gram-negativos, aeróbios e anaeróbios. Estudos mostram que a
antibioticoterapia iniciada três dias antes do procedimento cirúrgico, apresenta várias
vantagens, como diminuição da inflamação, redução do sangramento, além de
promover a recuperação mais rápida dos tecidos. O ideal é que o tratamento seja
mantido até sete dias após a cirurgia. Dentre os antibióticos indicados, a azitromicina
tem demostrado eficácia contra patógenos comuns de infecções peridontais, como
Fusobacterium necleatum, Bacteroides spp., Actinomyces spp. in vitro.
É importante ressaltar que o uso dos antiinflamatórios não esteroides, como o
meloxicam, associados a antibioticoterapia, exercem grande influência na terapia

periodontal, promovendo o alívio da dor e inflamação associadas aos procedimentos
dentários.
Em relação a profilaxia da doença periodontal, vários métodos podem ser
utilizados, como a utilização de alimentos balanceados, brinquedos e cremes dentais
específicos, sendo a escovação dentária, considerada como a técnica mais eficaz para
remover mecanicamente a placa dentária e assim, prevenir a doença periodontal.
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