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Panorama da odontologia veterinária 
preventiva no Brasil.

No geral, os profissionais sabem que a 
doença periodontal é uma das que mais 
acomete cães e gatos e conhecem a fi-
siopatologia da enfermidade. 

No entanto, dados estatísticos apontam 
para uma lacuna na prática clínica vete-
rinária, relacionada à falta de orientação 
e capacitação dos proprietários para a 
realização de cuidados odontológicos 
preventivos em seus animais. 

Rio de Janeiro/RJ, 20091

Foram entrevistados 120 proprietários 
de pequenos animais:

Realiza a escovação dos 
dentes dos animais?

Realiza a escovação DIÁRIA 
dos dentes dos animais?

73+27+AComo orientar o cliente?

27,5% 72,5%
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CUIDADOS 
ODONTOLÓGICOS 
PREVENTIVOS PARA 
CÃES E GATOS.

Sim

Não

Sim

Não



Marília/SP, 20123

A entrevista com 55 proprietários de 
cães e gatos e 20 médicos veteriná-
rios, revelou que: 

 
67% das pessoas entrevistadas que afir-
maram ter alguma informação sobre 
profilaxia oral veterinária não realiza-
vam a escovação dos dentes do animal 
de estimação, pelos seguintes motivos:

Perfil de temperamento 
dos animais.

Motivos da não escovação dos dentes 
dos animais de estimação.

Conhecem práticas de higienização 
oral em cães e gatos.

Conhecimentos sobre a necessidade da 
escovação bucal dos animais.

Médicos veterinários que recomendam a 
prática de profilaxia oral.

Têm informações sobre doenças da 
cavidade oral em cães e gatos.
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20%
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Agressivos

Dóceis

Outros

Não dão importância

Outros

Falta de Tempo

Não têm conhecimento

Teresina/PI, 20142

Dos 75 proprietários de cães e gatos 
entrevistados alegaram que:

“Temperamento difícil dos animais”  foi 
o principal motivo para a não escova-
ção. No entanto, os entrevistados quali-
ficaram os animais como:



Sabendo que 80% a 85% dos animais 
de companhia com mais de três anos de 
idade são acometidos pela doença pe-
riodontal, quantos proprietários devem 
receber orientação profissional e capa-
citação adequada para realizar práticas 
preventivas de higiene oral? 

O que o proprietário faz em casa dia-
riamente para o controle da placa bac-

Conheça seu cliente: quais as 
preocupações e expectativas do 
proprietário em relação às práti-
cas odontológicas?

Trabalhe em conjunto para definir 
os objetivos do programa de ma-
nutenção em domicílio e as estra-
tégias para alcançá-lo.

TORNE O
PROPRIETÁRIO
PARTE DE SUA 
EQUIPE.

ANIMAL

PROPRIETÁRIO

AMBIENTE

teriana, influencia tanto na saúde oral 
e sistêmica, quanto no atendimento 
odontológico profissional. 

Os principais estudiosos da área de 
odontologia veterinária preventiva des-
tacam a importância da tríade animal-
-proprietário-ambiente, na qual os três 
elementos interagem e afetam o resul-
tado do tratamento. 

Conhecendo bem esses 
três pilares, o médico 

veterinário poderá tornar o 
proprietário parte de sua 

equipe, envolvendo-o 
no planejamento de 

um programa de 
manutenção oral 

domiciliar específico 
e personalizado, 
alinhado com as 

condições do cliente 
e necessidades do 

paciente.



Combinação de tratamento 
odontológico profissional 
e cuidados regulares em casa.

A maioria dos proprietários não mantém a 
dedicação e motivação necessárias para a 
escovação dos dentes do animal regular-
mente. Segundo estudo, mesmo os pro-
prietários instruídos e motivados diminuem 
cerca de 50% a frequência de escovação 

PROFILAXIA
DE SUCESSO. 

DÊ SUPORTE AO 
PROPRIETÁRIO.

Forneça informação diferenciada e 
que resulte em conscientização.

Ofereça soluções eficazes 
e seguras.

Constantemente motive e relembre 
o proprietário sobre as práticas de 
cuidado bucal.

Relembre seu cliente sobre as datas 
estabelecidas para as consultas de 
avaliação odontológica. A maioria 
dos clientes precisa ser relembrada 
dos compromissos periódicos.

Comunique-se com transparência. 
Fale sobre as possíveis dificuldades 
que o proprietário irá encontrar para 
adaptar o animal aos cuidados de hi-
giene oral, mas reforce os benefícios 
que serão alcançados com a dedica-
ção. Em geral, os cães aceitam a es-
covação mais fácil do que os gatos, 
mas com paciência, ambas as espé-
cies podem se acostumar.

O apoio profissional para motivar e 
reconhecer os esforços do proprie-
tário ajuda na continuidade dos cui-
dados em casa. 

dental dos animais, seis meses após as re-
comendações5.

Para conseguir manter a rotina de práticas 
de cuidado odontológico domiciliar, é pre-
ciso conquistar e ajudar o seu cliente.

Ofereça ao cliente folhetos e mate-
riais de apoio para suplementar as 
informações sobre cuidados odon-
tológicos domiciliares.

Clientes podem ser fidelizados com 
a oferta de uma visita cortesia para 
avaliação odontológica. Fica mais 
fácil convencer o proprietário a ado-
tar um programa profilático quando 
este reconhece a presença de halito-
se, placa bacteriana, gengivite e cál-
culo dentário, durante a avaliação. 
Aproveite a oportunidade para esta-
belecer o cronograma de cuidados 
profissionais e domiciliares. 

Proprietários de animais idosos po-
dem ser mais receptivos a um pro-
grama domiciliar de cuidados orais, 
uma vez que entendam os riscos 
de infecções sistêmicas, queda de 
imunidade e redução da expectati-
va de vida, como reflexo de doenças 
odontológicas. 



TREINE
E ENVOLVA
A SUA EQUIPE

Comece com metas mais fáceis de se-
rem atingidas. Quanto mais bem suce-
dido for o cliente ao cumprir o plano de 
manejo de higiene oral, maior a motiva-
ção para prosseguir com os cuidados 
domiciliares. As recomendações devem 
ser aceitáveis para o proprietário, ou o 
paciente provavelmente não receberá 
nenhum cuidado. O programa odontoló-
gico preventivo deve ser personalizado 
de acordo com as necessidades do ani-
mal e o perfil de cada cliente. 

Explique que a placa bacteriana se for-
ma na superfície do dente 24 a 48 ho-
ras após a limpeza profissional ou esco-
vação dental. Com o passar do tempo, 
minerais presentes na saliva são incor-
porados à placa bacteriana, resultando 
no desenvolvimento de cálculo dentário 
(“tártaro”), que só pode ser removido 
por procedimento médico veterinário. 

Recepcionista, balconista, esteticis-
ta, técnico auxiliar e médico vete-
rinário devem trabalhar em equipe 
para que o programa de cuidados 
odontológicos preventivos atinja os 
resultados desejados. 

A escovação dental é oferecida em 
muitos estabelecimentos como ser-
viço complementar aos banhos de 
rotina. Para oferecer um atendimen-
to de excelência, o profissional do 
centro de estética deve ser treinado 
periodicamente sobre o método de 
escovação dental dos animais.

Portanto, o resultado da limpeza pro-
fissional pode ser perdido se não for 
feita a escovação dental em casa. Com 
cuidados domiciliares apropriados, o in-
tervalo entre os procedimentos profis-
sionais mais intervencionistas pode ser 
aumentado.

Oriente que o ideal é começar a esco-
vação dental quando o animal ainda é 
filhote, entre 8 a 10 semanas, na época 
em que os dentes decíduos inciam a 
erupção, aprimorando a técnica e a fre-
quência de escovação até a substituição 
pelos dentes permanentes, em torno de 
6 a 7 meses de idade. Assim, fica mais 
fácil acostumar o pet e adaptar o pro-
prietário à rotina de escovação. Mas os 
cuidados de higiene oral podem ser pra-
ticados em qualquer idade, inclusive em 
animais idosos, sendo mais fácil come-
çar logo após o tratamento profissional 
no caso de animais adultos.

Profissionais como recepcionistas, 
balconistas e esteticistas, estão em 
contato frequente com o cliente 
final e por isso, têm papel funda-
mental no sucesso da prevenção de 
doenças odontológicas. Atuando 
em equipe, podem observar sinais 
como mau hálito, sangramento em 
gengiva, acúmulo de placa bacte-
riana ou outro tipo de lesão na cavi-
dade oral, aconselhando a consulta 
ao médico veterinário e a escova-
ção dos dentes do animal em casa. 

É importante que a equipe conheça 
os produtos odontológicos veteri-
nários que atendem às especificida-
des de cada fase da vida do animal, 
assim como os que complementam 
a escovação, como soluções orais 
antissépticas, petiscos ou brinque-
dos mastigáveis. 



Não espere o aparecimento dos si-
nais clínicos da periodontite para 
orientar o proprietário.

Sugestão de um cronograma geral de cuidados odontológicos 
profissionais para cães e gatos6:

Exame 
odontológico

Idade aproximada
do animal Objetivos do exame

1º Exame 8 semanas
Avaliação da erupção dos dentes decíduos. 
Orientações sobre a dentição do filhote e 
troca de dentes.

2º Exame 12 semanas

Avaliação do desenvolvimento dos dentes 
decíduos. Orientações sobre como aliviar 
possíveis incômodos relacionados à primei-
ra dentição e adaptar o animal à prática de 
escovação dental.

3º Exame 16 semanas
Avaliação da erupção dos dentes permanen-
tes. Orientações sobre a escovação dental e 
cuidados complementares de higiene oral.

4º Exame 6 meses
Avaliação do desenvolvimento dos dentes 
permanentes. Avaliação do método de esco-
vação dental e das práticas de cuidado oral 
realizadas em casa.

Exame anual 
e profilático

Ao longo da vida. 
(Animais idosos e doentes 

podem precisar de mais aval-
iações durante o ano.)

Avaliação geral anual e acompanhamento dos 
cuidados domiciliares de higiene oral.

Tabela desenvolvida com base no guia de EISNER, E.R. Professional and Home Dental Care of the Adult Dog and 
Cat. Recent Advances in Dental Health Management, 2003.

ESTRATÉGIAS PARA 
UM PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO 
PREVENTIVO.

Definir um cronograma de práticas 
odontológicas de rotina facilita o en-
tendimento do proprietário e cria um 
vínculo entre cliente e médico vete-
rinário.

A execução do cronograma de práti-
cas odontológicas deverá ser avalia-
da periodicamente, juntamente com 
as aplicações de vacinas e consultas 
de avaliação geral.



A vida é corrida e está 
difícil escovar os dentes 

do pet todos os dias?

Complemente a higiene oral com Dental 
Splash, solução com ativos suaves, prática 
e eficaz, que diminui o acúmulo da placa 
bacteriana e reduz o mau hálito.

Fase 1
INICIE A PRÁTICA DE ESCOVAÇÃO 
CATIVANDO SEU AMIGO

Deposite uma pequena quantidade de 
Dental Guard Suave Abrasão ou Dental 
Guard Special Care sobre o dedo e incen-
tive o animal a experimentá-lo, massage-
ando por poucos minutos os lábios e de-
pois as gengivas e os dentes.

 
Faça bastante carinho, elogie e ao final 
ofereça um brinquedo ou petisco masti-
gável como recompensa. Essa etapa pode 
durar alguns dias ou semanas, dependen-
do do temperamento do animal.

Fase 2
CONSOLIDANDO O HÁBITO
 
Após ter acostumado o animal a ter sua 
boca manipulada diariamente, chegou o 
momento de consolidar a rotina de esco-
vação dental. Comece a utilizar a escova 
ou dedeira em alguns dentes, aumentan-
do gradativamente a área escovada. Após 
um período, quando o animal estiver total-
mente adaptado, passe a posicionar a es-
cova ou dedeira com o produto dental na 
junção entre a gengiva e os dentes e, sem-
pre nesse sentido, com movimentos circu-
lares, escove-os completamente. Ofereça 
água limpa ao animal após a escovação.

COMO
ORIENTAR
SOBRE A 
ESCOVAÇÃO E 
QUAIS PRODUTOS 
UTILIZAR? 

Com uma escova de cerdas macias, 
proporcional ao tamanho da boca do 

animal, faça movimentos circulares sempre 
da gengiva em direção à borda dos dentes.



SOLUÇÕES SOFT CARE
A linha Odonto traz produtos de base cosmética, com pH e osmolaridade adaptada à boca do animal. 
A linha contém ativos naturais abrasivos e atóxicos, que garantem a prevenção e manutenção da boca 
saudável, antes e depois de tratamentos. Uma linha completa para utilizar em casa, com a garantia de 
facilidade e segurança.
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DENTAL GUARD
PROFESSIONAL 
Pasta de polimento para brilho 
e acabamento pós profilaxia 
periodontal. Uso exclusivo para 
profissionais. 

DENTAL GUARD
SUAVE ABRASÃO

Remove a placa, previne a 
formação do cálculo dentário e 
reduz o mau hálito. Sabor suave. 
Não contém flúor e açúcar.

DENTAL SPLASH 
(LÍQUIDO OU SPRAY) 
Solução que auxilia na redução 
do mau hálito e na proteção dos 
dentes. Não contém álcool, flúor 
e açúcar. Versão para diluição na 
água de bebida ou apresentação 
em spray.

DENTAL GUARD
SPECIAL CARE
Gel à base de própolis para cuidar 
da dentição de filhotes e animais 
com dentes e gengivas sensíveis. 
Sem álcool e açúcar.


