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RESUMO 

 

Das afecções que acometem a cavidade oral de cães a mais prevalente é a 
doença periodontal. O objetivo do tratamento periodontal é remover os cálculos 
dentários utilizando instrumentos odontológicos manuais ou mecânicos. Após a 
remoção cirúrgica dos cálculos é importante realizar a prevenção com uso de 
produtos químicos ou físicos, no intuito de aumentar o tempo de retorno da 
doença periodontal. Considerando a importância de manter uma boa saúde 
oral, o estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito do gel 
Tropiclean Fresh Breath Clean Teeth Gel® associado ou não ao Tropiclean 
Fresh Breath Oral care water additive for dogs®, na prevenção e retardo do 
reaparecimento dos cálculos dentários em 45 cães após remoção dos mesmos 
através do tratamento cirúrgico e seu efeito sobre o pH oral desses animais. Os 
animais do estudo tiveram acompanhamento fotográfico mensal, cujas imagens 
foram analisadas através de um programa computacional para verificar em 
quanto tempo haveria nova deposição de cálculos dentários. As variáveis 
analisadas neste estudo foram o tipo de tratamento recebido em relação ao 
grupo controle, se o tipo de alimentação influenciou no pH oral dos cães e se a 
deposição de cálculos dentários foi influenciada pelo tipo de alimentação. 
Houve diferença estatística entre os animais que receberam um dos dois tipos 
de tratamento de manutenção em relação ao grupo controle e verificou-se que 
os diferentes tipos de alimentação não influenciaram no acúmulo dos cálculos 
dentários e no desenvolvimento da doença periodontal. Ocorreu também 
aumento do pH oral após utilização do gel. Concluiu-se que os produtos 
comerciais utilizados neste estudo como métodos preventivos, foram eficazes e 
conseguiram manter a saúde da cavidade oral dos animais por tempo 
prolongado, demonstrando a importância da higienização oral após remoção 
cirúrgica dos cálculos dentários. 
 

Palavras- Chave: Doença periodontal.  Dieta. Tratamento. Profilaxia. Higiene 

oral. 
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ABSTRACT 

 

Of all the affections of the oral cavity of dogs the most prevalent is periodontal 
disease. The purpose of periodontal treatment is to remove dental stones using 
manual or mechanical dental instruments. After the surgical removal of the 
calculi, it is important to carry out the prevention with the use of chemical or 
physical products, in order to increase the time of return of periodontal disease. 
Considering the importance of maintaining good oral health, the study was 
developed with the objective of evaluating the effect of Tropiclean Fresh Breath 
Clean Teeth Gel® with or without Tropiclean Fresh Breath Oral care water 
additive for dogs®, in the prevention and retardation of recurrence of dental 
calculus in 45 dogs after removal by surgical treatment and its effect on the oral 
pH of these animals. The animals in the study had monthly photographic follow-
up, whose images were analyzed by a computer program to check how long 
there would be new deposition of dental calculations. The variables analyzed in 
this study were the type of treatment received in relation to the control group, if 
the kind of food influenced the oral pH of the dogs and if the deposition of dental 
calculi was influenced by the kind of food. There was a statistical difference 
between the animals that received one of the two types of maintenance 
treatment in relation to the control group and it was verified that the different 
types of food did not influence the accumulation of dental calculi and the 
development of periodontal disease. There was also an increase in oral pH after 
gel use. It was concluded that the commercial products used in this study as 
preventive methods were effective and were able to maintain the health of the 
oral cavity of the animals for a long time, demonstrating the importance of oral 
hygiene after surgical removal of the dental calculations. 

 

Key words: Periodontal disease. Diet. Treatment. Prophylaxis. Oral hygiene. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

  

A doença periodontal é a afecção mais comum que acomete a cavidade 

oral em cães e esta se refere à lesões induzidas pela presença de placa 

bacteriana que se acumula sobre os dentes e tecidos adjacentes causando 

inflamação das estruturas dentárias (GORREL, 2004).  

A doença periodontal acomete entre 80% a 85% dos animais de 

companhia com mais de quatro anos de idade (WATSON, 1994), porém além 

de causar apenas graves infecções localizadas, ela também está associada a 

várias doenças sistêmicas severas que ocorre devido à bacteremia, que é a 

migração de bactérias e seus subprodutos através dos vasos sanguíneos, 

provocando reações inflamatórias em diversos órgãos como o fígado, rins, 

coração e também o cérebro, causando assim, graves distúrbios secundários. 

O tratamento da doença periodontal tem como objetivo remover a placa 

bacteriana e o cálculo dentário através da raspagem dos dentes utilizando 

instrumentos odontológicos manuais ou mecânicos. Entretanto, a prevenção é 

importante para aumentar o tempo de retorno da doença periodontal e, 

minimizar as implicações locais e sistêmicas desencadeadas por essa afecção.  

Os métodos preventivos podem fazer uso de produtos químicos, ou 

físicos. Assim, considerando a importância de manter uma boa saúde oral, este 

estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito do gel Tropiclean 

Fresh Breath Clean Teeth Gel® associado e não associado ao Tropiclean 

Fresh Breath Oral care water additive for dogs® na profilaxia da doença 

periodontal após a retirada dos cálculos dentários de cães através do 

tratamento cirúrgico, e adicionalmente correlacionar o retorno dos mesmos com 

o pH salivar e com o tipo de alimentação fornecida. 

Os produtos utilizados neste estudo promovem a redução do acúmulo da 

deposição da placa bacteriana e dos cálculos dentários sem necessidade de 

escovação dentária, além de auxiliar na eliminação do mau hálito 

(TROPICLEAN, 2016). Porém, até o momento não há estudos sobre a ação 

desses produtos como método de prevenir e retardar o desenvolvimento da 

doença periodontal. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Doença Periodontal 

A doença periodontal é o termo utilizado para definir lesões 

inflamatórias, crônicas e infecciosas, que afetam estruturas como a gengiva, o 

osso alveolar, o cemento e o ligamento periodontal (Figura 1), responsáveis por 

promoverem a sustentação dentária e podem ser classificadas em gengivite ou 

periodontite (BROWN et al., 2002; GORREL, 2004). 

 

 

Figura 1: Estruturas periodontais 
Fonte: http://www.futuremed.pt/upload/Image/ newsletter/1/4.jpg 

 

A doença periodontal é o problema de saúde oral mais comum que 

atinge os cães domésticos (LUND et al., 1999). Como já foi relatado por Lyon 

(1991) e Watson (1994), aproximadamente 85% dos cães, acima de quatro 

anos de idade, apresentam algum grau da doença periodontal. E de acordo 

com Telhado et al. (2004) diversos fatores predispõem o desenvolvimento 

dessa afecção como, por exemplo, idade, raça, dietas, acúmulo de placa 

bacteriana e do cálculo dentário, presença de dentes decíduos, formato do 

crânio e traumas. 

Genco (1996), afirma que a doença periodontal se torna um problema 

mais grave devido aos fatores de risco aumentarem a progressão das 

infecções.  Segundo Page (1998) a periodontite também está relacionada com 

o desenvolvimento de algumas doenças sistêmicas, pelo fato de bactérias 

presentes na cavidade oral passarem para a corrente sanguínea chegando a 

diversos órgãos, podendo causar graves infecções como endocardite, 
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glomerulonefrite, artrite, hepatite, meningite e discoespondilite (GOLDSTEIN, 

1990; PENMAN, 1990; GIOSO, 1994). 

 

2.2 Etiologia e Sinais Clínicos 

 

As causas mais frequentes para o desenvolvimento da doença 

periodontal nos cães são as de origem bacteriana como enzimas, toxinas e 

mecanismos imunopatológicos. Porém, outros fatores como deposição de 

placa bacteriana, traumas, lesões químicas e iatrogênicas e neoplasias 

também colaboram para o desenvolvimento da mesma (BARKER et al., 1993).   

A placa dentária é formada pela aderência de microrganismos ao dente 

e as lesões são causadas pelo acúmulo dessa placa (HARVEY, 1992).  De 

acordo com Harvey e Emily (1993), Marreta (1995) e Gioso (2001), a doença 

periodontal ocorre quando a população bacteriana sofre alterações de cocos 

aeróbios gram-positivos imóveis para bastonetes anaeróbios gram-negativos 

móveis, podendo também encontrar microrganismos aeróbios e anaeróbios 

associados. Segundo Hyde; Floyde (1997) tal mudança da microbiota oral 

ocorre por falta de higiene oral. 

Domingues e colaboradores (1999) em seu estudo sobre a microbiota 

saprófita associada à doença periodontal espontânea em cães encontrou 

bactérias anaeróbias e foram identificados os gêneros: Prevotella spp., 

Bacteroides spp., Propionibacterium spp., Gemella spp., Actinomyces spp., 

Eubacterium spp. e Porphyromonas spp. 

Das espécies de bactérias responsáveis pela periodontite as mais 

predominantes são as Bacteroides asaccharolyticus (Porphyromonas 

asaccharolyticus) e Fusobacterium nucleatum (POPE, 1996). Já de acordo com 

Bellows (2000), as principais causadoras da gengivite em cães são as espécies 

Streptococcus e Actinomyces e da periodontite, as bacteróides pigmentados e 

não pigmentados, como Porphyromonas gingivalis, Prevotella ssp. e 

Fusobacterium ssp.  

Quando a placa bacteriana não é removida periodicamente, ocorre 

deposição de cálcio e outros sais minerais provenientes da saliva sobre a placa 

(HENNET, 2006). O pH da saliva dos cães por ser alcalino facilita a 

mineralização promovendo assim o acúmulo de cálculo dentário ou de 
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odontólito (PIBOT, 2003). Os cálculos dentários podem voltar a se acumular 

entre 3 a 24 meses, após a remoção, porém isso depende do tipo de 

intervenção realizada (GIOSO; CARVALHO, 2005).  

O sinal mais comum da periodontite é a halitose que é causada pela 

fermentação provocada pelas bactérias e levando os animais a desenvolverem 

um odor muito intenso (GORREL, 2004). Segundo Gioso (1994) e Lepine; Cox 

(2003), os sinais clínicos também comuns apresentados pelos cães com 

doença periodontal, além da halitose, são salivação excessiva (ptialismo), 

mobilidade dentária, gengivite severa, retração gengival, exposição da raiz, 

(Figura 2), anorexia, dificuldade de mastigação, hemorragia gengival podendo 

ser de branda a moderada, bolsas periodontais, perda de osso alveolar, 

secreção nasal e fístulas oronasais. Porém segundo Goldstein (1990) e 

Gourlay; Nieves (1990), os animais podem ainda apresentar outras alterações 

incomuns como disfagia, anorexia, hemorragia intensa pelo sulco gengival, 

migração dentária intranasal, grande perda óssea e osteomielite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cavidade oral de canino portador de doença periodontal    
               apresentando: 1) cálculo dentário  2) retração gengival 3)     

     gengivite (4) exposição da raiz dentária Fonte: Arquivo     
     Pessoal. 
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2.3 Fatores Predisponentes 

De acordo com Lepine; Cox (2003) os animais com maior idade e os 

cães de raças pequenas são acometidos pela doença periodontal mais 

precocemente e de uma forma mais grave do que os cães de raças grandes. 

Telhado et al. (2004), em seu estudo sobre cálculo dentário e doença 

periodontal em cães verificaram que a frequência e a gravidade da 

enfermidade periodontal eram maiores nos animais mais idosos.  

Alguns autores acreditam que a razão de cães de raças pequenas 

serem mais acometidas do que cães de raças grandes é o fato de eles 

apresentarem um crânio menor do que as raças maiores, porém ainda assim 

possuírem o mesmo número de dentes, o que é resultado de cruzamentos 

genéticos, realizados pelo homem o que gera essa falta de proporção 

(HARVEY; EMILY, 1993; POPE, 1996; HYDE; FLOYD, 1997; WIGGS; 

LOBPRISE, 1997). Entretanto, Pibot (2003) acredita que esse fato ocorre 

devido ao ato da mastigação em cães de pequeno porte ser reduzido, além de 

serem alimentados com frequência com comida caseira ou alimentos úmidos, 

não apresentando a abrasão necessária que auxilia na redução da placa 

bacteriana.  

Apesar de todos os animais serem acometidos pela doença periodontal, 

nem todos a manifestam de forma semelhante, pois alguns fatores influenciam 

na resposta individual, como por exemplo: o sistema imunológico baixo que 

pode permitir um desenvolvimento mais rápido da doença periodontal; a 

persistência dos dentes de leite e a má implantação dentária que retém detritos 

e placa dentária e a ausência de dentes após uma extração por favorecer o 

desenvolvimento de placa dentária nos dentes opostos devido à ausência de 

atividade mastigatória (HARVEY; EMILY, 1993; GIOSO, 1994). 

Algumas anomalias anatômicas, tais como prognatismo, braquignatismo 

e dentes decíduos persistentes contribuem para o desenvolvimento da doença 

periodontal, por promoverem o aumento da retenção de placa bacteriana. 

Outras condições que aumentam essa predisposição são traumatismos, má 

oclusão, apinhamento dental, rotação do dente, superfícies ásperas nos dentes 

e algumas condições sistêmicas, como por exemplo, azotemia (PENMAN; 

HARVEY, 1992; KLEIN, 2000; PACHALY, 2006; GIOSO, 2007). Penmam; 
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Harvey (1992) também descreveram como fatores predisponentes a dieta 

pastosa, que pode favorecer o aumento da retenção de placa nos dentes. Por 

isso, alimentos duros são mais utilizados por auxiliar na limpeza da placa 

dentária. 

Em seus estudos Domingues e colaboradores (1999) e Bellows (2000) 

relataram que animais alimentados com rações úmidas, apresentaram aumento 

do acúmulo de placa. Já Wiggs; Lobprise (1997) verificaram que o formato e a 

textura do alimento também são importantes para o controle da placa e da 

inflamação gengival.  

Além destes, diversos outros fatores podem estar envolvidos na 

progressão e no desenvolvimento da doença periodontal, como a saúde geral 

do animal, o formato da cabeça, a higiene oral, desnutrição, obesidade, idade, 

vícios de roer, rotina de limpeza profilática e as irritações locais, além do pH da 

cavidade oral dos cães que, por ser mais alcalino, favorece o acúmulo de 

cálculo dentário (GORREL, 2004; HENNET et al., 2005; PACHALY, 2006; 

GIOSO, 2007). 

Segundo Beard; Beard (1989) mesmo em animais idosos é possível 

evitar a ocorrência da enfermidade periodontal, se as medidas para prevenir a 

progressão da mesma forem instituídas adequadamente. 

  

2.3.1 pH oral dos cães 

 

De acordo com Legeros; Shannon (1973) o valor médio do pH salivar de 

cães é aproximadamente 8, enquanto que o pH da saliva de seres humanos 

corresponde a 7, o que favorece a formação de cáries dentárias. Segundo 

Pibot (2003), o pH elevado nos cães previne a formação de cáries, mas facilita 

a precipitação de fosfatos de cálcio, favorecendo assim, a formação de cálculos 

dentários.Em seu estudo Pinto et al. (2008) afirmou ter encontrado o valor do  

pH salivar igual a 9 dos 25 cães estudados. Já Paiva (2004) encontrou valores 

entre 8 a 8,5 para o pH da saliva de 16 cães cooroborando com os estudos 

anteriores que determinaram valores mais elevados do pH em cães.  
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2.4 Diagnóstico 

O exame completo da cavidade oral do animal deve ser realizado, de 

preferência com o animal sedado, para que tal avaliação seja completa 

(GIOSO, 2007). De acordo com Gorrel (2004), a halitose e a presença de 

gengivite e cálculos dentários auxiliam a diagnosticar a enfermidade 

periodontal.  

É necessário que seja feita a diferenciação entre gengivite e periodontite 

que é determinada pela presença do sulco gengival, e a profundidade do 

mesmo. Realiza-se então a sondagem dos dentes que é feita utilizando uma 

sonda periodontal milimetrada (GIOSO, 2007).  As profundidades normais são 

de zero a três milímetros em cães e de zero a um milímetro em gatos. Contudo, 

esses valores podem aumentar se houver formação de bolsa periodontal que 

pode ser ocasionada por inflamação ou hiperplasia (MARCO; GIOSO, 1997).  

Os cálculos dentários são visualizados macroscopicamente sem 

necessidade de utilizar corantes. Porém algumas soluções devem ser 

utilizadas para evidenciar a placa bacteriana já organizada como, por exemplo, 

o verde malaquita, a eritrosina ou a fluoresceína (GORREL, 2004).  

O exame radiográfico é importante para observar as estruturas dentárias 

e os tecidos adjacentes. As radiografias intraorais permitem avaliar os dentes e 

o osso em relação à reabsorção óssea, assim como outras afecções dentárias 

(HOLMSTROM, 2005; LEMMONS; CARMICHAEL, 2008). Entretanto, essa 

reabsorção só será visível na radiografia quando 30 a 50% do osso tiver sido 

reabsorvido (BROOK; NIEMIEC, 2008b).  

Harvey e Emily (1993), afirmam que geralmente as culturas bacterianas 

da cavidade oral não são realizadas, pelo fato da microbiota presente 

normalmente na cavidade oral ser a mesma que desencadeia o processo da 

doença periodontal. Porém atualmente estão sendo realizados 

sequenciamentos genéticos através de diversas técnicas laboratoriais que 

permitem a identificação de bactérias que estão presentes na cavidade oral, 

desencadeando todo o processo de desenvolvimento da doença periodontal 

(GABARDO, 2009). 
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2.5 Tratamento 

O objetivo do tratamento periodontal é a redução da infecção presente 

na cavidade oral e eliminar as bolsas periodontais que facilitam a infecção 

(BROOK; NIEMIEC, 2008a).  

De acordo com Gioso (2003), o tratamento periodontal consiste na 

completa remoção da placa bacteriana e dos cálculos dentários, aplainamento 

(alisamento) radicular e o polimento das superfícies duras.  

Para o tratamento periodontal, o paciente deve ser submetido a 

anestesia geral com monitoramento, para que seja feita adequada  remoção 

dos cálculos supragengival e subgengival (raspagem coronal e radicular), 

aplainamento radicular, extrações dos dentes que estiverem móveis, com 

exposição de furca ou com grande reabsorção alveolar e polimento (CORRÊA; 

VENTURINI, 1996; GIOSO, 2003). Porém, o fato da necessidade de anestesia 

geral, assim como o custo do procedimento faz com que alguns proprietários 

recusem a realização da limpeza dentária, principalmente no caso de cães que 

possuam idade avançada (GIOSO, 2003). 

Dessa forma, Corrêa; Venturini (1996) afirmaram que é importante não 

apenas retirar os cálculos dentários. Mas, corroborando com Gioso (2003) é 

importante além da realização da limpeza dentária tomar medidas preventivas 

para evitar acúmulo de novos cálculos dentários cuja deposição ocorre entre 

seis e 24 meses se as medidas de higienização rotineira dentária para a 

prevenção não forem aplicadas.  

Portanto, o desenvolvimento de produtos que sejam eficientes no retardo 

do retorno dos cálculos dentários se torna necessário, pois os animais serão 

submetidos menos vezes à anestesia geral ao longo da vida, melhorando sua 

qualidade de vida e reduzindo custos.   

 

2.5.1 Tratamento Cirúrgico 

Segundo Harvey; Emily (1993) deve-se fazer a remoção do cálculo 

supragengival utilizando instrumentos odontológicos manuais ou mecânicos. 

Podem ser utilizados extratores de cálculo para a remoção manual do mesmo, 

porém, aparelhos de ultrassom são mais eficientes para realizar a remoção e, 
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além disso, aceleram o processo, reduzindo assim o tempo que o animal fica 

anestesiado (CLELAND, 2001; HOLMSTROM, 2005). 

Já o cálculo subgengival pode ser removido tanto com a cureta de 

Gracey (que lesiona menos a gengiva por ter uma ponta arredondada) quanto 

utilizando ultrassom odontológico (LACERDA; ALESSI, 2002). Esse tipo de 

cálculo se torna importante no desenvolvimento da doença periodontal por ser 

o principal responsável pelo início do processo. Por estar depositado nas 

superfícies mais irregulares dos dentes é de difícil visualização, assim sua 

remoção também fica limitada (HARVEY; EMILY, 1993; BROOK; NIEMIEC, 

2008b).  

De acordo com Penman; Harvey (1992), para dificultar o acúmulo de 

detritos e criar uma superfície lisa e sem rugosidades, realiza-se o 

aplainamento radicular logo após a remoção dos cálculos dentários. Também 

deve-se remover todo o tecido que estiver necrosado, assim como o esmalte e 

dentina que estiverem associados a toxinas  bacterianas e deixar expostos os 

túbulos odontoblásticos (GIOSO, 2007). 

A remoção de cálculos dentários, assim como o aplainamento radicular 

durante a realização do tratamento periodontal, cria superfícies irregulares que 

favorecem uma deposição de nova placa bacteriana. Por esse motivo, realiza-

se ao final do processo de limpeza dentária o polimento, que dificulta o 

acúmulo dessa placa (GORREL, 2004; LEMMONS; CARMICHAEL, 2008). 

Para fazer o polimento utiliza-se pasta de polimento associada ou não a 

compostos à base de flúor que diminui a dor da dentina exposta e apresenta 

atividade bactericida (BURNS; LOGAN, 2007; BROOK; NIEMIEC, 2008b). 

Após o polimento, deve-se realizar uma lavagem com solução salina ou 

com clorexidina a 0,12%, para retirar os resíduos da pasta (PENMAN; 

HARVEY, 1992; HARVEY; EMILY, 1993; BROOK; NIEMIEC, 2008b). 

 

2.5.2 Tratamento medicamentoso 

Durante a remoção dos cálculos dentários ou qualquer outro 

procedimento realizado na cavidade oral, ocorre bacteremia, ou seja, as 

bactérias são filtradas pelo sistema mononuclear fagocitário e chegam a outros 

órgãos, provocando assim lesões nos mesmos. Para evitar tal ocorrência, é 
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necessário realizar a administração prévia de antibiótico para que este produza 

um efeito bactericida (HARVEY, 1992; HARVEY; EMILY, 1993). 

A cavidade oral é bastante contaminada. Porém, o uso de antibióticos 

não deve fazer parte da rotina para o tratamento da doença periodontal de 

cães e gatos, pois seu uso frequente pode causar resistência bacteriana 

(PENMAN, 1992; HARVEY; EMILY, 1993). 

Já Gioso (2007) relata que não há consenso entre alguns autores 

quando se trata sobre a utilização de antibióticos, pois há dúvidas se realmente 

a bacteremia decorrente da doença periodontal é capaz de provocar lesões em 

outros órgãos. Porém, nos humanos há relatos de ocorrência de 40% dos 

casos de endocardite bacteriana ter origem pelas bactérias oriundas da 

cavidade oral. Entretanto, mais estudos devem ser realizados para verificar se 

realmente os antibióticos promovem benefício na saúde dos animais antes e 

após a intervenção odontológica. 

A utilização de antibióticos antes da cirurgia, segundo Cleland (2000), 

tem algumas vantagens. Dentre elas se destaca reduzir a inflamação, a 

halitose, assim como, auxiliar na recuperação mais rápida dos tecidos. 

(HARVEY, 1992; CLELAND, 2000; GIOSO, 2007). 

Os antibióticos orais mais utilizados são clindamicina, amoxicilina, 

metronidazol, espiramicina e ampicilina por possuírem amplo espectro, agindo 

assim contra as bactérias gram-negativas e positivas, aeróbios e anaeróbios 

(REED, 1988; GIOSO, 2007).  

Segundo Harvey; Emily (1993), a clorexidina a 0,12% é um 

antimicrobiano muito seguro e que apresenta grande efeito contra os 

patógenos orais e pode ser utilizado alguns dias antes da intervenção cirúrgica, 

pois possui boa eficácia no combate aos microrganismos responsáveis por 

formar a placa bacteriana, além de reduzir também a halitose e a hemorragia 

no momento em que a intervenção está sendo realizada.  

 

2.6 Prevenção e Profilaxia 

A prevenção realizada em casa por parte dos tutores após o tratamento 

periodontal é muito importante, pois bolsas periodontais podem sofrer nova 

infecção pelas bactérias aproximadamente duas semanas após realização da 
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profilaxia. Assim, alguns métodos utilizados para a prevenção como, por 

exemplo, a escovação dentária e fornecimento de diferentes tipos de produtos 

como alimentos secos, ossos naturais e artificiais e lamelas de colágeno que já 

foram utilizados em estudos para estimular a mastigação, demonstraram um 

auxílio no retardo do acúmulo de placa bacteriana e dos cálculos dentários. 

Portanto, tais medidas de prevenção devem ser discutidas com os tutores dos 

animais (BROOK, 2008). 

 De acordo com Marco; Gioso (1997), a escovação dos dentes é o 

método mais eficiente para o controle da doença periodontal e sugerem que a 

escovação deve ser realizada de acordo com o tempo de organização da 

placa. Alguns autores afirmam que a organização da placa se dá em 24 horas 

e, por isso a escovação deve ser diária (GROVE, 1985; LYON, 1991). 

Entretanto, Tromp e colaboradores (1986) em seu estudo afirmaram que as 

escovações realizadas três vezes por semana em animais que foram 

submetidos à limpeza dentária são suficientes para manter a gengiva saudável, 

enquanto a escovação diária pode causar traumatismo e inflamação da 

gengiva. 

Segundo Lyon (1991), pastas de dentes de humanos não devem ser 

utilizadas, pois contêm soluções como detergentes e flúor que, podem ser 

engolidos pelos animais, provocando assim úlceras gástricas e vômitos. 

Portanto, são indicadas algumas soluções antiplaca de uso veterinário como a 

clorexidina em gel a 0,5%, compostos à base de zinco, vitamina C, dentre 

outros. Todos têm adição de palatabilizantes para garantir a aceitação por 

parte dos animais (MARCO; GIOSO, 1997). 

Em um estudo realizado por Hennet (2002), foi aplicado um gel com 

0,12% de gliconato de clorexidina em um grupo de cães Beagles, em outro 

grupo da mesma raça utilizou-se um gel sem a clorexidina. Assim, os cães que 

utilizaram o antisséptico, apresentaram redução de 41% no acúmulo de placa 

dentária em comparação aos que não utilizaram.  

Os sais de zinco agem como anti-sépticos, fazendo com que a 

proliferação bacteriana na cavidade oral fique diminuída, reduzindo, portanto, a 

formação de placa e cálculo (BARREA et al., 2001). Segundo Weesner (2003) 

os sais de zinco auxiliam no controle da produção de ácidos graxos sulfonados 

causadores da halitose. No estudo realizado por Clarke (2001), os efeitos 
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clínicos e microbiológicos do ascorbato de zinco em gel foram avaliados em 

gatos e houve uma redução significativa no acúmulo de placa bacteriana, na 

gengivite e na quantidade de patógenos nos animais que foram tratados, 

porém, esses mesmo animais não apresentaram redução na halitose. 

Muitos tutores, por não disponibilizarem de tempo para realizar a 

escovação rotineira em seus animais, optam por fornecer a eles brinquedos ou 

alimentos que tem a função de controlar o acúmulo ou retorno dos cálculos 

dentários. Assim, muitas estratégias são usadas para auxiliar nos cuidados 

dentários dos animais, em que os métodos de prevenção mais utilizados 

podem ser físicos ou químicos (REED, 1988; HARVEY, 2005). 

 

2.6.1 Métodos Físicos 
 

2.6.1.1 Escovação dentária 
 

 

A escovação é o método mais eficaz na remoção da placa bacteriana e 

dos cálculos dentários. Entretanto, para se realizar uma escovação correta, é 

necessário habituar os animais desde bem jovens. Quando isso não é possível, 

é importante que os proprietários realizem tal função com persistência até 

conseguir habituá-los à rotina da escovação (GORREL, 2000).  

De acordo com Gorrel (2000) e Burns; Logan (2007) há vários tipos 

diferentes de escovas de dente, porém a melhor opção é uma que seja do 

tamanho adequado à boca do animal. 

 

2.6.1.2 Adjuvantes  
 

O fornecimento de produtos que estimulem o ato de roer e mastigar 

apresenta muitos benefícios aos animais por intensificar a remoção física dos 

cálculos e também fazem aumentar o fluxo salivar que contém agentes 

antibacterianos que ajudam a manter a cavidade oral saudável (GORREL, 

2000). Assim, materiais como couro ou borracha, osso e estruturas como as 

cartilagens, coração bovino, escápula, vértebras caudais, pescoço de frango, 

epífises e cascos podem ser utilizados (LOGAN et al., 2002). 
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2.6.1.3 Consistência da dieta  

 A composição da dieta exerce um papel importante sobre a saúde geral 

dos animais, porém as características físicas do alimento, como tamanho, 

textura e forma, são de grande relevância para reduzir a formação de placa 

bacteriana e o surgimento de gengivite do que seu conteúdo nutricional 

(HARVEY, 1992). 

De acordo com Marco; Gioso (1997), a textura do alimento pode ser 

dura ou firme (seca) ou úmida (macia) e isso influencia muito na saúde da 

cavidade oral, pois os alimentos secos e firmes, assim como os que possuem 

tamanho maior por exigir maior mastigação proporcionam resistência por 

exercitar o periodonto e assim conseguir naturalmente promover a remoção da 

placa bacteriana.  

A escovação mecânica provocada pelo atrito entre o alimento duro e os 

dentes permite a limpeza das superfícies dentárias.  Entretanto, com a 

mastigação reduzida essa escovação mecânica fica comprometida, causando 

assim diversas consequências. Geralmente essa diminuição ocorre em casos 

de má oclusão dentária, inflamação gengival dolorosa e alimentos que não 

necessitam serem mastigados (PIBOT, 2003).  

Alguns estudos realizados avaliaram a eficiência da ação abrasiva de 

produtos que promovem o controle do acúmulo de placa bacteriana e o 

desenvolvimento da doença periodontal através da mastigação demonstraram 

uma relação positiva entre o uso desses produtos e a redução no acúmulo de 

cálculos dentários (GORREL; RAWLINGS, 1996; HARVEY et al., 1996; 

GORREL et al., 1999; GORREL; BIERER, 1999; HENNET et al., 2004; 

HENNET, 2006).   

Entretanto, outros estudos constataram que o tipo de alimento fornecido 

aos cães não apresentou relação com a gravidade da doença periodontal, pois 

o tipo de dieta não interferiu no desenvolvimento da doença periodontal uma 

vez que não houve diferença significativa entre diferentes grupos de 

alimentação (HARVEY et al., 1996; MARIANO, 2013). 
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2.6.2 Agentes químicos 
 

Diversos agentes químicos têm sido estudados como produtos inibidores 

de placa e cálculo dentários. 

 
2.6.2.1 Gluconato de clorexidina 

 

O gluconato de clorexidina é um anti-séptico químico, que além de 

possuir propriedades antimicrobianas com capacidade para eliminar ou impedir 

a proliferação tanto de bactérias gram-positivas, como gram-negativas, também 

consegue combater fungos e alguns vírus. Esse produto possui baixa 

toxicidade quando utilizado no tratamento odontológico e é um agente efetivo 

na inibição do acúmulo de placa nos dentárias dos animais domésticos (HULL; 

DAVIES, 1972; HAMP et al., 1973). 

Várias são as vantagens do uso da clorexidina, pois não provoca 

resistência bacteriana e tem a capacidade de atuar por até 12 horas. Também 

possui baixo grau de toxicidade, além de não ser poluente, não provocar 

irritações na pele e na mucosa e não exalar gases (CARMICHAEL, 2007). 

Entretanto, o uso da clorexidina por períodos prolongados também 

apresenta algumas desvantagens, pois pode provocar o aparecimento de 

manchas verdes, acastanhadas ou pretas nos dentes e alteração ao paladar do 

animal por dessensibilizar as papilas gustativas, mas estas alterações são 

reversíveis após a interrupção do uso do produto (KOZLOVSKY et al., 1992). 

Alguns autores também relatam que pode ocorrer aumento da deposição de 

cálculos dentários, pois, o uso contínuo da clorexidina promove aumento do pH 

oral, sendo recomendado o uso do produto entre 10-15 dias apenas para que 

estas alterações não sejam provocadas (REED, 1988; HARVEY; EMILY, 1993). 

 

2.6.2.2 Fosfatos 
 

Alguns fosfatos têm a função de “sequestrar” cátions bivalentes, como o 

cálcio por exemplo e assim, impedem que a placa bacteriana se mineralize e 

se transforme em cálculo, e também tem a capacidade de promoverem 

benefícios prolongados aos dentes, atuando em toda a cavidade bucal, 

incluindo áreas não envolvidas na mastigação (LEPINE; COX, 2003).  



27 
 

Os fosfatos são fontes minerais bastante utilizadas em pastas de dente 

para humanos, e ultimamente tem sido utilizadas também em alimentos como 

rações secas e biscoitos para ajudar a impedir a deposição de cálculos 

dentários em animais (LEPINE; COX, 2003), cujo efeito anti-calcificação já foi 

comprovado in vitro por White e colaboradores (2002). 

 

2.6.2.3 Óleos essenciais 

Alguns óleos essenciais auxiliam a reduzir a halitose e a gengivite, além 

de impedir a proliferação bacteriana. Segundo Hennet (2006), podem ser 

utilizados óleos de manuka (Leptospermum scoparium), de eucalipto 

(Eucalyptus spp), de lavanda (Lavandula vera), de alecrim (Rosmarinus 

officinalis) e de tea tree (Melaleuca alternifolia), pois possuem muitas moléculas 

cuja ação pode ser provocar a morte ou inibir o crescimento das bactérias. 

 

2.6.2.4 Polifenóis 

Alguns compostos fenólicos apresentam um efeito antimicrobiano sobre 

bactérias que estão presentes na placa dentária, como as Porphiromonas 

gingivalis, Prevotella ssp. (HIRASAWA et al., 2002), Escherichia coli, 

Streptococcus salivarius e Streptococcus mutans (RASHEED; HAIDER, 1998). 

Segundo Hennet (2006), os polifenóis possuem ação bacteriostática por ter 

suas propriedades antioxidantes. 

Algumas fontes de polifenóis podem ser utilizadas nos alimentos para 

impedir que o biofilme dentário seja formado (HENNET, 2006). Assim, de 

acordo com Isogai e colaboradores (1995) uma dieta formulada com chá verde 

para cães impede o crescimento de bactérias e após dois meses de uso reduz 

significativamente a quantidade de Porphiromonas e outras bactérias na 

população microbiana da placa dentária. 

O chá verde auxilia na prevenção da doença periodontal por ser rico em 

polifenóis ativos (epigallocatechin gallate ou EGCg), que possuem potente 

ação bactericida. Uma pesquisa realizada in vitro por Sakanaka e 

colaboradores (1996), mostrou que a concentração de 250 a 500 μg/mL de chá 

verde é capaz de inibir o crescimento das cepas de Porphiromonas gingivalis, 

além de reduzir a capacidade desse patógeno de se aderir às células epiteliais.  
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A aderência de bactérias como a Porphiromonas melaninogenicus e 

Streptococcus sanguis é reduzida em 50% na formação de placa dentária pela 

ação dos polifenóis em uma concentração entre 125 e 250 μg/mL (SAKANAKA 

et al., 1996), pois os mesmos possuem a capacidade de provocar redução na 

produção dos principais ácidos n-butírico, fenilacético e propiônico que são 

produzidos pelas bactérias formadoras de placa (SAKANAKA; OKADA, 2004).  

 
 

2.6.2.5 Tropiclean Fresh Breath Clean Teeth Gel® e 

Tropiclean Fresh Breath Oral care water additive for dogs® 

Um produto da empresa Tropiclean promete a redução do acúmulo da 

deposição da placa bacteriana e dos cálculos dentários sem necessidade de 

escovação dentária, além de auxiliar na eliminação do mau hálito 

(TROPICLEAN, 2016). A composição do gel é água purificada, álcool 

mentolado, glicerina, natural cleance, carbopol, aloe vera e extrato de folha de 

chá verde (Clean Teeth Gel®).                            

Já o aditivo de água (Oral Care Water Additive®) tem a função de 

otimizar o efeito do gel, auxiliando a combater o desenvolvimento da doença 

periodontal. A composição do aditivo de água é suco de folha de aloe vera, 

ácido cítrico, cloreto de cetilpiridínio, clorofilinia, glicerina, benzoato de sódio, 

extrato de chá verde e água (TROPICLEAN, 2016). 

Portanto, cada um dos componentes utilizados para a composição dos 

produtos é necessário por exercer funções específicas e de grande importância 

para inibir a formação da placa bacteriana e o desenvolvimento doença 

periodontal. 

O álcool mentolado tem a função de reduzir a dor e a inflamação local e 

também auxilia na redução da halitose (CALDAS, 2010). 

Os principais componentes dos produtos possuem ação antibactericida, 

cicatrizante e anti-inflamatória, como por exemplo, a Aloe vera, uma planta 

bastante utilizada na odontologia, por possuir uma substância gelatinosa que 

de acordo com Silva e colaboradores (2004) apresenta efeitos contra a 

deposição de placa e contra a inflamação gengival. 

Lee e colaboradores (2012) verificaram através da realização de testes 

in vitro que um creme dental comercial contendo gel de A. vera conseguiu inibir 
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o crescimento de algumas bactérias envolvidas no desenvolvimento da doença 

periodontal, mostrando que esta possui amplo espectro antimicrobiano. 

Portanto, vários benefícios foram relatados após uso da A. Vera, em que 

os principais foram o potencial efeito contra a inflamação gengival, o controle 

do crescimento da placa bacteriana, cura de lesões na mucosa oral e redução 

da dor na cavidade oral segundo Galleguillos; Silva (2013), aumento das 

citocinas anti-inflamatórias (VIEIRA et al., 2014), redução na liberação de 

enzimas mediadoras da inflamação como a COX-2 e a lipoxigenase, além da 

prevenção do desenvolvimento da doença periodontal (DAS et al., 2012).     

O chá verde (Camellia sinensis) que também é um dos principais 

componentes dos produtos é rico em compostos biologicamente ativos como 

os flavonóides, polifenóis, alcalóides, vitaminas e sais minerais. Entretanto, as 

catequinas, principal composto do chá-verde possui efeitos antioxidantes, anti-

inflamatórios, antibiótico, anti-angiogênicos e anti-carcinogênico que 

contribuem para a prevenção e o tratamento da doença periodontal 

(LINDINGER, 2016). 

De acordo com Alves et al. (2012), o cloreto de cetilpiridínio possui efeito 

inibitório de placa bacteriana. Este composto se liga com facilidade aos tecidos 

da cavidade oral e tem demonstrado atividade antibacteriana contra vários 

patógenos orais, pois pode interagir com a membrana celular bacteriana, 

resultando na perda de componentes celulares, provocar alteração do 

metabolismo, além de inibição do crescimento e consequente morte celular 

bacteriana. 

O benzoato de sódio é utilizado como conservante e agente 

antimicrobiano em refrigerantes, sucos, formulações dentais, empresas de 

embutidos, entre outros. Possui também ação antifúngica e na área 

farmacêutica é aplicado como lubrificante de cápsula e comprimido e como 

antimicrobiano (AQUINO et al., 1989).  
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Considerações Éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) 

da UESC sob o número 022/201 (Anexo 1). 

3.2 Local do Estudo 

O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC) localizada na cidade de Ilhéus-Bahia, no período entre 

junho de 2015 a dezembro de 2016. 

3.3 Animais do estudo 

Foram selecionados 45 cães abaixo de 15 kg, sem predileção por sexo 

ou raça acima de um ano de idade, em bom estado de saúde e dóceis. Foi 

verificado o grau de doença periodontal que esses animais possuíam utilizando 

sonda periodontal milimetrada (Figura 3) e os mesmos foram submetidos ao 

tratamento periodontal. 

 

                      
 

 

3.4 Tratamento periodontal 

Sob anestesia geral foi realizada a retirada da placa bacteriana e dos 

cálculos dentários (Figura 4) de todos os cães participantes do estudo. Para a 

anestesia geral foram utilizados acepromazina 0,2% associada à morfina 

Figura 3: Sondagem do elemento dentário 206 com sonda periodontal    
                milimetrada. Fonte: Arquivo pessoal. 
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10mg/ml com doses respectivas (0,1mg/kg e 0,1 a 0,5mg/kg) via intramuscular 

como medicação pré anestésica, 15 minutos antes da indução com propofol 

1% via intravenosa na dose de 6,0mg/kg e a manutenção foi inalatória 

utilizando isoflurando diluído ao óxido nitroso na proporção 2:1 com oxigênio 

utilizado como gás diluente do anestésico volátil  para realização do 

procedimento convencional.  

 

 

        
 

 

O procedimento de retirada da placa e cálculos foi realizado com auxílio 

de extratores manuais e ultrassom odontológico veterinário (Figura 5) da marca 

Scaler Pet Kondortech. Durante essa primeira etapa, tomou-se o cuidado de 

remover os cálculos supragengival e subgengival, assim como realizar a 

extração dos dentes com exposição de furca e com mobilidade. Por fim, o 

polimento foi realizado utilizando pasta profilática à base de flúor.  

 

 

 

 

 Figura 4: Animal participante do estudo A) lateral direita antes da   
                retirada dos cálculos dentários C) lateral direita após a     
                retirada dos cálculos dentários. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Após as limpezas dentárias foi prescrito antibiótico a base de 

espiramicina (75.000 UI/kg) e metronidazol (12,5 mg/kg) durante 10 dias e  

associado ao antibiótico um anti-inflamatório a base de meloxicam na dose de 

0,5 mg/Kg durante 5 dias. Uma semana após o tratamento periodontal, dava-se 

início ao tratamento de manutenção. 

 

3.5 Grupos Experimentais 

Os 45 cães selecionados, após a limpeza dentária convencional, foram 

divididos em três grupos distintos levando-se em consideração o tipo de 

tratamento com 15 animais em cada grupo: 15 cães receberam tratamento de 

manutenção apenas com gel (G1), 15 receberam gel associado ao aditivo de 

água (G2) e 15 cães ficaram sem tratamento de manutenção (grupo controle 

ou G3). Para melhor entendimento foi montado um organograma detalhando a 

divisão dos grupos experimentais e houve padronização do tipo de alimentação 

dentro dos três grupos (Figura 6). 

Figura 5: Remoção dos cálculos dentários durante tratamento da    
                da doença periodontal utilizando A) extrator manual e 
                B) ultrassom odontológico Fonte: Arquivo pessoal. 
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Os animais que foram submetidos ao tratamento de manutenção receberam 

a aplicação do produto nos dentes (G1 e G2) (Figura 7), assim como o 

acréscimo do aditivo à água (G2), três vezes por semana, em suas residências 

por membros participantes do estudo, com o uso de luvas. 

Todos os animais tiveram acompanhamento fotográfico da parte frontal e 

das laterais direita e esquerda (dentes superiores) (Figura 8) a cada 30 dias 

para verificar em quanto tempo se daria o retorno dos cálculos dentários.  

 

Figura 6: Organograma da divisão dos grupos, de acordo com o tipo de     

                tratamento fornecido e grupo de alimentação dos animais do    

                estudo. Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 7:  
 

 

 

Figura 8:  
 

 

Os animais foram retirados do estudo quando deposições de cálculos 

dentários eram visualizadas novamente (coloração amarelada nos dentes) ou 

quando completavam 12 meses de tratamento sem deposição.  

 
 

3.6 Análise computacional das imagens 

As imagens obtidas mensalmente foram avaliadas por um programa 

computacional desenvolvido por membros da equipe do mestrado em 

modelagem computacional da UESC através da utilização de uma técnica 

Acompanhamento fotográfico dos dentes superiores de um              
animal do estudo A) Imagem frontal B) Imagem lateral direita           
C) Imagem lateral esquerda. Fonte: Arquivo pessoal 
 

Animal do estudo recebendo aplicação do gel odontológico                
veterinário. Fonte: Arquivo pessoal. 
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desenvolvida para a realização do processamento digital e computadorizado 

para quantificar os resultados obtidos, através da identificação e comparação 

da área saudável e afetada dos dentes dos animais estudados. Realizou-se a 

técnica de contorno adaptada, para delimitar a área de interesse e melhorar a 

qualidade da imagem. Essa análise foi utilizada para confirmar a mudança de 

coloração no dente, indicando o retorno dos cálculos dentários.    

               

3.7 Aferições de pH 

O pH oral dos cães foi medido com fitas indicadoras universal de pH entre 0 

e 14 da marca Merck (Figura 9), inserindo a parte que altera a cor ao entrar em 

contato com a saliva, na gengiva e língua após contato, durante 30 segundos 

(Figura 10). Essa aferição foi realizada em dois momentos, sendo antes do uso 

do gel e duas horas após uso do gel. Durante a aferição do pH os animais não 

receberam água ou comida, para não haver interferência na avaliação.  

    

 

 

Figura 9: Fitas indicadoras de pH utilizadas no estudo. 
                Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.8 Acompanhamento Clínico    

Os animais que mantiveram o tratamento após a limpeza dentária do 

estudo tiveram acompanhamento clínico três vezes por semana (durante as 

aplicações), para observar se os mesmos apresentariam alterações como 

apatia, alteração na coloração de mucosas, vômitos, diarréia, perda de apetite, 

redução do consumo água, mudança de coloração de dentina, alteração na 

coloração e odor da urina.  

3.9 Análise Estatística 

Foram realizados testes estatísticos não paramétricos de Kruskal-Wallis  

para avaliar a influência da alimentação sobre pH oral, teste de Wilcoxon para 

verificar a alteração do pH antes e duas horas após aplicação do produto e o 

teste de Friedman para ensaio em blocos casualizados para avaliar se houve 

influência do tipo de tratamento sobre o tempo de retorno dos cálculos 

dentários. Os valores de p<0,05 foram aceitos como significativos. 

 

 

 

 

Figura 10: Aferição do pH da cavidade oral de um cão 
                 Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Tempo de retorno dos cálculos dentários 

 

Com relação ao tempo de retorno dos cálculos dentários após o 

tratamento periodontal, observou-se que dos grupos analisados, o grupo que 

recebeu tratamento apenas com gel (G1) apresentou média de tempo de 

retorno dos cálculos dentários de nove meses, o grupo que recebeu tratamento 

com gel associado ao aditivo de água (G2) teve média de tempo de retorno 

também de nove meses e o grupo que não recebeu tratamento (Grupo controle 

ou G3) teve média de tempo de retorno de quatro meses (Tabela 1). Os valores 

individuais do tempo de retorno dos cálculos dentários dos cães do estudo 

estão nos anexos 2,3 e 4. 

 

 
 

Tratamento Comida caseira Comida mista Comida seca Médias tempo de 

retorno dos cálculos 

G1 9 meses 9 meses 9 meses 9 meses 

G2 9 meses 7 meses 11 meses 9 meses 

G3 4 meses 5 meses 4 meses 4 meses 

 

Comparando-se estatisticamente pelo teste de Friedman para ensaio em 

blocos casualizados, verificou-se que não houve diferença estatística 

significativa entre o grupo que recebeu tratamento com gel e o grupo que 

recebeu tratamento com gel associado ao aditivo de água no tempo de 

reaparecimento dos cálculos, porém houve diferença estatística quando 

comparou-se grupo gel e grupo controle e na comparação entre grupo gel e 

aditivo e grupo controle, mostrando que o uso do produto promove um maior 

tempo de manutenção de dentes sem cálculo quando comparado ao grupo que 

não utilizou nenhum tipo de tratamento preventivo.  

As avaliações do tempo de retorno foram realizadas através das 

imagens obtidas mensalmente dos dentes dos animais do estudo (Figura 11) e 

avaliadas através do programa computacional por apenas um avaliador 

Tabela 1: Média do tempo de retorno dos cálculos dentários em meses de     
                 acordo com os grupos de tratamento e tipo de alimentação 
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membro da equipe do mestrado em modelagem computacional da 

Universidade Estadual de Santa Cruz. 

 

 

 
 

 

 

O estudo demonstrou que os produtos comerciais utilizados como 

método preventivo foram eficazes, prolongando o tempo de retorno da 

deposição dos cálculos dentários. Esse resultado corrobora com a afirmação 

de Sinnes e colaboradores (1997) de que tanto métodos físicos (mecânicos) 

quanto químicos podem ser utilizados na prevenção da doença periodontal, 

reduzindo assim a necessidade de uma nova limpeza dos dentes sob anestesia 

geral.  

Após 12 meses recebendo tratamento de manutenção seis animais 

ainda não haviam apresentado retorno dos cálculos dentários. Caso a 

avaliação tivesse sido mantida, consequentemente haveria um tempo maior 

Figura 11: Animal que utilizou gel após o tratamento periodontal A) dentes limpos    
                   B) retorno de cálculos dentários 10 meses após tratamento periodontal 
                   Fonte: Arquivo pessoal. 
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que 12 meses de retorno dos cálculos, aumentando ainda mais a média dos 

grupos tratados.  

Os resultados também condizem com a afirmação de Emily e 

colaboradores (1999), de que é impossível ter ausência completa da placa 

bacteriana, mesmo após remoção total dos cálculos dentários. Porém, se 

medidas de prevenção forem aplicadas, benefícios como controle da placa e 

consequentemente retardo no retorno dos cálculos serão observados. 

Entretanto se não for feito nenhum controle preventivo, nenhuma medida será 

eficiente.  

Os animais deste estudo que não receberam tratamento profilático 

apresentaram média de retorno dos cálculos em quatro meses. Segundo Pibot 

(2003) nova deposição de placa bacteriana ocorre entre 24 a 48 horas nos 

dentes após a remoção cirúrgica dos cálculos dentários e nova calcificação 

inicia-se após duas semanas. Assim, Gioso (2003) relata que um novo acúmulo 

de cálculos é observado geralmente entre três a seis meses, afirmação que 

condiz com os achados deste estudo quando nos referimos á média dos 

animais que permanecerem sem tratamento. Porém, não é recomendado 

submeter o animal a várias limpezas em pouco tempo, devido ao risco 

anestésico e cirúrgico do procedimento. Deve-se então realizar a prevenção 

para evitar evolução da doença periodontal.  

Apesar de não ter sido realizada escovação dentária neste estudo, 

apenas a aplicação direta do produto sobre os dentes, supõe-se que o mesmo, 

se associado à escovação poderia apresentar um resultado ainda mais 

satisfatório, pois de acordo com Paiva e colaboradores (2007), as escovações 

dos dentes realizadas no mínimo três vezes por semana são eficientes como 

métodos de prevenção contra a doença periodontal. Entretanto, muitos animais 

não aceitam a prática e muitos proprietários não possuem tempo disponível 

para realizá-la. Assim, vários produtos lançados no mercado desde a década 

de 90 têm capacidade de inibir a formação da placa bacteriana e se tornam 

muito úteis na prevenção do acúmulo da placa e do cálculo, além de serem 

mais acessíveis financeiramente do que o procedimento cirúrgico de remoção 

dos cálculos dentários, como é o caso do produto testado neste estudo. 

Harvey (1998) afirmou que para que a cavidade oral dos animais 

permaneça saudável ao longo da vida, vários fatores como, boa higiene oral, 
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dieta adequada, alimentos abrasivos que auxiliam na limpeza mecânica dos 

dentes e exercitam o periodonto, assim como a saúde sistêmica, devem estar 

em equilíbrio. Porém se algum desses fatores não for respeitado, haverá 

acúmulo de placa e deposição de cálculos dentários, resultando em novo 

desenvolvimento da doença periodontal.  

Neste estudo observou-se que o tipo de alimentação não influenciou no 

tempo de retorno da deposição dos cálculos, mas sim o fato de os animais 

receberem tratamento preventivo ou não (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Médias do tempo de retorno em meses dos cálculos dentários dos   
               cães de acordo com o tipo de alimentação e o grupo de tratamento 
 

Alimentação G1 G2 G3 Média do tempo de 

retorno em meses 

Comida Caseira 9 meses 9 meses 4 meses 7 meses 

Comida Mista 9 meses 7 meses 5 meses 7 meses 

Ração 9 meses 11 meses 4 meses 8 meses 

 

Esses resultados diferem dos descritos por Gioso (1997), que relatou 

que a higiene oral tem relação com a forma dos alimentos ou dos grânulos de 

dietas comerciais e Eisner (1989), que descreveu que os alimentos duros e de 

maior volume são melhores para os dentes por exercitar o periodonto, pois 

exigem maior mastigação e promovem resistência quando mastigados, 

auxiliando na remoção da placa.  

 Porém, resultados semelhantes aos encontrados neste estudo foram 

descritos por Mariano (2013), que utilizou dieta caseira, dieta mista (alimento 

caseiro e alimento comercial seco) e dieta comercial seca em seu estudo e 

observou que não houve diferença estatística significativa entre os grupos de 

animais alimentados com diferentes dietas, demonstrando que não houve 

correlação entre os diferentes tipos de alimentação fornecida a cães e a 

gravidade da enfermidade periodontal.  

Outro resultado semelhante foi relatado por Capík (2010), que observou 

que o alimento seco comparado com o alimento úmido não apresentou efeito 

significativo na prevenção da placa e na deposição de cálculos dentários.   
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4.2 pH oral dos animais do estudo 

 

Em relação ao pH oral dos cães do estudo, verificou-se que não houve 

diferença significativa entre os tipos de alimentação e o pH oral antes do uso 

do gel e duas horas após aplicação do gel.  

Aplicando o teste de Wilcoxon, realizou-se a comparação entre os 

momentos um (antes da aplicação do produto) e o momento dois (duas horas 

após aplicação do produto) em que verificou-se aumento de pH, duas horas 

após uso do gel em relação ao momento em que não foi aplicado produto nos 

dentes dos animais.  

Os valores individuais e a média geral do pH da cavidade oral dos cães 

antes e após aplicação do produtos encontram-se nas tabelas 3, 4 e 5, 

divididos de acordo com o tipo da alimentação. 

 

 

              

Animais pH antes do gel pH 2 horas após gel 

1 7 9 

2 8 10 
3 10 9 

4 8 10 
5 9 10 

6 8 9 

7 9 8 
8 9 9 

9 8 10 
10 7 9 

11 9 9 

12 8 10 
13 7 9 

14 8 9 
15 9 10 

Média geral 
do pH 

8,2 
 

9,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3: Valores individuais e média geral do  pH oral dos cães alimentados 
      com ração comparando os momentos antes do uso do gel e 2 horas   
      após uso do gel. 
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Tabela 4: Valores individuais e média geral do  pH oral dos cães  
                alimentados com comida mista comparando os momentos  
                antes do uso do gel e 2 horas após uso do gel. 

 

Animais pH antes do gel pH 2 horas após gel 

1 9 9 

2 7 9 

3 10 10 

4 9 11 

5 8 8 

6 9 9 

7 8 10 

8 8 9 

9 8 9 

10 7 10 

11 7 9 

12 8 8 

13 9 9 

14 8 9 

15 8 9 

Média geral 
do pH 

8,2 9,2 

 

Tabela 5: Valores individuais e média geral do  pH oral dos cães  
                alimentados com comida caseira comparando os momentos  
                antes do uso do gel e 2 horas após uso do gel. 
 

Animais pH antes do gel pH  2 horas após gel 

1 10 9 
2 9 9 

3 8 10 

4 8 8 

5 10 9 

6 9 10 

7 9 8 

8 9 9 

9 8 9 

10 7 9 

11 8 8 

12 9 9 

13 8 10 

14 9 10 

15 9 10 

Média geral do 
pH 

8,6 
 

9,1 
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Antes da aplicação do gel verificou-se que os valores individuais do pH 

oral dos cães variou entre 7 e 10 nos três grupos de alimentação e apresentou 

uma média de 8,3. Duas horas após aplicação do produto, verificou-se 

aumento dos valores de pH variando entre 8 e 11, com média geral após 

aplicação de 9,1. Esses valores corroboram com o estudo de Pibot (2003), que 

cita que os valores de pH oral canino é alcalino, favorecendo a precipitação de 

cálcio e levando à formação dos cálculos dentários e também condiz com os 

achados de Pinto et al. (2008) e Paiva (2004) que verificaram valores alcalinos 

de pH em seus estudos. 

Ocorreu aumento de pH após a aplicação do gel odontológico e a última 

mensuração de pH efetuada nos animais foi no tempo de duas horas. Como 

ocorre maior depósito de cálculos na alcalinização, pode ocorrer em algum 

momento após a mensuração de duas horas, acidificação do pH em resposta 

rebote a alcalinização, justificando o retardo de nova deposição dos cálculos 

dentários, modificando a população bacteriana e diminuindo progressão da 

doença periodontal. 

Observou-se também que uma das vantagens da utilização do gel 

associado ou não ao aditivo foi que seu uso prolongado não provocou 

alterações clínicas como vômito, diarréia, alteração no apetite, ou alteração na 

coloração de dentina. Diferente do que ocorre com o uso prolongado da 

clorexidina que provoca o aparecimento de manchas verdes, acastanhadas ou 

pretas nos dentes após mais de 15 dias de uso e só desaparecem após 

suspensão do mesmo (KOZLOVSKY et al., 1992). 

Dessa forma, vale ressaltar que os produtos comerciais utilizados neste 

estudo como métodos de prevenção contra a deposição de cálculos dentários, 

possuem em sua composição substâncias com efeitos bactericidas, 

cicatrizantes e anti-inflamatórios como o Aloe vera e o chá verde (SILVA et al., 

2004; LINDINGER, 2016). 

Como relatado em estudos anteriores, os produtos que contêm Aloe 

Vera são vistos como uma nova alternativa para tratamento de doenças orais 

crônicas, de caráter infeccioso e inflamatório como é o caso da doença 

periodontal (BHAT et al., 2011). Já o chá verde contém polifenóis que aplicados 
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em animais com doença periodontal, impediu a proliferação de bactérias gram 

negativas anaeróbicas, segundo relato de Hirasawa e colaboradores (2002), 

assim como, a redução de inflamação gengival e da halitose segundo Isogai e 

colaboradores (1995).  

Dessa forma, mais estudos sobre a população bacteriana relacionada 

com o uso dos produtos devem ser desenvolvidos para promover melhor 

entendimento da ação do mesmo.  

Com o desenvolvimento deste estudo pode-se verificar que a doença 

periodontal que tem alta prevalência entre os cães demonstram a necessidade 

de se realizar a higienização dentária preventiva de maneira correta nos 

animais de companhia e promover bem-estar e melhor qualidade de vida para 

os mesmos. 
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5.0 CONCLUSÃO 
 
 

O gel de uso odontológico veterinário utilizado neste estudo como 

método preventivo foi eficiente para promover retardo da deposição dos 

cálculos dentários e influenciou no pH bucal promovendo alcalinização oral nos 

cães duas horas após uso do produto. 

O tipo de alimentação dos animais não influenciou sobre o tempo de 

retorno dos cálculos dentários.  
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ANEXOS 

Anexo 1: CEUA/ UESC 
 

 
 
 
Anexo 2: Valores individuais do tempo de retorno de cálculos dentários dos  
                 animais do G1 e média do tempo de retorno em meses de acordo   
                 com o tipo de alimentação    
 

Animais Alimentação Retorno dos 
cálculos em meses     

Média do tempo 
de retorno 

1 Comida Caseira 12 meses  

2 Comida Caseira 10 meses  

3 Comida Caseira 7 meses 9 meses 

4 Comida Caseira 9 meses  

5 Comida Caseira 7 meses  

6 Comida Mista 10 meses  

7 Comida Mista 10 meses  

8 Comida Mista 10 meses 9 meses 

9 Comida Mista 7 meses  

10 Comida Mista 8 meses  

11 Ração 12 meses  

12 Ração 10 meses  

13 Ração 7 meses 9 meses 

14 Ração 7 meses  

15 Ração 9 meses  

  Média Geral 9 meses 
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Anexo 3: Valores individuais do tempo de retorno de cálculos dentários dos  
                 animais do G2 e média do tempo de retorno em meses de acordo   
                 com o tipo de alimentação 
 

Animais Alimentação Retorno dos cálculos 
em meses 

Média do tempo 
de retorno 

1 Comida Caseira 12 meses  

2 Comida Caseira 10 meses  

3 Comida Caseira 10 meses 9 meses 

4 Comida Caseira 8 meses  

5 Comida Caseira 8 meses  

6 Comida Mista 5 meses  

7 Comida Mista 5 meses  

8 Comida Mista 6 meses 7 meses 

9 Comida Mista 11 meses  

10 Comida Mista 12 meses  

11 Ração 12 meses  

12 Ração 10 meses  

13 Ração 10 meses 11 meses 

14 Ração 12 meses  

15 Ração 12 meses  

  Média Geral 9 meses 

 
 
 
Anexo 4: Valores individuais do tempo de retorno de cálculos dentários dos  
                 animais do G3 e média do tempo de retorno em meses de acordo  
                 com o tipo de alimentação 
 

Animais Alimentação Retorno dos cálculos 
em meses 

Média do tempo 
de retorno 

1 Comida Caseira 4 meses  

2 Comida Caseira 5 meses  

3 Comida Caseira 5 meses 4 meses 

4 Comida Caseira 4 meses  

5 Comida Caseira 4 meses  

6 Comida Mista 9 meses  

7 Comida Mista 5 meses  

8 Comida Mista 5 meses 5 meses 

9 Comida Mista 3 meses  

10 Comida Mista 5 meses  

11 Ração 5 meses  

12 Ração 4 meses  

13 Ração 4 meses 4 meses 

14 Ração 4 meses  

15 Ração 4 meses  

  Média Geral 4 meses 



59 
 

 


