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Dentre as enfermidades que afetam os cães, a doença periodontal (DP) é a mais 

comum, na qual prejudica muito sua qualidade de vida (2). Esse trabalho tem como 

objetivo correlacionar a presença de DP com doença renal crônica em cães, 

enfatizando a prevenção de ambas as enfermidades. Para tanto foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica em base de dados do PubMed e SCIELO, utilizando os 

descritores, bactérias, dano renal e periodontite. Os animais com idade superior a 5 

anos, são os mais acometidos (4) a DP é caracterizada pela inflamação das estruturas 

periodontais, classifica-se em gengivite ou periodontite (4). Bactérias presentes nos 

dentes dos cães, nas placas gengivais são a causa primária desta doença que afeta 

não apenas os animais (4). Enquanto o processo ficar restrito à gengiva, dá-se o nome 

de gengivite, a partir do momento que ocorre o envolvimento do periodonto de 

sustentação o processo passa a ser chamado de periodontite (3). Com o aumento da 

placa bacteriana, no processo de mastigação, acontece o movimento do alvéolo, o 

qual é altamente vascularizado, ocorrendo pequenas micro lesões gengivais, que 

acarretarão em penetração das bactérias nos vasos da corrente sanguínea e no 

sistema linfático, logo ocasionando uma reação inflamatória, assim podendo 

comprometer os glomérulos renais (4). Em estudo prévio, foi feito a comparação da 

doença periodontal (DP) em cães com insuficiência renal crônica (IRC), e cães com 

função renal normal (FRN), foram determinados o nível sérico de ureia e creatinina, a 

densidade urinária, hemograma e leucograma, sendo que as cavidades bucais desses 

animais apresentavam diversas alterações, entre elas placa bacteriana. Alguns cães 

com FRN desenvolveram DP que variava de discreta a severa, já os cães com IRC, 

possuem DP discreta ou severa. Cães com FRN possuem grande desenvolvimento 

dos dentes maxilares, porém os animais com IRC mostram um maior acometimento 

dos dentes mandibulares (5). Outrossim a pesquisa influencia os tutores a 

conscientização, que a falta da higienização bucal dos cães pode levar a sérios danos 

à saúde dos animais, podendo causar inflamações locais a irreversíveis danos 

sistémicos, como aos rins, fígado e coração. Conclui-se segundo os dados de 

literatura que a saúde bucal tem correlação com o desenvolvimento de doenças renais 

crônicas (DRC), levando a perda na qualidade de vida e óbitos futuros.  
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