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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C.) apresentado ao Curso 

de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, da 

Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de 

Médico Veterinário, é composto pelo Relatório de Estágio, no qual são descritas as 

atividades realizadas durante o período de 20 de fevereiro a 19 de maio de 2017, na 

NR Care Odontologia Veterinária que está localizada no Hospital Veterinário Clinivet 

em Curitiba- PR. Além disso, contém dois relatos de caso, sendo um cão com 

doença periodontal e um gato com fratura de mandíbula e fenda palatina traumática, 

com seus respectivos tratamento e prognóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de relatar o estágio curricular supervisionado na área de 

odontologia veterinária na NR Care Odontologia Veterinária no período de 20 de 

fevereiro a 19 de maio de 2017, onde foram acompanhados 108 casos, incluindo 

consultas e procedimentos cirúrgicos odontológicos. Ainda neste trabalho, a 

descrição do local de estágio, análise de casuística e dois relatos de caso com 

revisão bibliográfica de um paciente com doença periodontal e outro com fratura de 

mandíbula e fenda palatina traumática, acompanhados durante o período. 

Palavras-chave: odontologia; osteossíntese; periodontia; canino; felino.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O relatório de estágio tem como objetivo descrever as atividades realizadas 

durante o período de estágio curricular supervisionado, que foi realizado na NR Care 

Odontologia Veterinária que está localizada no Hospital veterinário Clinivet em 

Curitiba- PR, no período de 20 de fevereiro a 19 de maio de 2017, sob supervisão 

das médicas veterinárias especializadas na área de odontologia veterinária, e 

orientação da MV. Profa. MSc. Rebeca Bacchi Villanova, totalizando 420 horas. 

 No presente relatório são descritos local de estágio, atividades desenvolvidas, 

casuística, além de dois relatos de casos clínicos acompanhados neste período.  

 A realização do estágio na NR Care permitiu a ampliação do conhecimento na 

área de Odontologia Veterinária, acrescentando na vida profissional e pessoal. O 

objetivo do estágio curricular é inserir o acadêmico na rotina veterinária, fazendo 

com que o mesmo possa praticar os conhecimentos adquiridos durante a 

graduação. 
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2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

 A NR Care Odontologia Veterinária situa-se no Hospital Veterinário Clinivet na 

rua Holanda, número 894, bairro Boa Vista, Curitiba – PR. O horário de 

funcionamento é das 08 às 18 horas de segunda-feira à sexta-feira, ainda é 

realizado plantão a distância para atendimentos de urgência ou emergência que 

chegam no hospital fora desse horário. 

A NR Care está localizada dentro de um hospital veterinário, o que colabora 

para o atendimento de casos diversificados encaminhados pelos clínicos gerais. Os 

serviços prestados incluem consultas médicas odontológicas e retornos, radiologia 

odontológica, procedimentos odontológicos, como profilaxia oral, tratamento 

periodontal, exodontia, tratamento endodôntico, ortodontia, osteossíntese e demais 

cirurgias bucomaxilo faciais. Existe preocupação quanto à avaliação sistêmica dos 

pacientes, então são realizados, além de anamnese e exame físico, exames pré-

operatórios específicos de acordo com a idade e a necessidade de cada indivíduo.  

O atendimento ao público funciona através de consultas agendadas, e 

encaminhamentos de clínicos gerais, exceto os atendimentos de urgência ou 

emergência, que são encaixados na rotina. Os mesmos são realizados por duas 

médicas veterinárias especializadas na área de odontologia veterinária. 

A Clinivet (figura 1) em sua estrutura conta com duas recepções (figura 2), 

onde ocorrem os agendamentos e cadastros dos pacientes e espera por consultas, 

possui também dez consultórios. Nos consultórios há uma bancada para realização 

do exame físico geral e exame oral, um armário com materiais úteis na consulta, pia 

para higienização das mãos e cadeira para anamnese com proprietários (figura 3).  
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FIGURA 1- FACHADA DO HOSPITAL VETERINÁRIO CLINIVET 

 

FONTE: http://www.clinivet.com.br 

 

FIGURA 2- RECEPÇÃO PRINCIPAL CINIVET 

  

 

FIGURA 3- CONSULTÓRIO CLINIVET 

 

 

http://www.clinivet.com.br/
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O setor de internamento conta com internamento geral, gatil, unidade semi- 

intensiva e isolamento (figura 4). Existe um setor de diagnóstico por imagem com 

ecocardiografia, ultrassonografia, radiografia, tomografia e ressonância magnética. 

Há ainda um laboratório terceirizado dentro do hospital que realiza exames como 

hemograma, bioquímicos, coproparasitológicos, etc. No bloco cirúrgico do hospital 

(figura 5) existem duas salas de cirurgia (onde também são realizados 

procedimentos de odontologia que necessitam de ambiente com normas rígidas de 

assepsia) com sala anexa para pós operatório imediato e esterilização de materiais 

com autoclave, onde também são esterilizados os materiais da odontologia ao final 

do dia (figura 6). 

FIGURA 4- INTERNAMENTO CLINIVET 

 

 

FIGURA 5- SALA CIRÚRGICA CLINIVET 
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FIGURA 6- SALA DE ESTERILIZAÇÃO CLINIVET 

 

 

Na sala para procedimentos odontológicos há uma mesa de procedimentos 

gradeada, duas bombas de infusão, um refletor odontológico, um aparelho de 

radiografia odontológico, equipo odontológico com ultrassom, contra ângulo, caneta 

de alta rotação e seringa tríplice, negatoscópio, eletro bisturi, fotopolimerizador, 

armários para armazenamento dos materiais cirúrgicos e odontológicos e aparelhos 

para anestesia, há também uma mesa para procedimentos como acesso venoso e 

aplicação de medicamentos, uma pia, caixa escura de revelação de radiografias e 

quatro canis para pré e pós-operatório (figuras 7 e 8). 

 

FIGURA 7- SALA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NR CARE. 
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FIGURA 8- SALA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NR CARE 

 

 

 

2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL DE ESTÁGIO 
 

 As atividades desenvolvidas no estágio incluíram o acompanhamento e 

auxilio em consultas médicas, procedimentos odontológicos e retornos. 

 Durante as consultas foi possível acompanhar anamnese, realizar pesagem 

dos animais, auxílio na contenção do animal para o exame físico geral, como 

auscultação cardíaca e pulmonar do paciente, palpação de linfonodos superficiais, 

avaliação oral. Realizando ainda organização dos consultórios após as consultas. 

 Nos procedimentos odontológicos, as atividades desenvolvidas foram de 

separação e preparação dos materiais utilizados durante o procedimento, auxílio ao 

anestesista no pré-operatório do paciente, auxilio durante os procedimentos 

odontológicos, com o registro de fotos da boca do paciente no antes e depois, 

preenchimento do odontograma, posicionamento e revelação de filmes radiográficos 

e monitoramento do paciente no pós-operatório. Ao final de cada procedimento 

odontológico os materiais utilizados eram lavados e levados para sala de 

esterilização de materiais.  

 Discussões sobre os casos acompanhados e leitura de artigos de odontologia 

veterinária eram realizados entre as consultas e procedimentos. Tarefas eram dadas 

para estudo domiciliar. 
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2.3 CASUÍSTICA ACOMPANHADA  

 

 Durante o estágio curricular supervisionado foram acompanhadas 12 

consultas e 96 procedimentos odontológicos, totalizando 108 atendimentos. Alguns 

dos animais que passaram por consulta eram os mesmos dos procedimentos 

odontológicos e a maioria dos pacientes foi encaminhada pelos clínicos gerais, isso 

explica o número maior de procedimentos com os animais anestesiados do que de 

consultas (gráfico 1).  

 

GRÁFICO 1- DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS 108 CASOS ATENDIDOS NO 

PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017 NA NR CARE 

 

 

Estes atendimentos totalizaram 92 cães, sendo 50 fêmeas e 42 machos; e 16 gatos, 

sendo 9 machos e 7 fêmeas (gráfico 2). 

 

89% 

11% 

Procedimentos

Consultas
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GRÁFICO 2– RELAÇÃO ENTRE MACHOS E FÊMEAS, DIVIDIDOS POR ESPÉCIE, 

ACOMPANHADOS NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017, 

NA NR CARE 

 

A distribuição de idade dos animais acompanhados durante o período de 

estágio pode ser observada no gráfico 3, os animais foram divididos por espécie e 

em 3 classes de idades, animais de até 5 anos, de 6 a 10 anos e acima de 10 anos. 

Observa-se que a classe dos cães com idade entre 5 e 10 anos prevaleceu dentre 

os demais atendimentos.  
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GRÁFICO 3- DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS ACOMPANHADOS EM CONSULTAS 

E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE ACORDO COM A IDADE, NO 

PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017, NA NR CARE 

 

 

 

 O diagnóstico definitivo das afecções orais e grau de doença periodontal 

(grau 1, 2 e 3), só puderam ser concluídos com o animal anestesiado. Dos pacientes 

que foram submetidos ao procedimento odontológico, a afecção de maior 

prevalência foi acúmulo de cálculo, com percentual de 28,12%, como pode ser 

observado na tabela 1. 
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TABELA 1 – PERCENTUAL DE AFECÇÕES ORAIS, DE CÃES E GATOS, 
ACOMPANHADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA NR CARE, NO 

PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017. 

Afecções Cães Gatos Porcentagem 

Doença periodontal grau 1 18 3 21,87% 

Doença periodontal grau 2 15 1 15,62% 

Doença periodontal grau 3 10 1 11, 45% 

Doença periodontal grau 4 13 0 13,54% 

Dentes decíduos 5 0 5,20% 

Fratura mandibular 2 0 2,08% 

Fratura dental 
 
Acúmulo de cálculo 

0 

20 

1 

7 

1,04% 

28,12% 

Total 83 13 100% 

FONTE: NR Care odontologia veterinária. 
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3 DOENÇA PERIODONTAL CANINA 

 

3.1 ANATOMIA 
 

O dente é constituído de camadas, da mais externa para a mais interna, tem-se 

na coroa, o esmalte, e na raiz, o cemento. Em seguida existe a dentina e mais 

internamente a polpa ou canal (figura 9) (GORREL, 2010). 

 

FIGURA 9- ANATOMIA BÁSICA DO DENTE E PERIODONTO 

 

FONTE: GORREL, 2010, p.30. 

  

Os cães possuem 42 dentes permanentes, sendo de forma unilateral: 3 

incisivos, 1 canino, 4 pré molares, 2 molares superiores e 3 inferiores. Quando 

jovens, possuem 28 decíduos, sendo 3 incisivos, 1 canino e 3 pré molares. A 

anatomia dental é extremamente importante durante os procedimentos, pois 

contribuirá em algumas técnicas como odontossecção, identificação de dentes 

inclusos, etc. (GORREL, 2010). 

A localização nas coroas dentárias pode ser classificada quanto as faces, 

sendo assim, possuem 5 faces: face oclusal, onde ocorre a oclusão com o dente 

opositor nos dentes pré molares e molares; face mesial mais rostral; face distal, mais 

caudal; face vestibular, de frente para os lábios; face lingual, parte voltada para a 
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língua nos dentes inferiores e face palatina, voltada para o palato nos dentes 

superiores (figura 10). Assim como as coroas, os dentes que possuem mais de uma 

raíz possuem classificação semelhante: raiz palatina, aquela localizada no palato; 

raíz mesial, caracterizada por ser rostral e raiz distal, caracterizada por ser mais 

caudal. (MENEZES, 2016). 

 

FIGURA 10- ESQUEMA DEMONSTRANDO AS FACES ANATÔMICAS DOS 
DENTES 

 

FONTE: ADAPTADO DE MENEZES, 2016. Disponível em: 

 <http://www.hs-menezes.com.br/anatomia_6.html>  

 

Para facilitar o relatório dos odontologistas existe uma ficha padrão a ser 

preenchida chamada odontograma, nela são descritos os dados do paciente e suas 

alterações da cavidade oral, os dentes geralmente são organizados no sistema 

adaptado de Triadan que é um sistema de numeração de três dígitos sendo o 

primeiro referente ao quadrante da boca ao qual o dente pertence, levando em 

consideração também se os dentes são decíduos ou permanentes; e o segundo 

número referente ao número que representa o dente (figura 11) (GORREL, 2010). 

 

 

 

http://www.hs-menezes.com.br/anatomia_6.html
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FIGURA 11- ODONTOGRAMA CANINO REPRESENTANDO O ESQUEMA DE 
NUMERAÇÃO MODIFICADO DE TRIADAN 

  

                                                          

FONTE: USP- HOVET, 2014. Disponível em < http://www.usp.br/locfmvz/link-download.html> 

 

O periodonto compreende as estruturas que suportam e protegem o dente, 

estas estruturas são: gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal. 

(GIOSO, 2007).  

A gengiva tem a função de revestir cada dente, envolvendo dentes e parte 

marginal do osso alveolar. Pode ser dividida em: gengiva inserida, que está 

firmemente ligada ao periósteo; e a gengiva livre, que é arredondada e forma um 

sulco entre os dentes. A gengiva também forma papilas interdentais que são tecidos 

gengivais nos espaços interproximais dos dentes. A gengiva fixa-se no dente através 

de um epitélio chamado epitélio juncional. (GORREL et al, 2007) O sulco gengival é 

a fenda ou espaço em torno do dente, limitado de um lado pela superfície dentária e 

de outro pelo epitélio que reveste a margem livre da gengiva. O sulco gengival tem 

formato de “V” e permite entrada de uma sonda periodontal com resistência, esta 

sonda possui medidas para avaliar se há formação de bolsa periodontal, ou seja, 

aumento da profundidade de sondagem que deve ser menor que (GORREL, 2010).  

O osso alveolar trata-se de cristas que se projetam a partir do osso da 

mandíbula ou maxila, sustentando os dentes. No osso alveolar existem depressões 

onde se fixam as raízes dos dentes, chamadas de cavidades alveolares ou alvéolos. 

O desenvolvimento deste osso ocorre durante a erupção dentária e é atrofiado na 

MAXILA 

D E 

http://www.usp.br/locfmvz/link-download.html
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agenesia dental. O osso alveolar possui uma camada a mais quando comparado 

com os ossos do resto do corpo, a lâmina cribiforme, que reveste as cavidades 

alveolares e é representada por uma linha radiopaca fina no exame radiográfico. 

Vasos sanguíneos e nervos saem do osso alveolar e atravessam a lâmina 

cribiforme, a maioria destes vasos e nervos irriga o ligamento periodontal. 

Comumente, como resposta rápida a estímulos externos ou sistêmicos, o osso 

alveolar apresenta reabsorção óssea (GORREL et al., 2007). 

O cemento é considerado parte funcional do dente e também parte do 

periodonto, pois é formado por tecido conjuntivo mineralizado e avascular que, além 

de revestir os dentes, é penetrado pelas fibras de colágeno do ligamento 

periodontal, tornado possível a fixação do dente. (GOUVEIA, 2009) 

O ligamento periodontal é formado por fibras periodontais compostas de 

tecido conjuntivo denso que realizam a união do dente, através do cemento, ao osso 

alveolar de maneira extremamente firme (GIOSO, 2007).  

 

3.2 ETIOPATOGENIA 
 

A causa primária da doença periodontal é a presença constante de placa 

bacteriana dental. A placa dental é um biofilme composto por bactérias e seus 

subprodutos, componentes salivares, debris orais e, ocasionalmente células 

inflamatórias e epiteliais (GORREL, 2010). As principais espécies bacterianas 

relacionadas com a doença periodontal são: Porphyromonas spp., Pasteurella 

multocida, Escherichia coli e Fusobacterium russi (BRAGA et al, 2004) Basta o dente 

estar limpo para começar a formação de placa. A ocorrência da placa envolve dois 

estágios: a aderência inicial de bactérias ao dente e também a multiplicação destas 

bactérias; e a aderência de novas bactérias àquelas células que já estão aderidas 

formando o biofilme. Em primeiro momento, a placa se forma na porção 

supragengival, e se não removida, avança para o sulco atingindo a porção 

subgengival (GORREL, 2010). A placa acumula-se no sulco de maneira crônica, 

pois nesta área não há ação da “limpeza natural” da boca caracterizada pelo fluxo 

salivar, abrasão dos alimentos, dos lábios e da língua. A placa bacteriana se 
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caracteriza por um aspecto amarelo e pegajoso aderido à superfície do dente 

(GIOSO, 2007).  

No início da doença encontram-se, predominantemente, bactérias gram 

positivas, aeróbias, sem motilidade. Com a evolução da doença, são encontradas 

também bactérias gram negativas, anaeróbias e com motilidade. As bactérias gram 

positivas produzem glicocálix que é uma substância semelhante a uma cola e que 

colabora para a aderência no dente. Além disso, os microrganismos organizam-se 

em camadas e também criam associações que colaboram para uma permanência 

do biofilme sobre o dente (BRAGA et al, 2004; GIOSO, 2007). 

Dois mecanismos patogênicos constituem o processo da doença periodontal: 

a ação direta dos microrganismos da placa dental e ação indireta dos 

microrganismos da placa dental via inflamatória. A maioria dos produtos bacterianos 

não são potencialmente patogênicos para o hospedeiro, entretanto são suficientes 

para ativar reações inflamatórias imunológicas e não imunológicas, estas reações 

causam lesões aos tecidos. Portanto é a resposta do hospedeiro à placa bacterina e 

não a virulência bacteriana por si só que causa maior dano. (GORREL, 2010) 

Em primeiro momento a presença da placa provoca gengivite, que é uma 

inflamação da gengiva que a torna aumentada de volume, edematosa e friável, 

formando uma pseudo-bolsa periodontal. Este espaço na gengiva sangra fácil à 

sondagem delicada e encontra-se com aspecto avermelhado. O epitélio que forma a 

gengiva começa a perder a integridade e o equilíbrio, permitindo a passagem de 

bactérias e alguns subprodutos que lesionarão as estruturas periodontais. A 

gengivite não ocasiona perda de osso alveolar e é reversível apenas com a remoção 

da placa bacteriana e tratamento da inflamação (GOUVEIA, 2009). 

A fase seguinte caracteriza-se pela invasão dos tecidos periodontais e 

aprofundamento patológico do sulco gengival por meio da migração apical do 

epitélio juncional, que ocorre através da destruição do ligamento periodontal tanto do 

cemento quanto do osso alveolar. Consequentemente há perda de inserção, 

formação de bolsa (isto é aumento da profundidade de sondagem) e alterações na 

densidade e altura do osso alveolar subjacente. As bactérias presentes na placa 

produzem substâncias tóxicas e lipopolissacarídeos que induzem a produção de 

citocinas inflamatórias. A gengivite e a periodontite são moduladas de acordo com a 
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capacidade inflamatória e resposta do hospedeiro. Nesta fase o exame radiográfico 

entra como ferramenta fundamental ao diagnóstico (GORREL, 2010). 

Na maioria dos casos a periodontite é irreversível. A periodontite é localizada 

e específica, podendo afetar um ou mais locais de um ou mais dentes. Quanto mais 

progride a resposta inflamatória, mais progride o processo de reabsorção alveolar. O 

osso alveolar pode ser destruído de forma horizontal, neste caso não há formação 

de bolsa, porém há retração gengival. A reabsorção pode também ocorrer de 

maneira vertical, e nesse caso há defeitos ósseos angulados e a bolsa é abaixo do 

nível da crista alveolar. A continuidade da doença apresenta-se como episódios 

agudos seguidos de períodos quiescentes de destruição de tecidos. Há importância 

genética na destruição dos tecidos periodontais, existindo ainda a ação de fatores 

imunológicos como estresse físico e psicológico e má nutrição (GIOSO, 2007). 

 

3.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

A doença periodontal traz complicações locais como fístulas oronasais, lesões 

endo-periodontais, fraturas patológicas mandibulares, complicações oculares, 

osteomielite dos ossos maxilar e mandibular e aumento da incidência de neoplasias 

orais. Complicações sistêmicas também podem surgir como doenças renais, 

hepáticas, pulmonares, cardíacas, alterações articulares, meningite, entre outras 

(GOUVEIA, 2009). 

 As manifestações clínicas de um cão com doença periodontal incluem, 

halitose intensa provocada pela reprodução bacteriana, acúmulo de sujeira e pus. É 

comum o animal apresentar anorexia ou aceitar apenas alimentos de consistência 

macia. Podem ser relatados também sialorréia intensa ou moderada (GIOSO, 2007). 

A doença periodontal pode se manifestar de maneira latente ou ativa. Na 

forma ativa, existem sinais de inflamação, gengivite e periodontite, já na forma 

quiescente a doença manifesta apenas gengivite. Além disso, é possível examinar 

um animal constatando grande presença de cálculo e placa, porém sem sinais 

visuais de inflamação. (GORREL, 2010).  
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3.4 DIAGNÓSTICO 

 

 O diagnóstico da doença periodontal começa com a avaliação do paciente 

consciente, analisando os tecidos bucais em busca de placa bacteriana, cálculo 

dental, gengivite, retração gengival ou mobilidade dos dentes. Porém, só haverá 

diagnóstico definitivo através de exame completo do periodonto, associado à 

radiografia intraoral, que é de extrema importância para determinação da extensão 

da perda óssea e definição do tratamento mais adequado, sendo ele conservador ou 

não. É importante lembrar que a quantidade de cálculo e placa bacteriana podem 

não refletir o estado periodontal real (GORREL et al, 2007).  

 

3.5 TRATAMENTO E PROFILAXIA 
 

O principal objetivo do tratamento periodontal é manter a cavidade oral livre de 

placa e cálculo, a fim de evitar a reação inflamatória. O tratamento periodontal 

começa com a anestesia geral do paciente, seguida de exploração com a sonda 

periodontal para verificar a extensão das lesões, os dentes devem ser radiografados 

cuidadosamente, obtendo-se o diagnóstico do grau da doença periodontal do 

paciente. A partir da visão geral do estado da cavidade oral que esta sendo tratada, 

deve-se traçar um plano de tratamento decidindo quais dentes permanecerão na 

cavidade oral com tratamento adequado e quais dentes terão de ser extraídos 

(GIOSO, 2007; GORREL, 2010).  

Aplicação de clorexidina diluída auxilia na diminuição da contaminação durante o 

procedimento. Com o auxílio do fórceps para cálculo deve-se desalojar os pedaços 

maiores de cálculo, para que em seguida seja utilizado o raspador ultrassônico. 

Após a aplicação do raspador é importante realizar a sondagem e medição de 

possíveis bolsas periodontais e retrações gengivais, podem ser necessários 

alisamento radicular e tratamento de bolsas periodontais. Deve ser realizada 

exodontia dos dentes severamente comprometidos levando em consideração as 

características do animal como idade, tempo anestésico, doenças concomitantes, e 

também características que permitem ou não a manutenção do tratamento pelo 

proprietário com medidas como a escovação, estimulação da mastigação, etc. 

(GIOSO, 2007; LOBPRISE, 2010; LIMA et al, 2004). 
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Antibióticos não devem ser utilizados para “tratar” a doença periodontal e sim 

pré, durante e pós-procedimento, dependendo da gravidade do caso. Durante o 

procedimento existe bacteremia e esta pode perdurar até 20 minutos após o 

procedimento, a profilaxia antibiótica visa diminuir a capacidade de contaminação e 

bacteremia dos pacientes. Para definição do plano antibiótico é necessário levar em 

consideração doenças pré-existentes que comprometam o paciente 

imunologicamente, idade e gravidade da doença periodontal (GIOSO, 2007; 

GORREL et al., 2007; LIMA et al, 2004). 

4 RELATO DE CASO 

 

Paciente canino, macho, da raça Yorkshire Terrier (Figura 12), 6 anos, com peso 

de 3,7 Kg, não castrado chegou na clínica através de consulta odontológica 

específica com a queixa de halitose intensa e dificuldade ao morder ossos artificiais. 

Nunca havia feito procedimentos odontológicos. Alimentava-se de ração com grãos 

pequenos, petiscos e comida caseira.  
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FIGURA 12- CANINO, YORKSHIRE, 6 ANOS COM DOENÇA PERIODONTAL 
GRAVE ATENDIDO NA NR CARE DURANTE O PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO 

A 19 DE MAIO DE 2017 

 

 

Ao exame físico não foram detectadas alterações. Em avaliação da cavidade oral 

o paciente demonstrou desconforto e indocilidade, grande quantidade de cálculo em 

incisivos e caninos, além da halitose intensa. Foi prescrito 90.000 UI de espiramicina 

e de 12,5 mg de dimetridazol por kg de peso/dia antes do tratamento periodontal. 

Para exames pré anestésicos foram solicitados hemograma completo, leucograma, 

e bioquímicos, os quais não demonstraram nenhum tipo de alteração. O 

procedimento foi sete dias apósa consulta. 

Como medicação pré anestésica foi utilizada meperidina 3mg/kg intramuscular, 

para indução 5mg/kg de propofol e manutenção com isoflurano através de intubação 

orotraqueal. Com o paciente anestesiado foi realizada avaliação dental individual e 

radiografias (figura 14) da cavidade oral, detectando doença periodontal grave e 

várias alterações que estão listadas na quadro 1 juntamente com o tratamento 

realizado. 
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FIGURA 13- RADIOGRAFIAS INTRAORAIS EVIDENCIANDO AS LESÕES 
PERIODONTAIS DE CÃO YORKSHIRE 6 ANOS COM DOENÇA PERIODONTAL 
AVANÇADA ATENDIDO NA NR CARE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 
DE MAIO DE 2017 

 

 

 A- Dente 410 com perda óssea menor que 50%. B- Dente 107 com perda óssea na região de 
furca e abcesso periapical de raiz distal. C- Dente 206 com perda óssea maior que 70%. D- Dente 
209 com abcesso periapical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 
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QUADRO 1- DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DIAGNOSTICAS EM PACIENTE 
CANINO DA RAÇA YORKSHIRE TERRIER, 6 ANOS DE IDADE ATENDIDO NA NR 
CARE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017 

Dente(s) Alteração(ões) Tratamento realizado 

101,102,103, 201, 202, 
203, 301, 302, 303, 401, 
402 e 403 

Mobilidade grau I e II, 
Perda óssea acima de 
50% 

Extração 

107 
Abcesso periapical de raiz 
distal 

Extração 

206 
Perda óssea de 70%, 
exposição de furca III 

Extração 

209 
Mobilidade grau II e 
abcesso periapical 

Extração 

210 Mobilidade grau III  Extração 

310 
Mobilidade grau II e perda 
óssea acima de 50% 

Extração 

104 
Bolsa periodontal de 4mm 
em face palatina 

Alisamento radicular 

108 
Bolsa periodontal de 4mm 
em raIz mesial 

Alisamento radicular 

204 
Bolsa periodontal de 5 mm 
em face palatina 

Alisamento radicular 

309 e 409 
Retração gengival de 4 
mm em raiz mesial 

Alisamento radicular 

410 
Perda óssea de 50%, 
mobilidade II 

Alisamento radicular 

 

Para extração dos dentes (figura 13) foram realizados bloqueios anestésicos 

regionais com lidocaína na concentração de 2%. Bloqueio regional no forame 

infraorbital direito, atingindo nervo infraorbitário e obtendo a dessensibilização dos 

ramos alveolares médios e rostrais superiores, dentes incisivos, caninos e primeiros 

pré molares, assim como todo o tecido mole correspondente, pálpebra inferior, lábio 

superior e porção lateral da narina. Bloqueio regional no fossa pterigopalatina 

esquerda abrangendo o nervo maxilar, dessensibilizando todos os dentes e tecidos 

moles do lado maxilar esquerdo. Bloqueio regional do forame mentoniano bilateral, 

atingindo ramo mentoniano do forame mandibular, dessensibilizando dentes 

incisivos, caninos, primeiros pré molares e os tecidos moles da área correspondente. 
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FIGURA 14- DENTES EXTRAÍDOS DE CÃO YORKSHIRE 6 ANOS COM DOENÇA 
PERIODONTAL AVANÇADA ATENDIDO NA NR CARE NO PERÍODO DE 20 DE 

FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017 

 

 

Foi realizada sutura alveolar com pontos interrompidos simples com fio gliconato 

monofilamentar absorvível 4-0. Realizada remoção de cálculo dental com ultrassom 

odontológico e polimento com pasta composta de flúor e pó de pedra pome (figura 

15). 

Para analgesia pós operatória foi prescrito 25 mg/kg de dipirona a cada 12 horas 

por 5 dias, 2 mg/kg de cloridrato de tramadol a cada 8 horas por 3 dias e 15 mg/kg 

de amoxicilina com clavulanato a cada 12 horas por 7 dias.  

O paciente retornou após 15 dias e a cicatrização gengival estava adequada. 

Novas recomendações incluíram cuidados com a profilaxia, tais como aumentar o 

tamanho do grão da ração, estimular a mastigação, ingestão de petiscos que 

colaboram para a remoção mecânica da placa bacteriana e escovação dental diária 

com pasta específica. Recomendou-se também a realização de acompanhamento a 

cada seis meses para avaliação odontológica. 
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FIGURA 15- IMAGENS DO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE CÃO  DA RAÇA 
YORKSHIRE, 6 ANOS COM DOENÇA PERIODONTAL AVANÇADA ATENDIDO NA 

NR CARE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017 

 

A- Vista lateral direita da cavidade oral antes do procedimento odontológico. B-Vista lateral direita 
da cavidade oral após o procedimento odontológico. C- Vista ventral da arcada dentária superior após 
o procedimento odontológico. D- Vista lateral esquerda da cavidade oral após o procedimento 
dodntológico. As flechas indicam os locais de exodontia. 

 

 

4.1 DISCUSSÃO 
 

Segundo Gioso (2007) e Penman e Harvey (1992) o sinal clínico mais comum da 

doença periodontal e a principal queixa dos proprietários é a halitose, o paciente do 

caso relatado apresentava halitose intensa e mudanças no hábito alimentar da 

ingestão de ossos artificiais. A halitose é causada pela intensa putrefação e 

fermentação bacteriana no sulco gengival.  

  

 A B 

C D 
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No caso do Yorkshire relatado, podemos observar um cão de pequeno porte, 

jovem adulto, com ampla quantidade de cálculo e estágio avançado de doença 

periodontal. Segundo Harvey et al (1994), a doença periodontal é mais prevalente 

em raças pequenas de cães do que nas grandes, possivelmente devido a diferenças 

comportamentais e também pela maior frequência de contato entre os dentes, 

predispondo o acúmulo de sujidades.  

A alimentação está diretamente relacionada com a doença periodontal, o 

alimento seco em forma de ração é importante para que haja abrasão entre o dente 

e o alimento, retirando de forma mecânica a placa acumulada. É preciso que o dente 

penetre o extrusado antes de quebrá-lo (PINTO, 2007). Porém a ação mecânica 

apresenta eficácia reduzida em animais que tendem a engolir o alimento sem 

mastigação (COX, LEDINE, CAREY, 2003). Neste sentido, Hennet et al, (2006) 

observaram que o aumento de 50% do tamanho do extrusado reduziu em 42% o 

acúmulo de cálculo dentário em cães da raça beagle. Por isso, neste caso o 

extrusado de tamanho reduzido estimulou o cão a ingerir o alimento sem mastigação 

e isto de forma crônica pode ter colaborado para o avanço da doença periodontal.  

 O tratamento periodontal inclui uma série de técnicas como: retirada de 

cálculo supra e subgengival, alisamento radicular, curetagem, polimento 

gengivectomia, curetagem a céu aberto, extração, reparação de fistula oronasal, etc. 

(MARRETA, 2001). No caso relatado foi realizada a extração de 17 dentes que 

apresentavam mobilidade por perda óssea acima de 50% e abcessos. Lobprise 

(2010) indica como tratamento para abcesso periapical, a extração do dente 

acometido, curetagem e limpeza alveolar. Fica clara a dificuldade de tratar um 

abcesso periapical sem a exodontia do dente envolvido por vários motivos como por 

exemplo tempo cirúrgico prolongado, área de difícil acesso e manutenção de uma 

área que pode voltar a acumular placa e contaminação. É importante considerar que 

o animal do caso tinha doença periodontal grave.  

 Carvalho et al (2009) e Lopes e Gioso (2007) certificam que o bloqueio 

regional da fossa pterigopalatina atinge todos os dentes superiores do lado 

correspondente; o bloqueio regional do nervo infraorbitário atinge os dentes 

incisivos, canino, primeiro e segundo pré molares do lado correspondente e; o 

bloqueio regional do nervo  mentoniano atinge os dentes incisivos, canino e primeiro 

e segundo pré molares inferiores do lado correspondente. No caso exposto neste 

trabalho, os dentes 107 e 310 sofreram exodontia porém não estavam sob cobertura 
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anestésica, pois já se encontravam quase totalmente desprendidos dos seus 

alvéolos. 

As extrações são as manobras cirúrgicas mais utilizadas na clínica 

odontológica de cães e gatos e a principal motivação para tal é a doença periodontal 

grave, levando à extrações múltiplas e procedimentos que chegam facilmente a 3 

horas de tempo anestésico (GIOSO, 2007; MARRETA, 2001).  Em seu artigo, 

Marreta (2001) cita que deve-se extrair dentes que possuem perda óssea de 70 a 

80% ou que a bolsa periodontal atingiu o ápice de pelo menos uma das raízes, 

porém ressaltou que é importante ponderar a respeito de pacientes que possuem 

doença moderada e proprietários que não estão dispostos a oferecer cuidados 

adequados em casa, sendo melhor optar por extrações do que tratamentos 

conservadores. Levando em conta também os casos de animais com risco 

anestésico elevado por conta de doenças concomitantes.  

Gioso (2007) e Román (1999) corroboram em dizer que o alisamento radicular 

é uma das etapas mais importantes do tratamento periodontal, pois dentro das 

bolsas periodontais dos dentes que não foram extraídos podem existir cálculos que 

não foram removidos e cemento que colaborarão para aderência de placa e 

formação de cálculo. Os dentes com bolsa periodontal de 5mm ou menos ou, perda 

óssea igual ou superior a 50%, foram mantidos e sofreram alisamento radicular com 

cureta, não foi necessário curetagem aberta pois as bolsas periodontais mantidas 

não passaram de 5mm. 

O prognóstico da doença periodontal é favorável, uma vez que é feito o 

tratamento periodontal adequado, cabe ao proprietário a realização de manejo 

preventivo para evitar acúmulo de placa bacteriana e cálculo, além de consultas 

regulares ao médico veterinário, mantendo assim a saúde oral do animal. 
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5 FRATURA MANDIBULAR E FENDA PALATINA SECUNDÁRIA EM FELINO 

 

5.1 ANATOMIA 
 

Os dentes dos gatos são divididos em quatro grupos, os incisivos, caninos, 

pré-molares e molares. Ao longo da vida apresentam duas dentições, os decíduos, 

com 26 dentes, e os permanentes, com 30 dentes (quadro 2). Essa troca ocorre 

entre 3 a 5 meses de idade nos gatos (GORREL, 2010).  

 

QUADRO 2– FÓRMULA DENTÁRIA DE GATO 

Dentes decíduos 2 x (I 3/3 : C 1/1 : P 3/2)* = 26 

Dentes permanentes 2 x (I 3/3 : C 1/1 : P 3/2 : M 1/1)* = 30 

I: incisivos / C: caninos / P: pré-molares / M: Molares 

FONTE: GORREL, 2010, p.5. 

 

 No sistema de Triadan (figura 16) os dentes são divididos em quadrantes e 

numerados de 1 a 4, começando pelo lado direito da maxila e terminando pelo lado 

direito da mandíbula, em sentido horário (TUTT, 2006). 

 

FIGURA 16- ODONTOGRAMA DE GATO REPRESENTANDO O ESQUEMA DE 
NUMERAÇÃO MODIFICADO DE TRIADAN. 

 

FONTE: USP- HOVET, 2014. Disponível em < http://www.usp.br/locfmvz/link-download.html> 

 

As raízes dos dentes podem variar, sendo os incisivos, caninos, segundo pré-

molares e molares superiores com apenas uma raiz (unirradiculares) e o restante 

http://www.usp.br/locfmvz/link-download.html
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dos pré-molares e molares com duas ou três raízes (multirradiculares) (LOBPRISE, 

2010). 

O osso maxilar forma a base de grande parte do crânio, contribuindo para 

formação das paredes laterais da face e articulando-se com todos os ossos faciais. 

O processo palatino é uma lâmina óssea transversal que emerge do processo 

alveolar e encontra seu par contralateral na sutura palatina mediana (Figura 17), ele 

forma o palato duro ósseo juntamente com o osso palatino, com o qual se articula 

caudalmente. No sentido rostral, ele se articula com partes do osso incisivo na 

formação da fissura palatina (KONIG; LIEBICH, 2011).  

 

FIGURA 17- VISTA VENTRAL DE CRÂNIO FELINO DEMONSTRANDO A SUTURA 
PALATINA MEDIANA 

 

FONTE: KONIG; LIEBICH, 2011, p.85. 

 

O palato é dividido em duro e mole. O palato mole possui uma estrutura de tecido 

conjuntivo e muscular, além de possuir glândula salivar e deter alguns botões 

gustativos. Já o palato duro é formado por tecido conjuntivo mais denso, não possui 

glândula salivar, em sua base não apresenta tecido conjuntivo e se funde formando 

a rafe palatina (COLVILLE; BASSERT, 2010). 

A mandíbula (figura 18) abriga todos os dentes inferiores e é o único osso móvel 

do crânio, formando a articulação temporomandibular (ATM) com o osso temporal de 

cada lado. Os dois lados da mandíbula são unidos na parte rostral por uma 
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articulação cartilaginosa chamada sínfise mandibular, que é o local mais comum de 

fraturas mandibulares em cães e gatos (COLVILLE; BASSERT, 2010). 

 

FIGURA 18- MANDÍBULA DIREITA DE FELINO, VISTA LATERAL. 

 

FONTE: COLVILLE; BASSERT, 2010, p. 169. 

 

As duas partes principais da mandíbula são ramo e corpo. Os dentes estão 

localizados no corpo e ele pode ser dividido em parte incisiva e molar. A parte 

incisiva possui uma margem chamada margem alveolar que é denteada pelos 

alvéolos dentais. A parte molar apresenta a face bucal e face da língua as quais são 

separadas pela margem ventral. O corpo possui ainda o canal mandibular por onde 

passam artéria, veia e nervo mandibulares, terminando no forame mentual. O ramo 

é o segmento vertical da mandíbula que se prolonga em direção ao arco zigomático, 

e é nele que se fixam os músculos mandibulares e os côndilos articulares que 

formam as ATM’s (KONIG; LIEBICH, 2011; COLVILLE; BASSERT, 2010). 

 

5.2 ETIOPATOGENIA 

 

A fratura mandibular ocorre em 15% de todos os casos de fratura em felinos, 

esta frequência está relacionada a vários fatores, entre eles o fato de que quando os 
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gatos caem assumem uma posição de extensão dos membros torácicos, abaixando 

a cabeça, predispondo um impacto mediano rostral mandibular. (CUNHA et al, 2010) 

A lesão de fratura mandibular pode estar relacionada a atropelamento, mordedura, 

queda de grandes alturas; ou devido a causas iatrogênicas como extrações 

dentárias em pacientes com doença periodontal grave, principalmente em pacientes 

idosos. A doença periodontal pode prejudicar a consolidação óssea, sendo assim, 

dentes afetados devem ser extraídos antes da estabilização da fratura (CUNHA et 

al, 2010; FOSSUM, 2005).  

Por serem causadas por traumas, as fraturas mandibulares podem estar 

acompanhadas de outras complicações como hemorragias, pneumotórax, contusões 

pulmonares, etc., em casos assim, deve-se priorizar as complicações que podem 

levar o paciente a óbito, deixando a fratura para ser corrigida quando o animal 

estiver estável. Fraturas patológicas podem ser resultado de neoplasias e doença 

periodontal, é válida a análise do tecido ósseo em casos de fratura por causa 

desconhecida (FOSSUM, 2005). 

A fenda palatina possui causas congênita, nutricional por deficiência de ácido 

fólico, adquirida através de traumas como gatos com “Síndrome do gato voador”, 

atropelamento, neoplasias e plantas tóxicas. O risco de ocorrência em felinos 

braquicefálicos como os da raça persa, aumenta em cerca de 30% (FOSSUM, 

2005). Tem como consequência a comunicação entre cavidade oral e nasal, 

predispondo a aspiração direta de alimentos, água ou saliva (MAIA et al, 2003). 

 

5.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

Pacientes com fratura mandibular costumam apresentar sialorréia intensa 

sanguinolenta, dor ao abrir a boca, disfagia, feridas na cavidade oral ou na face, 

edema, deformidade facial, maloclusão, crepitação óssea, disfunção da ATM. Sendo 

acompanhados de histórico de trauma como pisada, atropelamento, coice, etc. 

(FOSSUM, 2005). As fraturas mandibulares podem também levar a alterações 

anatômicas nas funções básicas, como mastigação, fonação e deglutição 

(RAIMUNDO et al, 2008; DIAS et al, 2012). 
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A fenda palatina manifesta-se com sinais clínicos variáveis de acordo com a 

gravidade do caso, variando de crescimento insatisfatório, a tosse, esforços para 

vomitar, espirros durante a alimentação e infecções recidivantes do trato respiratório 

por aspiração de alimentos. Em animais jovens causa falsa via da ingestão de leite 

(CENTENARO et al, 2011). 

 

5.4 DIAGNÓSTICO 

 

A fratura de mandíbula é diagnostica através do histórico e dos sinais clínicos do 

animal que muitas vezes incluem trauma, disfagia, dor e sialorréia. É importante 

palpar a mandíbula do animal à procura de crepitação, maloclusão e instabilidades 

ósseas, realizando radiografias com animal sedado ou anestesiado que além de 

servirem como meio de diagnóstico, guiarão o tratamento mais adequado. (CUNHA 

et al., 2010; DIAS et al 2012; GIOSO, 2007).   

 No que diz respeito a fenda palatina, quando a fenda se dá de forma primária, 

ou seja, congênita em animais filhotes é facilmente diagnosticada pois o animal 

nasce com o defeito e demostra engasgos e dificuldade ao ingerir o leite materno. Já 

as fendas palatinas secundárias podem passar despercebidas em casos onde o 

proprietário não observou trauma e o animal apresenta sinais respiratórios, 

revelando que é essencial a inspeção da cavidade oral durante o exame físico. 

(CENTENARO et al, 2011). 

 

5.5 TRATAMENTO E PROFILAXIA 

 

O método mais adequado para o tratamento de fraturas em mandíbula depende 

da avaliação radiográfica para verificar a localidade exata da fratura e o 

comprometimento ou não de dentes (FOSSUM, 2005). Algumas fraturas não 

necessitam de fixação cirúrgica, carecendo tratamento apenas se estiverem 

causando instabilidade ou má oclusão, fratura estáveis com má oclusão devem ser 

corrigidas para restabelecer a oclusão normal (GORREL, 2010). É importante 

obedecer aos princípios básicos no tratamento de fraturas do sistema 

estomatognático (GIOSO, 2007):  
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A) Alinhamento oclusal 

B) Estabilidade adequada 

C) Ausência de danos a tecidos moles ou duros 

D) Retorno da função mastigatória 

Existem vários métodos de tratamento, sendo estes invasivos a tecidos ou não, 

incluindo placas e parafusos, pino intramedular, cerclagem ou hemicerclagem óssea, 

transfixação externa percutânea, enxertia óssea, amarra dental, ferulização ou 

esplintagem e bloqueio maxilo- mandibular com funil esparadrapado. Os mais 

utilizados são resina acrílica, cerclagem óssea e funil esparadrapado ou focinheira, 

podendo ocorrer a combinação de métodos (GIOSO, 2007). 

Os dentes envolvidos na fratura podem ser mantidos durante o processo de 

reparação óssea, se necessário serão extraídos depois da cicatrização óssea. Às 

vezes pode ser necessário que sejam extraídos antes da consolidação da lesão mas 

isso pode contribuir para instabilidade da linha de fratura afetando a fixação do 

material por possuírem raízes grandes que ocupam espaço no osso mandibular 

contribuindo para estabilidade (GIOSO, 2007; LOBPRISE, 2010). 

A técnica de estabilização com focinheira pode ser feita com dois pedaços de 

esparadrapo, com os lados aderentes reunidos e dispostos em um círculo que se 

encaixe no nariz do animal, um pedaço de esparadrapo semelhante passa atrás das 

orelhas e encontra o círculo para sustentá-lo. Esta focinheira deve permitir a 

abertura suficiente da boca para ingerir água e alimentos pastosos, permanecendo 

por 6 semanas (FOSSUM, 2005; GIOSO, 2007; LOBPRISE, 2010). Por decorrência 

do focinho curto de alguns cães braquicefálicos e de gatos é difícil aplicar a técnica 

da focinheira, então pode-se aplicar a técnica de ligação conjunta dos dentes 

caninos maxilares e mandibulares. Os dentes devem ser limpos, tratados com ácido, 

e unidos alinhados com composto dentário, deixando um espaço de um centímetro, 

apesar de ser uma técnica relativamente simples, necessita de que todos os caninos 

estejam saudáveis e intactos (FOSSUM, 2005; ROMÁN, 1999). 

A maioria das fendas palatinas adquiridas exige reconstrução cirúrgica, porém 

fendas pequenas e traumáticas podem cicatrizar sozinhas. A literatura traz várias 

técnicas para reparo, como sutura das bordas fistulares, flapes de mucosa, flapes 

mucoperiosteais, flapes duplos de reposicionamento e flapes linguais em dois 
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estágios. Fistulas traumáticas podem necessitar de estabilização da maxila e do 

palato duro com pinos e fio de aço. É indispensável que os flapes não fiquem 

tensionados para a adequada cicatrização. Também podem ser utilizadas 

amarrações interdentárias com fio de aço entre os dentes caninos ou carniceiros 

superiores para aproximação das bordas ósseas, existem também relatos de uso de 

obturadores de acrílico ou metal utilizados sob o defeito palatino (FOSSUM, 2005; 

GIOSO, 2007; ROMAN, 1999). 
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6 RELATO DE CASO 

 

 Paciente felino, não castrada, 2 anos, 3,7 Kg, chegou em emergência com 

queixa de queda do terceiro andar do prédio em que residia. Estava consciente e 

com os parâmetros clínicos dentro da normalidade para a espécie. Apresentava 

sialorreia sanguinolenta, má oclusão, crepitação mandibular. Foi realizada analgesia 

com cloridrato de tramadol 2mg/kg, a paciente foi internada para observação e para 

avaliação da médica veterinária especialista em odontologia. Durante a avaliação 

confirmou-se a má oclusão e crepitação em região de corpo mandibular esquerdo. 

suspeitando-se de fratura mandibular esquerda entre segundo e terceiro pré-molares 

além de fenda palatina discreta (figura 19). Realizados hemograma e bioquímicos, 

os quais demostraram-se sem alterações.  

 

FIGURA 19- GATA, 2 ANOS, ATENDIDA NA NR CARE NO PERÍODO DE 20 DE 
FEVEREIRO A 19 DE MAIO COM TRAUMA FACIAL, GERANDO MÁ OCLUSÃO 

DEVIDO A FRATURA MANDIBULAR. 

     

Face do animal com presença de sangue em região nasal e oral. B- Má oclusão 

A gata foi mantida em jejum até a manhã do dia seguinte quando foi 

anestesiada com propofol 6 mg/kg para melhor avaliação e tratamento adequado, 

realizada radiografia da mandíbula na qual foram detectadas fratura imcompleta do 

corpo mandibular do lado esquerdo entre canino e segundo pré molar e uma fratura 

A B 
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completa entre segundo e terceiro pré molares do mesmo lado (figura 19), o que 

configurava a má oclusão. 

O tratamento eleito foi a ligação dos caninos superiores com os inferiores 

(travamento oclusal) com resina polimerizável para a fratura de mandíbula e a 

cicatrização por segunda intenção da fenda palatina adquirida. 

 

FIGURA 20- FENDA PALATINA TRAUMÁTICA EM GATA E RADIOGRAFIA 
EVIDENCIANDO FRATURAS DE MANDÍBULA DO MESMO ANIMAL ATENDIDO 

NA NR CARE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO 

       

A- Palato do animal com presença de fenda palatina secundária ao trauma. B- Radiografia 

da mandíbula demonstrando a fratura parcial e completa do corpo mandibular. 

 

Foram removidos os cálculos dentários existentes com o ultrassom, seguido 

de desmineralização do esmalte dos caninos superiores e inferiores com ácido 

ortofosfórico a 37%. Posteriormente aplicação de adesivo para resina na superfície 

dental, seguido de fotopolimerização, logo depois foi realizado o posicionamento dos 

dentes com a oclusão correta e aplicação da primeira camada de resina, 

consolidando-a com auxílio do fotopolimerizador.          

Realizada a aplicação da segunda camada de resina e novamente utilizado o 

fotopolimerizador. Assim os caninos permanecerão unidos, com o objetivo de 

B A 
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estabilizar a fratura e permitir a formação de calo ósseo. Após 35 dias foi realizada 

remoção da resina (figura 21). 

O retorno anestésico foi adequado e a gata permaneceu em observação até o 

final do dia, quando recebeu alta. A alimentação enquanto permanecer com resina 

será através da lambedura de comida pastosa, sem necessidade de sonda. 

FIGURA 21- ETAPAS DO PROCEDIMENTO DE UNIÃO DOS CANINOS 
SUPERIORES E INFERIORES DE GATA, 6 ANOS ATENDIDA NA NR CARE NO 

PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO. 

 

Remoção de cálculo com 
ultrassom Ataque ácido 

Enxágue  e secagem dos 
caninos 

Aplicação de adesivo para 
resina 

Posicionamento da resina 
poimerizável  Uso do fotopolimerizador 

Materiais utilizados: 

explorador clínico, ácido 
ortofosfórico e adesivo para 

resina. 

Resultado com o animal 
entubado 

Resultado com o animal 
extubado e aguardando 

retorno anestésico 
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6.1 DISCUSSÃO 
 

No caso relatado foi utilizada a técnica de união dos caninos com resina 

acrílica, como descrito por Gioso (2007) que mencionou este como um método de 

fácil execução, não oneroso e que não apresenta grandes riscos ao paciente, 

podendo ser utilizado nas fraturas rostrais aos primeiros molares inferiores quando 

os dentes de ancoragem estiverem íntegros. A técnica da focinheira ou funil 

esparadrapado é prática, porém afeta drasticamente o comportamento do animal, 

que fica incomodado com a focinheira, além de acumular comida, causando mau 

cheiro sendo que a fixação em animais de focinho curto não é adequada levando 

incorreta estabilização da fratura e tratamento inadequado. (FOSSUM, 2005; 

GIOSO, 2007; ROMÁN, 1999). Por essa razão optou-se não manter o paciente com 

focinheira. 

Existem muitos métodos de tratamento para fraturas mandibulares, a técnica 

preconizada depende da presença ou ausência de dentes, comprometimento dos 

tecidos moles, idade do animal, localização e tipo, presença de contaminação ou 

infecção, poder econômico do proprietário e da preferência do cirurgião (NEVES, 

2007). O animal em questão é um adulto jovem, o que significa que tem uma 

resposta de cicatrização óssea boa, não possuía comprometimento de tecidos moles 

e nem infecção concomitante como também possuía os caninos íntegros 

necessários para ancoragem da resina. 

A fenda palatina adquirida provavelmente ocorreu durante a queda e o animal 

não apresentou nenhum quadro compatível como tosse ou engasgos, por se tratar 

de uma fenda pequena em relação à largura e já com uma reação inflamatória, com 

possível proliferação de tecido de granulação ocorrendo a cicatrização por segunda 

intenção. A melhor decisão foi mantê-la da forma que estava, pois a correção 

cirúrgica com a abertura de flap só pioraria a condição do paciente, que por sua vez 

é jovem e apresentará cicatrização ideal. A manutenção de fenda palatina adquirida 

para cicatrização por segunda intenção já foi relatada por Alves (2009) e 

evidenciada por Fossum (2005), quando disse que fendas palatinas traumáticas 

podem cicatrizar espontaneamente em duas a quatro semanas. 

O prognóstico do animal neste caso é favorável, pois a idade e a condição 

geral de saúde são favoráveis para a cicatrização dos traumas que sofreu. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Levando-se em conta o que foi observado durante o estágio, a odontologia 

veterinária é uma área da medicina veterinária que traz bem estar aos pacientes e 

consequentemente aos seus tutores, unindo os conhecimentos em clínica médica, 

cirurgia, intensivismo, emergência, nefrologia, endocrinologia, ortopedia, e muitas 

outras áreas para proporcionar o melhor tratamento. Com a ampliação do leque de 

atribuições ao profissional médico veterinário, algumas áreas ganharam destaque 

especial, as quais vêm crescendo de maneira bastante significativa, como é o caso 

da odontologia, a preocupação com a saúde oral e o bem estar dos animais de 

estimação está em ascensão juntamente com o aumento da expectativa de vida 

destes animais. O estágio supervisionado garante amadurecimento profissional e 

pessoal que vai da introspecção à participação, da insegurança à assertividade, 

contribuindo para a formação de interpessoal e para a integridade. 
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