
As patologias orais são doenças muito frequentes no cão e no gato. Cerca de 85% dos cães e gatos com mais de 3 anos de 

idade sofrem de problemas dos dentes e tecidos que os envolvem, como a gengiva. 

 

 O que é a doença periodontal? 

A doença periodontal é uma patologia oral causada por acumulação de placa bacteriana, que provoca inflamação da gengiva e 

aparecimento de tártaro. Com a evolução da doença e sem tratamento adequado, a gengiva vai-se retraindo; o osso que suporta os 

dentes (alvéolo dentário) vai sendo reabsorvido e a raiz do dente fica exposta (o dente parece que cresceu), podendo levar à queda 

do dente (aumento da mobilidade). 

 

 Sinais clínicos: 

 Mau hálito 

 Inflamação e hemorragia gengival 

 Acumulação de tártaro 

 Dificuldade em mastigar 

 Salivação excessiva 

 Perda de apetite e peso 

 

 

Boca saudável: dentes brancos, gengiva rosada, sem odor desagradável 

 

 

 

 

 

Gengivite grave: acumulação de tártaro, inflamação e retração da gengiva, mau hálito 
 

 

 

 

 

 

Periodontite: grande retração da gengiva, extensa acumulação de tártaro, hálito insuportável. As 

bactérias podem invadir a circulação sanguínea e afectar órgãos vitais como o coração, os rins, 

o fígado e os pulmões. 

 

 

 

 Como prevenir a doença periodontal? 

A higiene dentária é a base de toda a prevenção. Existem vários métodos para promover a higiene bucodentária, sendo a 

escovagem diária dos dentes o método mais eficaz de todos. 
 

1- Escovagem dentária 
 

1- Comece por habituar o animal, desde pequeno, à manipulação na zona da boca e do focinho; 
 

2- Coloque o animal numa posição confortável (no colo ou no chão) e aproxime-se de lado, não de frente; 
 

3- Coloque um pouco de dentífrico no dedo e massage a superfície externa dos dentes e das gengivas. ATENÇÃO: utilize uma 

pasta dentífrica especialmente formulada para animais; está contraindicado a utilização de dentífricos para humanos, porque 

contêm um nível de flúor que pode ser tóxico para o animal, uma vez que estes o ingerem! 
 

4- Usando a escova, escove os dentes com movimentos ascendentes e descendentes ou com movimentos circulares. 

 

2- Alimentação específica 
 

A textura, a composição e a forma do alimento são factores importantes a ter em conta. Regra geral, os animais alimentados 

com dietas húmidas apresentam uma acumulação crescente de placa dentária e de tártaro e uma gengivite mais grave do que 

quando a sua dieta consiste em alimentos secos. 

Os croquetes promovem um efeito mecânico de limpeza dos dentes. 



3- Barras dentárias 
 

As barras dentárias podem ser utilizadas nos cães como método preventivo de higiene bucodentária. Estas barras mastigáveis 

podem ser usadas como meio complementar da escovagem ou como substituição, nos casos em que a escovagem é muito difícil 

de realizar. 

 

4- Brinquedos 
 

Os cães têm uma tendência natural para roer. Por isso, podemos aproveitar determinado tipo de brinquedos que dêem uma 

pequena ajuda na limpeza mecânica dos dentes. 

 

5- Destartarização 
 

A destartarização, realizada por um médico veterinário, permite remover eficazmente todo o tártaro acumulado. Este processo é 

realizado sob anestesia geral (para evitar qualquer sensação dolorosa) e com recurso a um destartarizador de ultra-sons. Para o 

finalizar, procede-se ao polimento dos dentes, de modo a eliminar todas as irregularidades que possam facilitar uma nova aderência 

das bactérias e consequente formação de placa bacteriana.  

A destartarização é, também, o momento certo para proceder à extração de qualquer dente que se encontre gravemente 

exposto por retração da gengiva e que apresente grande mobilidade. 

 

 

 

 

 

DICAS 
 

O que deve fazer: 
 

 Faça visitas regulares ao Médico Veterinário para monitorizar a saúde 

bucodentária do seu animal; 
 

 Habitue o seu animal desde cedo à rotina diária da escovagem dos 

dentes; 
 

 Utilize um dentífrico formulado especialmente para animais de 

companhia; 
 

 Após a escovagem, recompense o animal com uma barra dentária, 

um jogo, um passeio, etc.; 
 

 Preserve a saúde bucodentária do seu animal, oferecendo-lhe um 

alimento seco; 
 

 Destartarize o seu animal quando o Médico Veterinário recomendar: quanto mais adiar, mais depressa a doença periodontal 

evolui para uma fase irreversível. 

 

 

 

O que não deve fazer: 
 

 Considerar normal o mau hálito do animal; 
 

 Deixar evoluir a doença periodontal, quando diagnosticada; 
 

 Dar ossos ou espinhas para o animal mastigar pois, para além de poderem magoar as gengivas e os dentes, entre outros 

problemas, podem provocar obstrução esofágica ou obstrução gastrointestinal, podendo levar a uma intervenção cirúrgica 

 

 

 


