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A doença periodontal é a afecção mais comum da cavidade oral canina (GIOSO, 2004 in 

DAVAZE & LEAL, 2004) embora seja uma doença subestimada em detrimento de qualquer 

outra dos cães, mesmo na rotina clínica de médicos veterinários não-especialistas, que não 

fazem a avaliação oral dos pacientes durante a anamnese padrão. Assim, bolsas periodontais, 

infecções, abscessos, estomatites ulcerativas, etc., passam despercebidos, entre outras 

alterações odontológicas. Negligenciados, esses problemas tendem a se ampliar e aumentam 

os níveis de complexidade, podendo levar a perdas irreversíveis, comprometendo a 

recuperação e a saúde do animal. Entre os quadros mais comuns e graves de evolução da 

doença periodontal, visto que todos os cães serão afetados de modo mais ou menos grave 

durante sua vida por ela (GIOSO, 2004), está a Fratura Patológica de Mandíbula ou de 

Maxila, decorrente de reabsorção óssea, causada por doença periodontal severa. Esse tipo de 

fratura pode ocorrer de forma espontânea, advir de pequenos traumas ou ocorrer até mesmo 

durante a alimentação e apreensão de alimentos e brinquedos. 

A doença periodontal pode ser dividida em duas categorias, que pode levar ou não à perda do 

ligamento: gengivite e periodontite. “A gengivite é uma inflamação do tecido gengival sem 

qualquer perda de ligamento. A periodontite é uma inflamação acompanhada da perda do 

ligamento, podendo levar ao descolamento das fibras de colágeno do cemento com migração 

apical do Epitélio Juncional (EJ) e reabsorção do osso alveolar. A migração apical no EJ 

provoca a formação de uma bolsa patológica, a menos que a destruição seja acompanhada por 

uma retração gengival” (DAVAZE e LEVAL, 2004). A doença periodontal é recorrente entre 

os animais de companhia. Assim, intervenções únicas/isoladas não previnem problemas 

futuros, pois os cães que tiveram doença periodontal, se não forem submetidos a uma boa 

higiene diária oral preventiva domiciliar, voltarão a apresentar o mesmo quadro. Owens 

(1982) relata que é comum o progresso da infecção periodontal para a perda massiva dos 

dentes e osteomielite de ossos adjacentes. Cursa com a doença periodontal um típico quadro 

de sintomas: forte halitose, hipersialia, sialorreia, dor na apreensão e mastigação de alimentos, 

depressão, anorexia, podendo muitas vezes ser assintomática, além de retração gengival, 

hiperplasia de gengiva e exposição da furca. “Inicialmente, a inflamação ocorre em tecidos 

gengivais. Neutrófilos são atraídos à superfície epitelial para digestão de bactérias. Muitas 

destas células inflamatórias se rompem, liberando toxinas bacterianas, enzimas digestivas e 

citocinas. Ao longo do tempo, este processo pode levar a ulcerações do tecido conectivo, 

maior exposição aos patógenos e, consequentemente, a maior destruição tecidual, o que 

provoca, em longo prazo, destruição do tecido ósseo alveolar. A perda óssea e osteomielite 
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causam instabilidade e pode levar à perda dentária e a fraturas patológicas de mandíbula”, 

(HARVEY, 2006). 

Nas cirurgias odontológicas, nem sempre é possível adotar as técnicas de fixação do osso 

maxilar, incisivo e da mandíbula, devido às alterações dos tecidos moles e duros dessas áreas. 

Boa parte das intervenções são conservadoras, com resina acrílica autopolimerizável 

(polimetilmetacrilato), produto de baixo custo que possibilita a adesão óssea entre as partes 

rompidas (COLAHAN & PASCOE, 1983; MULLIGAN, 1989). Para casos mais graves, nos 

quais haja área óssea para fixação tanto da mandíbula quanto maxila, Harvey et al. (1990) 

recomendam o uso de fios de aço. Na rotina adotada nas cirurgias odontológicas do HV usa-

se o Fio maleável estéril de aço inoxidável 0,8mm, que transpassa os tecidos moles nas 

regiões dos caninos, entre o osso e a pele, cerclando a mandíbula (Figuras A e C). Casos de 

fratura na sínfise mandibular, na área rostral dessa junção, seguem outros tipos de técnica, 

com a passagem de fios de aço abraçando os pré-molares, molares, e ambos os ossos que 

formam a parte rostral do osso mandibular (Figuras B e C). É comum que a união das pontas 

dos fios de aço fique visível externamente, na parte ventral da mandíbula, sobre a pele, 

permanecendo até a retirada ou não, após cicatrização plena do tecido ósseo (Figura C). 

O presente estudo baseia-se em casos clínicos de fratura patológica de três cadelas atendidas 

em 2017 no Hospital Veterinário (HV) da UFMG: a Yorkshire Terrier Suzy, de 14 anos e 

meio; e duas da raça Shih-Tzu: Kamila, de 8 anos, e Luna, de 5. O trio foi atendido na 

emergência do HV, sendo o procedimento cirúrgico realizado em data agendada após a 

primeira consulta. Nos três casos, foram feitas radiografias para confirmar a extensão da 

ruptura óssea, embora haja similaridade entre os quadros: fraturas em um ou ambos os lados 

das mandíbulas, ou fratura na região da sínfise mandibular. Foi adotada a terapia prévia 

antimicrobiana com o medicamento Stomorgyl®, cujo princípio ativo é uma associação de 

Metronidazol e Espiramicina , na dose única diária de 1mg por kg de peso vivo, durante sete 

dias antes da cirurgia, e mais 5 dias no pós-cirúrgico. Protocolo anestésico: MPA: Morfina a 

0,5mg/kg. Indução: Midazolam a 0,3 mg/kg e Propofol a 3mg/kg. Manutenção com 

Isoflurano. Bloqueio de ramo de mandíbula com Bupivacaína 1mg/kg. 

Caso 1: Cadela Shih-Tzu Kamila, 8 anos, 4,3kg. Ela foi durante toda a fase jovem matriz de 

reprodução, teve crias sucessivas até ser adotada pelo atual casal tutor, aos 5 anos. Hoje, aos 8 

anos, embora não seja castrada, não teve mais crias. Na anamnese, os donos alegaram que, ao 

brincar com bolinhas, a cadela desequilibrou-se da escada que dá acesso ao segundo andar, o 

que causou um tombo do 3º degrau, batendo a cabeça no chão. Depois desse episódio, 

perceberam a cadela mais amuada, que passou a recusar alimentos e a apresentar sinais de dor 

aguda. Kamila foi encaminhada ao HV para tratamento cerca de oito dias após a queda. Seus 

exames clínicos (Hemograma, Sorologia e Eletrocardiograma) não apontaram alterações 

significativas. Foi operada em 7 de junho de 2017. Kamila apresentava um quadro 

grave/severo de doença periodontal, com comprometimento gengival, placas dentárias em 

excesso e forte halitose. Houve ruptura bilateral do osso mandibular na região entre o PM4 e 

M1 (no lado direito) e entre PM3 e PM4 (lado esquerdo) (Vide radiografias 1, 2 e 3). O 

procedimento adotado foi: 1º) Tratamento periodontal antes da incisão cirúrgica, com 

extração de dentes comprometidos. 2) houve avulsão dos dentes das regiões fraturadas, que 

tiveram de ser retirados. 3) Foi feita cerclagem bilateral simples com o Fio maleável estéril de 

aço inoxidável 0,8mm. No pós-operatório, houve imobilização da mandíbula por apenas um 

dia, quando a cadela recebeu alta com uso de colar cervical. Foi prescrita dieta restrita de 

papinhas, purês e comida pastosa/úmida, e proibido o acesso a qualquer tipo brinquedos que 

estimulasse apreensão (ex: ossos de pet shop ou qualquer petisco sólido) durante três meses. 

O animal passou por três sucessivas avaliações para acompanhamento da evolução da 
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consolidação óssea (“calo ósseo”): no 7º, 14º e 21 dias pós-cirurgia. Um mês depois do último 

retorno, foi reavaliada e liberada para dar voltar à alimentação normal, pois conforme o 

esperado houve excelente adesão óssea. Kamila tem retornos agendados a cada seis meses, 

que é seguido à risca pelos proprietários. A próxima consulta será em novembro. Segundo 

informações fornecidas pela proprietária em 2 de outubro de 2017, mesmo antes do acidente 

Kamila tinha sérias dificuldades de apreensão de alimentos e recusava ração sólida. A dona 

alega que após a cirurgia houve melhora no que chamou de “ângulo de apreensão”, a 

cachorrinha passou a comer ração sólida, o que não ocorria até mesmo antes do episódio da 

fratura. Kamila não aparenta mais quadro de dores na região mandibular, come ração normal, 

e brinca até com mais frequência que antes. 

CASO 2: A Yorkshire Terrier Suzy, 14 anos e meio, 4.6kg, operada em 20 de setembro de 

2017, foi o caso mais acentuado de doença periodontal dos três atendidos. Suzy já havia 

perdido a maior parte dos dentes em intervenções odontológicas anteriores (vide radiografias 

4 e 5). Porém, a doença periodontal persistia, em nível severo/grave. Foi feita uma cerclagem 

para a fratura de sínfise da mandíbula (parte rostral da mandíbula). Houve rompimento ósseo 

considerável na lateral esquerda da mandíbula, entre a região dos dentes M1 e M2. Suzy teve 

a fratura constatada pela proprietária ao presenciar uma briga dela com outro cão pertencente 

à mesma casa. A cadela foi encaminhada ao Hospital, internada e colocada sob medicação 

para conforto analgésico, estabilização do quadro clínico e controle das demais funções vitais 

até a realização da cirurgia. No procedimento cirúrgico foi colocada sonda esofágica, e feita 

imobilização da mandíbula com ataduras, conforme está descrita na literatura médica (Figura 

D). Para controle da dor, Suzy permaneceu internada por um dia, e recebeu alta com 

imobilização mandibular prescrita por 7 dias. No retorno, em 27 de setembro, foi mantida 

tanto o uso da sonda para alimentação quanto a imobilização mandibular por atadura. A 

mandíbula da cadelinha já apresentava sinais de melhora, o quadro de dores estava quase 

ausente. 

CASO 3: Shih-Tzu Luna, 5,45kg, 5 anos. Operada em 27 de setembro de 2017. Luna sofreu 

fratura bilateral na mandíbula, entre os dentes PM3 e M1 (lado direito) e no mesmo local pelo 

lado esquerdo, ocorrida durante uma briga com uma cadela da raça Pinsher da própria família  

(vide radiografias 6 e 7). O procedimento adotado para a Luna foi: 1) Tratamento periodontal 

conservativo devido à intensa perda óssea e ao processo inflamatório e infeccioso presente no 

foco da fratura. A proprietária só descobriu a fratura quando levou a cadela ao pet shop onde é 

tosada e toma os banhos semanais, para que fosse feito tratamento odontológico, devido à 

intensa halitose e por apresentar alguns dentes incisivos bambos. A médica veterinária do 

estabelecimento diagnosticou a fratura, e se recusou a fazer o procedimento cirúrgico, 

indicando o HV como local ideal para a cirurgia. Além dos dois dentes que sofreram avulsão 

na fratura, Luna perdeu outros dez dentes por causa da doença periodontal severa. Não foi 

necessária internação nem a colocação de sonda para alimentação, e Luna recebeu alta às 18h 

do mesmo dia em que foi operada. Segundo a proprietária informou em 2 de outubro de 2017, 

Luna está mais alerta, mais brincalhona após a realização do procedimento, tem se alimentado 

normalmente e não apresenta nenhum sinal de dor. A halitose diminuiu ao ponto de ficar 

quase imperceptível, apesar de tão pouco tempo transcorrido da cirurgia. 

Conclusão: É possível evitar fraturas patológicas de mandíbula se houver profilaxia 

odontológica, mantendo pelo menos uma avaliação anual da saúde bucal dos animais de 

companhia. Dessa forma, não haveria não só casos desse tipo quantos outros problemas 

odontológicos severos. Nos casos em que não houve a abordagem precoce preventiva, e o cão 

não passou por acompanhamento periódico, desenvolvendo a doença periodontal, é possível 

realizar interferência cirúrgica adequada para reverter e ou minimizar os danos sofridos nas 
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estruturas ósseas por fraturas patológicas, ocorridas de forma espontâneas ou por pequenos 

acidentes. Por pior que sejam as lesões de uma fratura patológica, não há indicação para 

eutanásia. Ao contrário. É preciso a intervenção cirúrgica o mais rápido possível para que não 

haja consolidações inadequadas dos ossos ou piora no quadro, desde que realizada por 

profissional experiente, que conheça bem a anatomia da região da cabeça/pescoço e saiba 

interferir cirurgicamente para devolver aos animais a capacidade de se alimentar e hidratar por 

conta própria. Após uma fratura patológica, a região não será mais a mesma e, claro, torna-se 

mais fragilizada. Com os cuidados certos, atenção à alimentação e ao ambiente onde vive o 

cão, além de visitas periódicas ao médico veterinário especialista, um paciente que foi 

operado de uma fratura patológica terá uma vida de considerável qualidade por longos anos. 
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Figuras A, B, C: Fonte: HARVEY; EMILY (1993) 
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Radiografias 1, 2, 3: Paciente Shi-Tzu Kamila 

 

 

Radiografias 4 e 5: Paciente Yorkshire Terrier Suzy 

 

 

Radiografias 6 e 7: Paciente Shih-Tzu Luna 

 

Figura D: Mobilização de mandíbula por ataduras. Fonte: HARVEY; EMILY (1993). 


