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Resumo
A avaliação da cavidade oral é de suma importância para afecções que acometem cães. O objetivo do tra-
balho foi verificar a relação entre alterações da cavidade bucal com o sexo, a idade e a raça de cães e, com 
hábitos alimentares e de higienização oral. Foi avaliada a cavidade oral de 55 cães de ambos os sexos, de 
raças e idades variadas, quanto à presença de cálculo dentário, profundidade do sulco gengival, desgaste 
dentário e halitose na cavidade oral. Os proprietários responderam um questionário obtendo as infor-
mações referentes à alimentação (ração e comida caseira e/ou petiscos), se o animal apresentava halitose 
e a frequência de higienização oral. Os resultados demonstraram que intensidade do cálculo dentário 
não apresenta relação com sexo, alimentação, raça e higienização. Em contrapartida, a intensidade de 
cálculo dentário mostrou uma forte relação com a idade dos cães. Quanto à profundidade do sulco den-
tário, não houve relação estatística significativa com sexo, alimentação, higienização da cavidade oral, 
idade e raça. O desgaste dentário também não apresentou relação com alimentação e higienização oral. 
Porém, este difere quanto ao sexo, idade e raça. Quando comparados à presença de halitose em relação 
ao sexo, alimentação, higienização da cavidade oral, idade e raça não se obtiveram diferença estatística 
significativa. Conclui-se que cães com idades avançadas possuem maior probabilidade de formação de 
cálculo dentário e desgaste dentário do que cães jovens. Fêmeas e cães sem raça definida têm maior pre-
sença de desgaste do que machos e cães com raças definidas.
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Abstract
The evaluation of the oral cavity areof great importance for diseases that affect dogs. The aim of the 
present study is to verify the relation ship between changes of the oral cavity with sex, age, breed, as 
well as feeding habits and oral hygiene.The oral cavity of 55 dogs were evaluated, including males and 
females, and animals of different ages and breeds, for the presence of dental calculus, depth of gingival 
sulcus, tooth wear and halitosis in the oral cavity. The owners answered a questionnaire containing the 
following  information relating to food (commercial ration, homemade food, commercial rationand ho-
memade food and / or snacks), the presence of halitosis and the frequency of cleaning. The results show 
that the intensity of dental calculus is not related with sex, feeding habits, breed and hygiene of the oral 
cavity. In contrast, dental calculus intensity showed a strong relationship with the age of the dogs. As for 
the depth of the dental sulcus, there was no statistically significant relationship with sex, food, hygiene 
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of the oral cavity, age and race. The tooth wear also not associated with diet and oral hygiene. However, 
this parameter differs by gender, age and breed. When comparing the presence of halitosis in relation 
to sex, feeding habits, hygiene of the oral cavity, age and breed no statistical significant was found. In 
conclusion older dogs are more likely to present dental calculus formation and excessive tooth wear than 
younger dogs. Additionally, female mongrel dogs have greater presence of dental wear than male dogs 
as well as purebred dogs.

Keywords: Dental calculus, dental wear, periodontal furrow, halitosis.

Introdução e revisão de 
literatura

A anatomia básica dos dentes é composta pela 
dentina, polpa, esmalte, cemento, gengiva, sulco 
gengival, ligamento periodontal e osso alveolar 
(1,2,3). Apesar de algumas variações de raças a 
maioria dos cães adultos tem arcada dentária com-
posta por 42 dentes permanentes (4,3).

A doença periodontal é a afecção mais comum 
em animais domésticos, afetando mais de 80% 
dos cães acima de cinco anos de idade (2). Os si-
nais clínicos que indicam doença periodontal são a 
presença de cálculo dentário, desgastes dentários, 
aumento do sulco periodontal com sangramen-
tos, emagrecimento, anorexia, possíveis alterações 
comportamentais e, como principal manifestação a 
halitose (5,6). Sendo que a raça, idade, genética, die-
ta, comportamento mastigatório e saúde sistêmica 
podem ser fatores que influenciam na gravidade da 
doença periodontal (2).

O cálculo dentário é proveniente de uma placa 
bacteriana, que é uma membrana lisa, contami-
nada com bactérias da saliva e fragmentos, que se 
adere à superfície dental. Essa placa se mineraliza 
para formar o cálculo, que migra para o interior do 
sulco gengival, provocando inflamação do tecido 
mole (7). Esse biofilme dentário facilita o acúmulo 
de matriz orgânica, principalmente em animais ali-
mentados com dietas úmidas devido à falta de ação 
abrasiva, além de células epiteliais velhas origina-
das de descamações que se unem e se acumulam, 
por glicoproteínas salivares e por bactérias orais. 
Já o cálculo dental é formado pela calcificação da 
placa bacteriana de cor amarelada e aspecto pega-
joso que se forma ao redor dos dentes e facilita a 
proliferação de bactérias, sendo mais comumente 
Prevotella spp., Bacteroides spp., Gemella spp., Por-

phyromonas spp., Eubacterium spp., Actynomices spp., 
Propionibacterium spp.(8). Além de bactérias, Santin 
et al. (9) isolaram Malassezia pachydermatis, Candida 
spp, Rhodotorula spp, Trichosporon asahii, T.mucoide e 
Cryptococcus albidus de diferentes sítios da cavidade 
oral de cães hígidos, demonstrando que leveduras 
também fazem parte da microbiota da cavidade bu-
cal.

Em ausência de tratamento o processo poderá 
evoluir causando lesões no epitélio juncional, apro-
fundamento do sulco dentário, periodontite e pos-
sível perda óssea (2). Além disso, as bactérias que 
se encontram na cavidade oral servem de porta de 
entrada para causar infecções em outros órgãos, 
podendo ser carreadas pela corrente sanguínea 
(10,11,12).

Outro fator que interfere na qualidade de vida 
dos cães são os desgastes dentários, comumente ve-
rificados na clínica de pequenos animais (13,14,15). 
Esses desgastes ocorrem por inúmeras causas, 
sendo a má oclusão dentária ou agente químico as 
principais etiologias (16).

Ao se avaliar a cavidade oral para diagnosticar 
possíveis afecções odontológicas, deve-se realizar 
uma minuciosa anamnese previamente ao exame 
geral e específico, buscando informações sobre o 
tipo de alimentação e se realiza escovação dentária 
ou alguma outra forma de higienização bucal para 
prevenção de possíveis afecções na cavidade oral 
(1). Sendo que a realização do exame extra-oral é 
de suma importância, nas avaliações odontológicas 
de pequenos animais, a presença de halitose é uma 
das alterações encontradas em cães onde a cavidade 
é acometida por alguma afecção (2,17).

Na maioria das vezes, para a realização de um 
exame detalhado da cavidade oral dos cães, se faz 
necessário procedimento anestésico, principalmen-
te para mensurar a profundidade do sulco perio-
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dontal (17,18,11). O sulco gengival é o espaço entre o 
dente e a gengiva livre, que pode atingir até 1 mm 
no gato e até 3 mm no cão (2). Nesse caso, uma son-
da periodontal milimetrada é introduzida na face 
vestibular dos dentes para a realização da mensu-
ração (2,3).

A alimentação do animal, a má higiene bucal 
como falta de escovação dentária, traumatismos e 
má oclusão, tem influências nos casos de problemas 
odontológicos (1). Tendo como início o acúmulo de 
uma placa bacteriana, originada principalmente 
pela carência de higienização oral diária associada 
ao acúmulo de matéria orgânica devido à dieta ina-
dequada (18), pois as rações úmidas predispõem ao 
acúmulo de matéria orgânica que por sua vez, pre-
dispõe a formação da placa bacteriana (19).

A prevenção é a melhor forma de obter uma ca-
vidade bucal saudável e limpa, sendo primordial a 
escovação diária prevenindo assim a formação da 
placa bacteriana e aumentando as funções de de-
fesa (2). A profilaxia dentária profissional deve ser 
realizada com intervalos de seis meses a um ano 
(20), além da realização da higiene oral domiciliar, 
ou seja, se após a realização da profilaxia dentária a 
realização oral não for instituída, a placa bacteriana 
rapidamente voltará a se formar, levando novamen-
te a uma doença periodontal (21).

Neste contexto, objetivou-se verificar a relação 
entre alterações da cavidade bucal com o sexo, a 
idade e a raça de cães e, com hábitos alimentares e 
de higienização oral.

Material e métodos
Foi avaliada a cavidade oral de 55 cães, de am-

bos os sexos, de diferentes idades raças e de idades, 
atendidos no Centro de Práticas Clínicas e Cirúr-
gicas do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Concórdia. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em uso de Animais (CEUA IFC-Campus 
Concórdia), parecer número 31/2015. Os proprie-
tários assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido autorizando inclusão dos seus cães no 
estudo.

Por meio do questionário, obtiveram-se infor-
mações referentes à alimentação (ração, comida 
caseira, ração e comida caseira e/ou petiscos), a 
presença de halitose e a frequência de higienização 
oral. Dados como sexo, raça e idade também foram 
descritos na ficha de avaliação.

Para a realização do exame clínico e mensura-
ção do sulco periodontal os animais foram contidos 
fisicamente ou em pós-operatório imediato. Reali-
zou-se a avaliação odontológica, quanto ao grau de 
cálculo dentário (muito, pouco ou ausente), a pre-
sença ou ausência de desgaste dentário (pelo me-
nos um dos dentes incisivos e caninos, maxilares e 
mandibulares) e presença ou não de halitose. Poste-
riormente, foi mensurada a profundidade do sulco 
gengival, do quarto pré-molar superior direito e do 
canino superior esquerdo com sonda gengival ca-
librada em milímetros (DUPLA GOLDMAN FOX 
L-14-P), conforme Santin et al. (9). A sonda foi in-
troduzida entre o epitélio da bolsa juncional para-
lelamente ao dente, até encontrar resistência, sendo 
considerada a distância entre o epitélio juncional e 
a margem da gengiva livre (2). Após as avaliações, 
os animais foram mantidos sobre responsabilidade 
e supervisão de seus tutores.

Utilizando o programa Bioestat, 2007 (22) rela-
cionaram-se os dados, através do teste de Mann-
-Whitney para sexo e raças; Spearman para intensi-
dade de calculo, tipo de alimentação, higienização, 
idade e modelo linear generalizado com distribui-
ção binominal para presença ou ausência de des-
gaste dentário e halitose. Foi considerado nível de 
significância p≤ 0,05 para todos os testes.

Resultados e discussão
Neste trabalho foram avaliados 55 animais, 39 

com raça definida e 16 sem raça definida, 34 fême-
as e 21 machos, com idades que variaram de oito 
meses a 16 anos de idade (Tabela 1). Destes, nove 
cães eram alimentados apenas com ração; um cão 
somente com comida caseira; 21 cães com ração e 
comida caseira e 24 animais recebiam petiscos as-
sociação com a alimentação. Quanto à higienização 
da cavidade oral, dois cães recebiam higienização 
oral uma vez por semana; cinco, mais de uma vez 
ao mês; três, menos de uma vez ao mês e 45 ani-
mais nunca haviam recebido nenhum tipo de hi-
gienização oral (Tabela 2). E quanto a intensidade 
de cálculo dentário em 20 cães foi observado pre-
sente (muito) em 29 presente (pouco) e 6 dos cães 
não apresentavam cálculo dentário, já em relação 
ao desgaste dentário 19 dos cães apresentavam essa 
alteração. Em 25 cães o proprietário/tutor relatou 
presença de halitose e em 30 a halitose foi observa-
da no momento da avaliação (Tabela 3). Realizou-se 
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a aferição do sulco gengival dos dentes canino ma-
xilar esquerdo e quarto pré-molar direito e distri-
buídos em profundidade menor ou maior que três 

milímetros, exposição de furca ou dente ausente 
(Tabela 4).

SRD

29,1

Raças Denidas

70,9

Fêmea

61,8

Macho

38,2

< 12 Meses

14,8

1-5 Anos

29,6

6-12 Anos

38,9

> 13 Anos

16,7

Idade (%)Sexo (%)Raça (%)

Tabela 1 - Distribuição dos animais da espécie canina de acordo com raças, sexo e idade.

Ração

16,3

Comida Caseira

1,9

R/C

38,1

Petiscos e
Outro Alimento

43,7

> 1 Sem

3,6

> 1 Mês

9,1

< 1 Mês

5,5

Nunca

81,8

Higienização (%)Alimentação (%)

R/C: Ração e comida caseira. | Sem: Semana.

Tabela 2 - Distribuição dos animais da espécie canina de acordo com o tipo de alimentação e higienização.

Tabela 3 - Distribuição do cálculo dentário, desgaste dentário e halitose em animais da espécie canina.

36,4

Presente PoucoPresente Muito

53,3

Ausente

10,1

Presente

34,5

Ausente

65,5

Presente

54,5

Ausente

45,5

Halitose (%)Cálculo dentário (%) Desgaste dentário (%)

76,9

Canino Maxilar Esquerdo Quarto Pré-Molar Maxilar Direito

21,1 0

< 3 mm > 3 mm Exposição de furca Ausente < 3 mm > 3 mm Exposição de furca Ausente

1,9 1,93,89,684,6

Profundidade de sulco gengival (%)

Tabela 4 - Distribuição dos animais quanto a profundidade de sulco gengival dos dentes canino maxilar esquerdo e quarto pré-molar 
maxilar direito.

Para a análise estatística do cálculo dentário 
versus idade, uma amostra foi excluída por não se 
ter certeza sobre a idade do animal. Quando ana-
lisado a profundidade de sulco com a (raça, sexo, 
alimentação e higienização), três amostras foram 
excluídas devido a acentuada retração gengival. 
Já quando relacionado o sulco periodontal versus 
idade foram excluídas quatro amostras, os cães que 
apresentavam intensa retração gengival e o cão sem 
idade definida.

Sendo assim, os resultados obtidos através desse 
estudo demonstram que intensidade do cálculo não 
apresenta relação com o sexo (p=0,54) dos animais, 
a alimentação (p=0,65) que eles recebem, quanto a 
raça (p=0,51) e se recebia higienização da cavidade 
oral (p=0,82). Dupont et. al.(23) relatam que o hábito 
da escovação dentária pode diminuir de 35-90% a 
predisposição de uma periodontite pela formação 
da placa bacteriana. Em contrapartida, a intensida-
de de cálculo dentário mostrou uma forte relação 
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com a idade do animal (p< 0,01), sendo que quanto 
mais avançada à idade dos cães, maior a formação 
de cálculo dentário (24,25,26).

Quanto ao tamanho do sulco dentário, não 
houve relação significativa de acordo com o sexo 
(p=0,49), o tipo de alimentação (p=0,43), a higieni-
zação da cavidade oral (p=0,94), a idade (p=0,15) e 
a raça (p=0,19).

O desgaste dentário também não apresentou 
diferença estatística significativa com relação à ali-
mentação (p=0,51) e a higienização oral (p=0,17). 
Contudo, este diferiu quanto ao sexo (p=0,05), a ida-
de (p< 0,01) e a raça (p=0,03). Fêmeas, animais ido-
sos e cães sem raça definida (SRD) tiveram maior 
presença de desgaste dentário do que machos, cães 
jovens e cães com raça definida, respectivamente. 
Domingues et al. (27) relataram que cães com ida-
des superiores aos seis anos eram mais acometidos 
por desgaste dentário, e ainda que o desgaste den-
tário era mais evidenciado em cães que se alimen-
tavam somente por ração. Sendo que, as rações de 
consistência firmes favorecem a eliminação da pla-
ca gengival devido atrito que causam, porém isso 
não seria suficiente para causar um desgaste den-
tário, sendo então necessários mais estudos sobre 
esse o assunto.

A halitose é o sinal clínico mais observado pelos 
proprietários podendo ser resultante da putrefação 
dos tecidos e fermentação bacteriana no sulco ou 
bolsa periodontal (1). Quando comparados a pre-
sença de halitose realizada pelo avaliador em rela-
ção ao sexo (p=0,76), a alimentação (p=0,21), a higie-
nização da cavidade oral (p=0,83), a idade (p=0,10) 
e a raça (p=0,45) não se obteve diferença estatística 
significativa. Contudo, já está descrito em outros 
trabalhos que a halitose é uma alteração comumen-
te encontrada em cavidade oral de animais com 
afecções periodontais (17,2).

No presente estudo, não foi encontrada relação 
significativa entre animais que recebiam higieniza-
ção da cavidade oral com os demais dados, embora, 
estudos comprovam que procedimentos de higiene 
mecânica podem auxiliar na prevenção de doenças 
periodontais em cães, reduzindo a incidência e a 
gravidade das afecções (28,29). Entretanto, se faz 
necessária a dedicação e habilidade dos proprietá-
rios e colaboração dos cães para se obter e manter a 
saúde da cavidade oral (30,31).

Neste estudo, os diferentes tipos de alimentação 
não influenciaram significativamente na formação 

do cálculo dentário, desgaste ou profundidade do 
sulco periodontal. Nogueira et al. (32) descreveram 
que o acúmulo de placa e cálculo dentário ocorre 
com maior frequência em animais alimentados 
com rações úmidas enlatadas ou com dietas casei-
ras, devido à ausência de ação abrasiva, acarretando 
maiores problemas. Assim, animais que comem ali-
mentos de textura macia tendem a ter um aumento 
de deposição de alimento levando ao crescimento 
da placa bacteriana (33). Da mesma forma, Harvey 
et al. (34) relataram que cães de grande porte ali-
mentados somente com ração seca não apresentam 
melhora na saúde periodontal em relação aos cães 
que se alimentavam com dieta úmida, pois devido 
a facilidade de deglutição e ausência de mastigação 
não há influência do alimento sobre os dentes.

Conclusão
Com os resultados obtidos, pode-se concluir que 

cães com idade avançada possuem maior probabi-
lidade de formação de cálculo dentário e desgaste 
dentário do que cães jovens. Fêmeas e cães sem raça 
definida tem maior presença de desgaste do que 
machos e cães com raças definidas.
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