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Resumo 

 

O Complexo Gengivite-Estomatite-Faringite dos Felinos é uma doença frequente nestes 

animais e caracteriza-se por uma intensa inflamação da cavidade oral e da gengiva. Afeta, 

principalmente, gatos adultos com cerca de 8 anos de idade, não havendo predisposição 

sexual. A etiologia não é claramente conhecida, mas suspeita-se que determinadas bactérias, 

alguns vírus, a alimentação, o ambiente e o maneio (stresse), ou uma conjugação destes 

fatores com fatores genéticos, originem esta doença. Crê-se que a causa mais provável seja o 

calicivírus felino. Os sinais clínicos mais frequentemente visualizados são inapetência, 

disfagia, anorexia, ptialismo, halitose e perda de peso. 

Para a obtenção do diagnóstico definitivo realiza-se a técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase, testando a presença de calicivírus, e a Eletroforese de Proteínas para evidenciação 

de uma gamopatia policlonal. Não existe nenhum protocolo terapêutico totalmente eficaz para 

esta doença, podendo ser usada uma abordagem médica, cirúrgica, ou uma combinação das 

duas. No entanto, a extração dentária múltipla ou radical constitui o tratamento de eleição. 

Esta dissertação tem como objetivo ressaltar aspetos atuais do Complexo Gengivite 

Estomatite Faringite dos Felinos, desde os principais sinais clínicos, os vários agentes 

etiológicos envolvidos, os meios de diagnóstico mais relevantes e as diversas formas de 

tratamento. Nomeadamente, é pretendido mostrar a viabilidade da abordagem com 

homeopatia no tratamento desta condição. Para além disso, pretendemos alertar os Médicos 

Veterinários e os proprietários para esta doença, tão frequente na medicina felina. 

Foram abordados três casos clínicos recolhidos no Hospital Veterinário da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real. Apenas se obteve o diagnóstico definitivo num 

dos casos, tendo-se obtido um diagnóstico presuntivo nos restantes, devido à impossibilidade 

financeira dos proprietários para realizar mais exames. Em relação ao tratamento, é 

corroborada a ideia de que a extração dentária parcial ou total é a tratamento de eleição para 

esta doença, tendo sido usada nos três casos. No caso da Clarinha, apenas a homeopatia se 

revelou eficaz, técnica que ainda não é muito usada, mas que constitui mais uma ferramenta 

no tratamento desta doença. Estes casos retratam bem a característica recidivante desta doença 

e o desafio clínico que a mesma representa. 

O Complexo-Gengivite-Estomatite-Faringite dos Felinos é uma condição frustrante para os 

Médicos Veterinários e para os proprietários, uma vez que tanto o diagnóstico como o 

tratamento constituem um enorme desafio clínico e continuará a ser um dos maiores 
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problemas em medicina felina enquanto a patogenia não estiver totalmente esclarecida. Em 

particular, o papel do calicivírus, do VIF e da disfunção do sistema imunitário e as suas 

implicações no tratamento precisam de ser melhor esclarecidos. 

 

 

Palavras-chave: gengivite, estomatite, faringite, gato, doença oral 

 

 

 



xiii 
 

Abstract 

 

Feline Chronic Gingivitis Stomatitis (FCGS) is a common disease within the cats and it is 

characterized by intense oral cavity and gingival inflammation. The FCGS affects, mainly, 

adult cats around 8 years old and there is no sexual predisposition. The etiology is not clearly 

known, but it is suspected that certain bacteria, some viruses, food, the environment and 

management (stress), or a combination of these factors with genetic factors may cause this 

disease. It is believed that the most likely cause is the feline calicivirus. The most frequently 

displayed clinical signs are loss of appetite, dysphagia, anorexia, drooling, halitosis and 

weight loss. 

In order to obtain a definitive diagnosis it is performed the technique of Polymerase Chain 

Reaction that tests the presence of calicivirus and Protein Electrophoresis for disclosure of a 

polyclonal gammopathy. There is no completely effective therapy for this disease, and it can 

be used surgical, medical approach or a combination of both. However, the multiple or radical 

tooth extraction is the most used treatment. 

This dissertation is aimed to highlight aspects of the current Feline Chronic Gingivitis 

Stomatitis, from the main clinical signs, the various etiological agents involved, the most 

relevant diagnostic procedures until the various forms of treatment. Namely, it is intended to 

show the feasibility of the homeopathic approach in the treatment of this condition. 

Furthermore, we intend to alert veterinarians and owners to this disease, so frequent in feline 

medicine. 

It was approached three clinical cases in the Veterinary Hospital of the University of Trás-

os-Montes and Alto Douro (VH-UTAD), in Vila Real. The definitive diagnosis was obtained 

in just one of the clinical cases and it was obtained a presumptive diagnosis in the remaining 

cases, due to the financial impossibility of the owners to conduct more tests. Concerning the 

treatment, it is supported that the partial or total dental extraction is the treatment of choice 

for this disease and it was used in the three clinical cases. In the case of Clarinha, only 

homeopathy has proved effective though it is a technique that is not yet widely used, but it is 

another useful tool in the treatment of this disease. These clinical cases demonstrate well the 

recurrent feature of this disease and the clinical challenge it represents. 

Feline Chronic Gingivitis Stomatitis is a frustrating condition for veterinarians and owners, 

since both diagnosis and treatment are a huge clinical challenge and as long as the 

pathogenesis is not fully understood, it will continue to be a major problem in feline 
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medicine. In particular, the calicivirus and FIV role and the dysfunction of the immune 

system and its implications in the treatment need to be better understood. 

 

Keywords: gingivitis, stomatitis, pharyngitis, cat, oral disease 
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1. Introdução 

 

As doenças estomatológico-dentárias constituem as doenças mais frequentes entre os 

carnívoros domésticos (Plotnick, 2006). Em relação aos felinos, mais de 65% dos doentes 

desta espécie, com cinco anos ou mais, apresentam lesões orais que requerem tratamento 

imediato (Alfeld, 2008), ocupando a doença periodontal um lugar de destaque nas doenças 

mais frequentes em gatos adultos (Carmichael, 2007). 

As doenças da cavidade oral podem estar associadas a outras doenças locais ou sistémicas 

(Holmstrom, 2013b), sendo o coração, o fígado e os rins os órgãos preferencialmente afetados 

(Carmichael, 2007). Por outro lado, os quadros clínicos de algumas doenças sistémicas 

(diabetes, doenças virais, doenças imunomediadas) apresentam lesões orais e, por isso, a 

cavidade oral deve ser considerada uma janela para o estabelecimento de um diagnóstico 

(Arzi et al, 2008; Holmstrom, 2013b). 

O Complexo Gengivite-Estomatite-Faringite dos Felinos (CGEFF) é uma doença muito 

frequente (Dowers et al, 2009), representando a segunda doença oral mais observada nos 

gatos (Venturini, 2006) e constituindo-se como uma das doenças estomatológico-dentárias 

mais debilitantes e frustrantes desta espécie (Gruffydd-Jones, 2009). Partindo deste 

pressuposto, tenho como expetativa, com esta revisão bibliográfica, fazer uma revisão sobre 

os conteúdos científicos mais recentes sobre o CGEFF, debruçando-me sobre uma doença que 

deve ser alvo de mais estudos. Pretendo, igualmente, evidenciar o aumento da ocorrência 

desta doença no âmbito da medicina felina, além de esclarecer aspetos da sua etiologia com 

vista a um correto diagnóstico, selecionando a terapêutica mais adequada para cada paciente. 

A dissertação apresenta-se sob a forma de relatório de estágio com a descrição de casos 

clínicos do CGEFF consultados no Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (HV-UTAD) em Vila Real. 

Esta informação poderá contribuir para compreender a importância desta doença e procurar 

estabelecer as melhores formas de a controlar e tratar. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

 

2.1. Definição 

O CGEFF (Complexo Gengivite-Estomatite Faringite dos Felinos) é uma doença muito 

frequente (Dowers et al, 2009), representando a segunda doença oral mais observada nos 

gatos (Venturini, 2006) e constituindo-se como uma das doenças estomatológico-dentárias 

mais debilitantes e frustrantes desta espécie (Gruffydd-Jones, 2009). Segundo o levantamento 

realizado pela American Veterinary Dental Society (AVDS), 39% dos entrevistados relataram 

observar dois ou mais casos de CGEFF por semana enquanto outros 23% referiram pelo 

menos um caso por semana. 

Caracteriza-se por uma intensa reação inflamatória gengival e pela presença de lesões 

difusas ou focais nas mucosas alveolar, lingual e jugal, de carácter ulcerativo ou úlcero-

proliferativo, que podem atingir a região da fauce ou arco glossopalatino (figuras 1, 2 e 3) 

(Niza et al, 2004; Hofmann-Appollo, 2008; Hennet, 2012; Steuernagel, 2010; Reiter, 2011).  

A inflamação dos tecidos orais é tipicamente simétrica e bilateral, os tecidos são friáveis e 

sangram facilmente (Niemiec, 2008). Geralmente, os dentes mais afetados são os dentes pré-

molares e os molares (Hennet, 1997; Lyon, 2005). 

A hiperplasia gengival é uma reação dos tecidos gengivais, observada em casos mais 

graves. É mais frequentemente associada aos últimos dentes distais, no entanto, pode afetar 

todos os molares e mesmo os pré-molares, em casos extremos. O tecido hiperplásico pode 

envolver e ocultar os dentes, conduzindo a ulcerações causadas por traumatismo produzido 

durante a mastigação (Souza, 2008). 

Esta doença é classificada de acordo com o local onde ocorre, as lesões características e o 

carácter histopatológico das mesmas (Lyon, 2005; Medan, 2006; Steuernagel, 2007; Martijn, 

2008; Hoffmann-Appollo et al, 2010; Matilde et al, 2013). 

A inflamação pode estar confinada aos tecidos laterais às pregas do arco glosso-palatino, 

conhecido como estomatite caudal. Quando a inflamação atinge os tecidos que envolvem os 

dentes é designado estomatite alveolar. A estomatite sublingual também pode estar presente e 

verifica-se quando há contacto com lesões e dentes afetados (Souza, 2008; Johnston, 2013a).  

Os linfonodos estão, por vezes, aumentados, sendo percetíveis à palpação (Lommer e 

Verstraete, 2003; Lyon, 2005; Geraldo Junior, 2010; Johnston, 2013a). 
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Como sinónimos de CGEFF são, habitualmente, atribuídos os nomes: Estomatite 

Linfoplasmocitária, Estomatite Felina Intratável, Gengivite-Faringite Plasmocitária, Gengivo-

Estomatite Felina Crónica, Gengivite-Estomatite Linfocítica-Plasmocitária, Gengivite-

Faringite Plasmocitária, Laringo-Faringite Linfocítica, Glossofaringite Linfoplasmocitária 

(Lyon, 2005; Hoffmann-Appollo et al, 2008; Steuernagel, 2010; Mihaljevic, 2013).  

 

 

2.2. Epidemiologia  

 

2.2.1. Raças 

Apesar de alguns autores (Castro-López et al, 2011) não referirem a existência de qualquer 

predisposição de raça, outros autores consideram que existe predisposição de certas raças, tais 

como Persa, Siamesa, Abissínia, Himalaia e Birmanesa (Niza et al, 2004; Healey et al, 2007; 

Lobprise, 2007b; Steuernagel, 2007; Souza, 2008; Berthe, 2009; Hennet et al, 2011; Luskin, 

2011). Estas raças apresentam uma forma mais grave da doença, provavelmente devido a uma 

tendência genética (Niza et al, 2004; Healey et al, 2007; Steuernagel, 2007; Souza, 2008; 

Hennet et al, 2011). Outra possível justificação é o facto destes gatos viverem, normalmente, 

condicionados dentro de casa, sem acesso ao exterior, por vezes coabitando com outros gatos, 

o que lhes causa elevados níveis de stresse (Doliesleger, 2012). 

 

2.2.2. Idade 

A idade média de ocorrência é 8 anos, variando entre os 3 e os 15 anos (Haipek, 2006; 

Steuernagel, 2007; Sprandel et al, 2009; Hofmann-Appollo et al, 2010). Segundo um estudo 

realizado por Dolieslager (2012) a idade média obtida foi de 7,6 anos, aproximando-se dos 

resultados obtidos noutros estudos. 

Em certas raças puras como o Abissínio e o Somali, de entre outras, esta doença pode 

manifestar-se precocemente aos seis meses de idade (Wolf, 2006). 

 

2.2.3. Sexo 

O sexo nunca foi sugerido como sendo um fator de risco para o CGEFF. Os estudos 

demonstram uma distribuição aproximadamente igual entre machos e fêmeas, não existindo, 

portanto, predisposição sexual (White et al, 1992; Wolf, 2006, Healey et al, 2007). Numa 

população de 4858 gatos estudada no Reino Unido, 50% eram fêmeas, 49% machos e 1% 
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desconhecido (Healey et al, 2007). Dentro da população com CGEFF, 47% eram fêmeas, 

50% eram machos e 3% desconhecidos. Estes dados são concordantes com outros estudos que 

mostraram uma distribuição similar (White et al, 1992). 

 

 

2.3. Etiopatogenia 

A etiologia do CGEFF não é totalmente conhecida e pode diferir em cada caso (Niza et al, 

2004; Healey et al, 2007; Souza, 2008; Sprandel, 2009; Geraldo Junior, 2010). Pensa-se que 

dela faça parte um complexo resultado de reações que envolvem diversos fatores, tais como 

fatores ambientais, genéticos, domesticação em geral, nutrição, infeções bacterianas e a 

resposta do sistema imunitário a estas, atuando em combinação com a infeção viral presente 

(Tenorio et al, 1991; Addie et al, 2003; Lyon, 2005; Steuernagel, 2007; Bellows, 2010; 

Johnston, 2013a). Acredita-se que a causa mais provável seja o calicivírus felino 

(Steuernagel, 2007; Camy, 2010), embora tenha sido relatado envolvimento bacteriano 

(Steuernagel, 2007). 

 

2.3.1. Lesões inflamatórias crónicas 

As lesões inflamatórias crónicas que afetam a gengiva e a restante mucosa oral iniciam-se, 

na generalidade, na gengiva (gengivite) e progridem para outros locais da cavidade oral, 

nomeadamente das margens gengivais para outras áreas através do contacto físico, atingindo a 

região do arco glossopalatino (região de encontro entre a maxila e a mandíbula, próximo à 

orofaringe). Este espaço tem a designação de istmo de fauces, daí o termo errado "faucite", 

devendo usar-se o termo "estomatite caudal" quando nos referimos à inflamação nesta área. 

Para além da estomatite, pode ocorrer doença periodontal e lesões de reabsorção dentária dos 

felinos (LRD), contribuindo para a severidade das lesões (Wiggs, 1997; Lommer e Verstraete, 

2003; Hofmann-Appollo, 2008; Hofmann-Appollo et al, 2010; Niemiec, 2012b). 

Segundo Geraldo Junior (2010), ao haver inflamação da gengiva, há, igualmente, perda da 

sua integridade, permitindo que as bactérias e respetivas toxinas (hialuronidases e enzimas 

lisossomais) atinjam as estruturas periodontais profundas. Estas alterações, aliadas ao grande 

fluxo de células inflamatórias para o local afetado, causam irritação na gengiva e 

desencadeiam uma reação inflamatória com edema gengival, eritema e friabilidade do tecido 

(Harvey, 1991; Lyon, 2005; Geraldo Junior, 2010). 
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2.3.2. Bactérias 

Tem sido difícil estabelecer o papel exato destes agentes na patogenia da CGEFF (Wolf, 

2006). Por um lado, existem melhorias na infeção quando se realiza tratamento com 

antibióticos (Souza, 2008). Em contrapartida, não existe remissão completa apenas com a 

utilização dos mesmos (Wolf, 2006). Crê-se, portanto, que se trata de uma infeção oportunista 

e não a causa de base (Healey et al, 2007; Geraldo Junior, 2010; Abreu, 2012). 

Sabe-se que gatos com CGEFF possuem uma menor diversidade de bactérias na cavidade 

oral relativamente a animais saudáveis (Dolieslager, 2012; Johnston, 2013a). As bactérias 

anaeróbias mais frequentemente encontradas são: Bacteroides spp. (B. gingivalis e B. 

intermedius), Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Bartonella henselae e algumas espiroquetas (Harvey et al, 1995; 

Niza et al., 2004; Steuernagel, 2007). 

De forma idêntica, podem-se destacar as bactérias gram-negativas, que existem em maior 

quantidade nos animais que padecem desta doença relativamente a animais saudáveis (Sims et 

al, 1990; Martijn, 2008). Uma grande percentagem dos gatos estudados apresenta uma 

predominância da bactéria Pasteurella multocida (Dolieslager et al, 2011; Johnston, 2013a). 

Outros estudos destacam a bactéria Porphyromonas como preponderante no isolamento da 

placa de gatos com gengivite (Isogai et al, 2008). O facto da extração dentária melhorar ou 

curar a inflamação (Baird, 2005; Martijn, 2008), sugere que a placa dentária, o cálculo e as 

bactérias residentes desempenham um papel importante na manutenção da inflamação da 

cavidade oral (White et al, 1992; Addie et al, 2003; Baird, 2005; Southerden e Gorrel, 2007). 

Porém, não existe nenhum tipo de bactéria que se consiga isolar com consistência nos 

gatos afetados e a lista de bactérias identificadas é extensa. 

2.3.2.1. Género Bartonella 

Vários estudos realizados ao longo dos anos identificaram a presença da bactéria 

Bartonella henselae em animais com CGEFF, o que colocou a hipótese de esta ser um fator 

causador ou associativo da doença (Wolf, 2006; Steuernagel, 2007; Athanasiou et al, 2012; 

Niemiec, 2012b; Matilde et al, 2013). No entanto, estudos mais recentes descartaram esta 

ideia (Mihaljevic, 2013).  

Primeiramente, concluíram que a prevalência de anticorpos ou organismos não é mais alta 

nos gatos doentes do que nas populações controlo (Quimby et al, 2008; Belgard et al, 2010; 

Namekata et al, 2010). A sustentar este facto existem vários estudos: num grupo de 9 gatos 

com CGEFF e com 39 gatos saudáveis, o teste de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

7 
 

Assay) e Western Blot em amostras de sangue mostrou que não havia correlação entre a 

seropositividade para Bartonella sp. e o CGEFF. Outro estudo, com 52 gatos com CGEFF e 

50 gatos saudáveis concluíram o mesmo (Belgard et al, 2010). Noutro estudo, foi testado o 

sangue de 70 gatos com CGEFF e de 61 gatos saudáveis, através de DNA, e a presença de 

Bartonella spp através do PCR (reacção em cadeia da polimerase) e os anticorpos através do 

método de ELISA e de Western Blot, concluindo-se que a prevalência de Bartonella não 

diferiu entre os dois grupos (Dowers et al, 2009). De forma semelhante, a realização de PCR 

em biopsias orais de 42 gatos com CGEFF e 19 gatos saudáveis não mostrou correlação entre 

o CCEFF e as espécies de Bartonella (Dolieslager, 2012). Face estes estudos, não existem 

evidências entre a presença de espécies de Bartonella e de CGEFF num largo número de 

estudos realizados que investigaram a etiologia do CGEFF (Dolieslager, 2012). 

Para além disso, foi concluído que um animal livre de Bartonella desenvolve, igualmente, 

esta doença (Hale, 2010) e que o tratamento para esta bactéria não cura o CGEFF (Lyon, 

2005; Hale, 2010). Adicionalmente, existe uma alta prevalência de gatos anticorpo-positivos 

dentro da população devido à exposição a pulgas e alguns gatos expostos a esta bactéria 

apresentam um título positivo, mesmo que não estejam infetados (Bellows, 2010; Niemiec, 

2012b). Assim sendo, não há justificação credível para testar ou tratar empiricamente para 

Bartonella, animais que padeçam do CGEFF (Hale, 2010). 

 

2.3.3. Vírus 

Os vírus são também sugeridos como causa direta ou indireta do CGEFF. As infeções 

causadas pelo vírus da leucemia felina (VLFe), vírus da imunodeficiência felina (VIF), 

calicivírus felino (CVF), herpesvírus felino tipo 1 (HVF-1) podem contribuir para o 

desenvolvimento da gengivite e da estomatite, embora não se possa afirmar, até ao momento, 

que estes sejam os fatores desencadeantes do CGEFF (Geraldo Junior, 2006; Medan, 2006; 

Healey et al, 2007; Hofmann-Appollo, 2008; Luskin, 2011; Reiter, 2011). Estes vírus são os 

mais frequentemente identificados na saliva, daí serem os mais prováveis de causarem 

doenças orais ou de contribuírem para a instalação das mesmas (Martijn, 2008). 

2.3.3.1. Calicivírus felino (CVF) 

O CVF é um vírus do trato respiratório superior dos felinos, transmitido por via nasal, oral 

ou através da membrana conjuntiva. Os sinais clínicos associados à infeção por calicivírus são 

variáveis, sendo o mais frequente a ulceração da cavidade oral (Poulet et al, 2000). O 
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interesse da pesquisa de CVF através da técnica de PCR tem sido amplamente divulgada nos 

casos de estomatite caudal felina (Girard e Pingret, 2010). 

Há muitos estudos que documentam a existência do calicivírus no CGEFF, especialmente 

em gatos com estomatite caudal (Harbour, 1991; Addie et al, 2003; Lommer e Verstraete, 

2003; Albino et al, 2009; Camy, 2010; Dolieslager, 2012; Hennet, 2012). A incidência da 

infeção deste vírus, reportada nalguns estudos, varia entre 20% a 90% (Addie et al, 2003; 

Lommer e Verstraete, 2003; Albino et al, 2009). 

Dois estudos (Addie et al, 2003; Southerden e Gorrel, 2007), reportaram que gatos com 

CGEFF, após serem tratados e curados revelaram resultados negativos para o CVF, enquanto 

que na altura em que padeciam da doença (antes do tratamento) eram CVF positivos. Isto 

indica uma forte correlação entre o CVF e o CGEFF (Addie et al, 2003; Southerden e Gorrel, 

2007). 

Outro estudo desenvolvido por Girard e Pingret (2010), em que testaram a presença do 

CVF em gatos com CGEFF através da técnica de PCR, identificaram a sua presença em 18 

dos 20 gatos testados. O vírus foi identificado em ambas as mucosas jugal e caudal, sendo a 

carga viral superior na mucosa jugal. Pelo contrário, a contagem celular foi superior na 

mucosa caudal relativamente à mucosa jugal. No total de 20 gatos, a buco-estomatite foi 

identificada em 18 gatos, a estomatite caudal em 14 gatos e a periodontite grave foi 

identificada em 13 gatos. A distribuição clínica (jugal ou caudal) das lesões inflamatórias não 

parece afetar a carga viral e as pontuações inflamatórias. 

Estes dados sugerem que a infeção por calicivírus é importante no aparecimento e 

progressão da doença gengival e consequente inflamação em redor (Albino et al, 2009). 

No entanto, é importante ressaltar que nem todos os gatos infetados por estes vírus 

desenvolvem o CGEFF, o que dificulta a interpretação dos resultados na obtenção de um 

diagnóstico (Coyne, 2006).  

De forma conclusiva, o CVF parece não ser o único fator envolvido na etiopatogenia da 

doença, no entanto, deve ser considerado como principal protagonista (Dolieslager, 2012). 

São necessárias mais investigações sobre o papel do sistema imunitário em gatos com CGEFF 

(Martijn, 2008). 

2.3.3.2. Vírus da imunodeficiência felina (VIF) 

O VIF é um lentivírus, cujos sinais clínicos mais frequentes associados à sua infeção são as 

infeções bacterianas secundárias do trato respiratório superior e da cavidade oral. O CGEFF é 

uma das situações clínicas mais comuns em gatos infetados por VIF (Tenorio et al, 1991; 
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Horzinek et al, 2007b; Hosie et al, 2009; Egberink, 2012), atingindo 50%-80% desses animais 

(Lommer e Verstraete, 2003; Geraldo Junior, 2006; Hofmann-Appollo et al, 2010; Matilde et 

al, 2013). Um estudo realizado no Reino Unido reportou que a prevalência de VIF foi 

significativamente maior em gatos com CGEFF (81%) do que no grupo controlo (16%) 

(Martijn, 2008). Nos Estados Unidos da América (USA) foi realizado um teste que concluiu, 

igualmente, uma maior percentagem de gatos positivos ao FIV (54%) quando padeciam de 

CGEFF, do que em gatos controlo, ou seja, gatos sem CGEFF (50%) (Knowles et al, 1989).  

Sugere-se que a disfunção imunitária determinada pelo VIF seja a principal causa da 

inflamação gengival, associada ou não com alterações do microbiota oral. Isto deve-se a uma 

diminuição progressiva dos linfócitos T CD4+, a uma inversão na razão dos linfócitos T 

CD4+:CD8+ (Tenorio et al, 1991; Torten et al, 1991; English, 1993; Hartmann, 1998, 

Mihaljevic, 2013) e a uma depressão na blastogénese dos linfócitos (Tenorio et al, 1991). 

Pelo contrário, alguns estudos reportam a existência de gatos com CGEFF que não 

possuem o VIF (Addie et al, 2003; Baird, 2005; Southerden e Gorrel, 2007). Este facto indica 

que é muito provável que outros fatores ou agentes virais influenciem o desenvolvimento do 

CGEFF (Harvey, 1991). 

2.3.3.3. Vírus da leucemia felina (VLFe) 

Em relação ao VLFe e de acordo com vários estudos, a sua prevalência é pouco expressiva 

e varia entre 0 a 17% em gatos com CGEFF (White et al 1992; Hennet, 1997; Harley, 2003). 

A presença deste vírus potencia o efeito lesivo de outros vírus, tais como o calicivírus e o 

herpesvírus, provavelmente devido à imunodepressão que causa (Gaskell e Gruffydd-Jones, 

1977; Harvey, 1991).  

O que se pensa atualmente é que a presença de VIF e de VLFe podem exacerbar os sinais 

clínicos do CGEFF devido à imunodepressão que causam, no entanto, não são considerados 

causa da doença (Hale, 2010; Mihaljevic, 2013). A questão que se coloca é se são os vírus em 

si que agravam o quadro clínico do animal, ou se, por sua vez, é a resposta do sistema 

imunitário face a estes vírus? (Hale, 2010). 

2.3.3.4. Herpesvírus felino (HVF) 

Outro vírus investigado, o HVF, está associado à rinotraqueíte dos felinos, podendo causar 

queratite e conjuntivite, faringite, estomatite caudal, dermatite caudal, dermatite facial, aborto 

e mortalidade neonatal (Steuernagel, 2007; Geraldo Junior, 2010; Hofmann-Appollo et al, 

2010). A ulceração oral pode ocorrer mas não é tão comum como nas outras infeções orais 

(Gaskel et al, 2007).  
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Embora o HVF seja visto em co-infeção com o CVF, pensa-se que sozinho não cause o 

CGEFF. Num estudo realizado por Lommer e Verstrate (2003), a presença do HVF-1 em 

combinação com o CVF esteve presente em 88% dos gatos com CGEFF, comparativamente 

com 21% de gatos com doença periodontal (Lommer e Verstraete, 2003). Os autores 

acreditam que a infeção conjunta por CVF e HVF-1, juntamente com a placa bacteriana, 

estimulam o aumento da infiltração linfocítica na mucosa oral. No entanto, a relação causa-

efeito não pôde ser demonstrada (Albino et al, 2009). 

Num outro estudo em que se usou a tecnologia PCR, a prevalência de gatos com estomatite 

caudal infetados pelo CVF e pelo HVF-1 foi de 97% e de 13%, respetivamente. Segundo este 

estudo, a presença de CVF foi diretamente correlacionada com a estomatite caudal, no 

entanto, o HVF-1 não apresentou correlação, tanto nos gatos infetados como nos não 

infetados pelo CVF (Hofmann-Appollo et al, 2010). 

Novos estudos realizados com o propósito de pesquisar o HVF-1 em gatos com CGEFF, 

através da técnica de PCR, com zaragatoas e amostras de biopsia da cavidade oral, 

constataram que não havia correlação, tal como já tinha sido constatado em pesquisas 

realizadas anteriormente por outros autores (Quimby et al, 2008; Dowers et al, 2009; Geraldo 

Junior, 2010). Além disso, segundo Hale, (2010), as terapias anti-herpéticas, tais como os 

análogos nucleosídeos e a lisina, não parecem trazer benefícios no controlo desta doença.  

2.3.3.5. Vírus da peritonite infecciosa felina (VPIF) 

A Peritonite Infeciosa Felina (PIF) é uma doença imunomediada que pode afetar qualquer 

felídeo infetado com coronavírus felino. A prevalência da infeção na população felina é 

elevada, principalmente em locais onde coabitem vários gatos. Sabe-se que alguns gatos com 

CGEFF encontram-se infetados com o vírus da peritonite infecciosa felina (VPIF), no entanto, 

desconhece-se o significado desta relação (Harvey, 1991). 

 

2.3.4. Antigénios alimentares 

Existem estudos que evidenciam que a estimulação antigénica crónica e a incapacidade 

para moderar a resposta imunitária são co-fatores na progressão desta doença. Certos 

componentes das dietas, tais como a proteína e os aditivos são apontados como fontes de 

antigénios (Rochette, 2001; Queck, 2012). 

No entanto, apesar de não haver certezas se os antigénios alimentares têm um papel 

relevante ou não no desenrolar do CGEFF, parece haver consenso de que o mais importante é 

que o gato tenha à disposição a comida que mais gosta, mantendo uma alimentação 
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balanceada, em vez de lhe ser dada uma alimentação hipoalergénica que ele não aprecie 

(Hale, 2010). 

 

2.3.5. Stresse 

Em alguns animais, pensa-se que o stresse tenha um papel importante no desencadear do 

CGEFF (Chennells et al, 2012; Dolieslager, 2012).  

Os gatos que vivem em colónias, em casas em que existam vários gatos ou em condições 

de sobrepopulação aparentam ser mais precocemente afetados. Isto deve-se ao aumento dos 

níveis de stresse a que estão sujeitos, aliado à forte proximidade que mantêm uns com os 

outros, que é um fator facilitador da transmissão de vírus e de outros microorganismos 

(Johnston, 2012; Johnston, 2013a). 

Em relação ao questionário realizado pelo estudo de Dolieslager (2012), foi constatado que 

uma elevada proporção de gatos com CGEFF viviam com mais gatos na mesma casa, quando 

comparados com outros saudáveis. Além disso, concluiu-se que a maioria destes animais 

vivia dentro de casa, sem acesso ao exterior (Dolieslager, 2012). 

 

 

2.4. Sinais clínicos 

Os sinais clínicos mais frequentes no CGEFF incluem inapetência, disfagia, anorexia, 

halitose (devido à proliferação de bactérias nas zonas inflamadas), ptialismo por vezes com 

hemorragia, dor que pode ser intensa, perda de peso e desidratação (White et al, 1992; 

Hennet, 1997; Niza et al, 2004; Steuernagel, 2007; Reiter, 2011; Dolieslager, 2012; Niemiec, 

2012b; Queck, 2012). 

Também podemos observar a presença de pelagem sem brilho e dificuldade em respirar 

(Steuernagel, 2007; Hofmann-Appollo et al, 2010). 

O quadro clínico pode incluir vocalização e outras manifestações de dor que pode ser 

muito intensa, podendo o comportamento dos gatos estar alterado, mostrando-se mais 

irritados, agressivos, depressivos, com tendência a isolarem-se, não realizarem o grooming 

adequadamente, colocarem as patas na boca e adquirirem aversão a serem tocados nesta zona 

(Addie et al, 2003; Southerden e Gorrel, 2007; Plotnick, 2008; Dolieslager, 2012). 

 

 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

12 
 

2.4.1. Resposta imunitária 

No exame histopatológico do CGEFF, salienta-se um infiltrado rico em neutrófilos (casos 

agudos) ou uma mistura profusa de plasmócitos e linfócitos, com predominância variável de 

células linfóides sob o epitélio erosionado (casos crónicos) (Hitt, 2003; Mihaljevic, 2013). Os 

plasmócitos apresentam, frequentemente, corpos de Russell no seu citoplasma, sendo um 

indicador de doença crónica de longa duração (figura 4) (Bonello, 2002). Os plasmócitos, face 

à presença de toxinas bacterianas, produzem anticorpos que ativam o sistema de 

complemento, havendo a produção de células fagocitárias que lesam as membranas das 

células gengivais o que, por sua vez, resulta num aumento da permeabilidade vascular local e 

numa intensa retração gengival. O aumento no nível de imunoglobulinas, incluindo a 

gamaglobulina, confirma a resposta imunitária exagerada (White et al, 1992; Niza et al, 2004; 

Lyon, 2005; Geraldo Junior, 2010). Podem estar presentes outras células inflamatórias tais 

como os eosinófilos (sugerem reação de hipersensibilidade) e macrófagos (Hitt, 2003; Viegas 

et al, 2007). 

Os gatos que sofrem de CGEFF apresentam níveis séricos de IgG, IgM e IgA aumentados, 

níveis de imunoglobulinas salivares IgG e IgM também aumentados, mas com concentrações 

menores de IgA (Harley, 2003; Harley et al, 2003; Gorrel, 2008; Martijn, 2008; Sprandel et 

al, 2009). Não está claro se estes padrões de imunoglobulinas verificados são a causa ou o 

resultado da resposta inflamatória (Harley et al, 2003; Gorrel, 2008). A importância da IgA na 

cavidade oral está relacionada com a sua capacidade de neutralizar agentes patogénicos e 

toxinas e inibir o crescimento e a aderência dos microorganismos na mucosa oral e nos dentes 

(Harley e Gruffydd-Jones, 2003; Martijn, 2008; Sprandel et al, 2009; Hofmann-Appollo et al, 

2010). Uma possível explicação para os baixos níveis de IgA tem a ver com o infiltrado 

celular predominante nesta infeção, uma vez que a maioria das células presentes são IgG 

positivas, sendo apenas uma pequena fração IgA positivas. Uma outra possível explicação 

para este facto é a clivagem da IgA por enzimas produzidas pelas bactérias da microbiota oral, 

como seja a Porphyromonas gingivalis (Harley et al, 2003). 

As IgG e IgM salivares têm a função de neutralizar os antigénios bacterianos, contribuindo 

para o aumento da inflamação local, por ativação do complemento (Harley et al, 2003). 

A intervenção de mediadores inflamatórios, tais como as citocinas, ainda não está bem 

esclarecida na regulação do CGEFF. Em gatos saudáveis predominam as IL-2, IL-10, IL-12 e 

o IFN-α na mucosa oral, enquanto que em animais com esta doença destacam-se estas 

citocinas associadas à expressão de IL-4, IL-5 e IL-6 e de INF-Ω. Assim, conclui-se que gatos 
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que padecem de CGEFF apresentam um aumento da expressão de citocinas generalizado e 

progressivo, diretamente relacionado com o aumento da gravidade das lesões, tornando-se 

necessário definir melhor a intervenção da componente imunitária nesta doença (Harley et al, 

1999; Mihaljevic, 2013). 

A maior diferença entre gatos sãos e gatos com CGEFF parece ser a resposta do sistema 

imunitário face aos antigénios presentes nos dentes e na placa bacteriana (Harley et al, 1999; 

Addie et al, 2003; Johnston, 2013a). De facto, pequenas concentrações de biofilme provocam 

uma resposta exagerada do sistema imunitário em animais suscetíveis, desenvolvendo reações 

de hipersensibilidade/alergia ao próprio periodonto. Ou seja, a inflamação grave e crónica da 

gengiva, da mucosa alveolar e da região glossopalatina representa uma reação exacerbada do 

organismo em relação ao que se esperaria da acumulação da placa bacteriana e do cálculo 

dentário na doença periodontal (Hennet, 1997; Lyon, 2005; Gorrel, 2008; Hofmann-Appollo 

et al, 2010; Matilde et al, 2013). Além disso, o facto da redução eficaz da placa ser importante 

no controlo da sintomatologia do CGEFF, sugere que esta constitui um fator chave no 

desenvolvimento desta doença (Southerden, 2010b). 

 

 

2.5. Diagnóstico 

 

2.5.1. Anamnese 

Para se estabelecer o diagnóstico é essencial realizar a anamnese. Devem ser realizadas 

questões relativamente à dieta (tipo de alimentação, se é seca ou húmida, deficiências 

nutritivas), a idade na altura do primeiro sinal clínico, associação a eventos que possam ter 

despoletado os primeiros sinais clínicos (vacinação, alteração da dieta, nova casa, alterações 

nos produtos de limpeza), curso e duração dos sinais clínicos, padrão comportamental e de 

atividade (gato de interior ou exterior), perigos ambientais a que tenha acesso (pesticidas, 

detergentes, toxinas), doença crónica (dermatite, saculite anal, otite, bolas de pelo), outras 

doenças sistémicas (doença respiratória superior, infeção do trato urinário, problemas 

hepáticos e/ou renais, doença gastrointestinal), história vacinal e contacto com outros animais 

(Johnston, 1998; Lyon, 2005). Outro dado importante obtido na anamnese é a indicação por 

parte de muitos proprietários de que o gato já foi previamente submetido a várias 

administrações de antibióticos e anti-inflamatórios e a diversos tratamentos periodontais 
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(profilaxias) com pequenas ou nenhumas melhorias (Lyon, 2005; Hofmann-Appollo et al, 

2010). 

 

2.5.2. Exame físico 

O exame clínico da cavidade oral é efetuado com o animal acordado e após a 

sedação/anestesia, de forma a ser possível realizar um exame físico completo, adequado e 

minucioso (Alfeld, 2008; Plotnick, 2008). 

Deve-se avaliar a cabeça e a cavidade oral por visualização e por palpação (Holmstrom, 

2013b; Johnston, 2013a). O exame físico oral visa avaliar a presença de cálculo dentário ou 

de placa bacteriana, assim como a realização de um exame radiográfico intra-oral completo. 

Os vários graus de doença dentária ou periodontal presentes podem contribuir para a 

progressão e severidade do CGEFF (Plotnick, 2008). 

Existem quatro graus distintos de classificação para a gengivite dos gatos, de acordo com a 

intensidade e os tipos de lesões na cavidade oral (quadro 1) (Hofmann-appollo, 2008; Albino 

et al, 2009; Geraldo Junior, 2010).  

 

Classificação Característica 

Grau 0 Ausência de gengivite 

Grau I Gengivite leve, hiperemia gengival discreta nas margens gengivais 

Grau II Gengivite moderada, hiperemia gengival evidente, ausência de ulceração e de 

hiperplasia gengival 

Grau III Gengivite acentuada, hiperemia evidente nas margens gengivais, hiperplasia 

e/ou ulceração gengival, podendo haver perda de dentes 

Grau IV Gengivite muito acentuada, hiperemia gengival bastante evidente, hiperplasia 

e/ou ulceração gengival generalizada, tecidos gengivais friáveis e perda de 

vários dentes. 
Tabela 1 – Classificação sob critérios clínicos da gengivite-estomatite-faringite felina 
Fonte: Adaptado de Hofmann-Appollo, 2008 e Geraldo Junior, 2010.  

 

2.5.3. Exames complementares 

Gatos com evidência de doença oral devem ser testados para a presença de retroviroses, 

realizarem hemograma, bioquímica sérica e análise de urina (Little, 2011). Os exames 

complementares de diagnóstico são importantes na determinação de afeções sistémicas 
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subjacentes a este processo (Johnston, 1998; Niza et al, 2004; Lyon, 2005; Abreu, 2012), que 

podem predispor o animal para lesões estomatológicas (Lyon, 2005). 

2.5.3.1. Hematologia e proteinograma 

A hematologia e a bioquímica sérica descritas em gatos com CGEFF não revelam dados 

muitos importantes para o diagnóstico desta doença, uma vez que fornecem resultados 

visualizados em qualquer inflamação crónica (White et al, 1992; Milhaljevic, 2003). No 

entanto, são úteis para averiguar se existem outras doenças concomitantes (Hennet, 1997). 

A hematologia mostra, frequentemente, leucositose (White et al, 1992). O diferencial na 

contagem de células brancas mostra, geralmente, uma linfopenia absoluta e uma neutrofilia 

com um ligeiro desvio à esquerda (Dolieslager, 2012). 

O proteinograma revela, frequentemente, elevação das proteínas totais por 

hipergamaglobulinemia (obtido através da eletroforese das proteínas séricas), (Johnstom, 

1998; Wolf, 2006; Niemiec, 2012b), indicativo da presença de uma infeção crónica e que 

confirma a resposta exacerbada (Gorrel, 1994; Ueno et al, 1996; Johnston, 1998; Hofmann-

Appollo, 2010; Niemiec, 2012b; Hitt, 2003). 

2.5.3.2. Sorologia e teste molecular 

São indicados testes sorológicos, tais como o teste de ELISA ou, preferencialmente, 

moleculares (PCR) dirigidas ao CVF, HVF; VLFe, VIF e VPIF, a fim de se obter o 

prognóstico da doença quanto a possíveis recidivas e ao grau de severidade das lesões 

(Hennet, 1997; Rochette, 2001; Camy, 2003; Lyon, 2005; Steuernagel, 2007; Hofmann-

Appollo, 2008; Hofmann-Appollo et al, 2010) e a fim de garantir que não há contra-

indicações com a terapia subsequente (Johnston, 2013a). 

A pesquisa de calicivírus, essencial na obtenção do diagnóstico definitivo (Johnston, 1998; 

Girard e Pingret, 2010), é realizada através de amostras colhidas com zaragatoa a partir da 

região orofaríngea (Godfrey, 2000). Na ausência deste vírus, dever-se-á fazer análises ao 

sangue para pesquisar VIF e VLFe, particularmente em animais de risco, tais como gatos não 

castrados, que se envolvam em lutas ou animais apanhados da rua (Chennells et al, 2012). 

Gatos que, concomitantemente, apresentem estomatite caudal ou faringite e calicivírus, 

parecem ter mais predisposição para terem doença refratária (Hale, 2010). 

2.5.3.3 Bacteriologia 

Segundo alguns autores, é aconselhado realizar um exame bacteriológico em animais com 

CGEFF, devendo ser testadas tantos as bactérias aeróbias como as anaeróbias (Lyon, 2005; 

Johnston, 2013a). 
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No entanto, devido à imensidão de bactérias existentes na cavidade oral, este procedimento 

torna-se pouco útil (Beebe, 2012). 

2.5.3.4. Histologia 

A realização de biopsia não é, normalmente, recomendada, exceto quando há suspeita de 

outras causas de lesões orais. De facto, quando estamos perante um combinação de gengivite, 

periodontite, estomatite, palatite e/ou faringite, de forma generalizada na cavidade oral, a 

biopsia não vai, provavelmente, fornecer nenhuma informação útil. A descrição fornecida 

pela biopsia, nomeadamente, inflamação crónica com vários focos de ulceração e 

proliferação, é visualizada no exame da cavidade oral. Perante esta descrição, não vai ser 

fornecido nenhum dado relevante sobre a etiologia, patogenia ou terapia mais indicada. 

Apesar de haver algumas exceções, em que a biopsia se torna num meio de diagnóstico útil, 

na maior parte das vezes é perda de tempo e de dinheiro (Hale, 2010).  

A biopsia poderá ser útil na determinação de outras causas do CGEFF, como sejam, 

neoplasias, afeções auto-imunes, queimaduras por agentes cáusticos, granuloma eosinofílico 

ou processos do foro infeccioso. São indicadas, igualmente, em casos recidivantes ou 

crónicos, para garantir que não estamos na presença de uma neoplasia oral (Eisenmenger e 

Zetner, 1985; Hale, 2010). 

2.5.3.5. Imagiologia 

Muitas das alterações patológicas da cavidade oral de felinos podem ser diagnosticadas 

através da inspeção visual simples e instrumental, no entanto, as imagens radiográficas podem 

fornecer uma avaliação mais apurada, servindo de suporte ao exame clínico e fornecendo um 

diagnóstico mais preciso. As radiografias mostram a real gravidade das doenças, dando 

informações para estadiamento, o que é relevante para determinar os planos terapêuticos 

(Alfeld, 2008). 

O exame radiográfico é essencial para a avaliação da integridade do dente, para a evidência 

e extensão da doença periodontal (de moderada a grave), para a identificação de lesões de 

reabsorção odontoclásticas que, frequentemente, acompanham o CGEFF, para a avaliação da 

reabsorção de raízes, dentes de leite retidos, ausência de dentes, natureza do envolvimento 

endodôntico, perda de osso, destruição neoplásica e identificação de dentes ausentes. As vias 

e os seios nasais também podem ser avaliados com as radiografias (Lyon, 2005; Steuernagel, 

2007; Abreu, 2012). O exame radiográfico é, igualmente, essencial após o procedimento de 

extração dentária, de forma a verificar se os dentes foram extraídos na sua totalidade, 

nomeadamente as suas raízes (Niemiec, 2012b). 
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Devido à necessidade de estabilização que este exame requer e devido à dor que a 

manipulação da cavidade oral pode causar, a anestesia geral é, geralmente, necessária neste 

procedimento (Plotnick, 2008). 

 

 

2.6. CGEFF e carcinoma espino celular (CEC) 

Não existem dados concretos de que a inflamação causada pelo CGEFF conduza a 

Carcinoma Espino Celular, no entanto, é sabido que a ulceração e a inflamação crónica do 

epitélio proporcionam um bom meio para o desenvolvimento de tumores. Este facto vem 

corroborar a ideia de que se tem de instaurar um tratamento agressivo e precoce do CGEFF 

(Hale, 2010). 

 

 

2.7. Diagnósticos diferenciais 

Há certas doenças que envolvem inflamação oral que se assemelham e/ou podem ser 

concomitantes com o CGEFF: gengivite urémica, doença periodontal, LRD (doença da 

cavidade oral em que há reabsorção das raízes dentárias), infeções virais crónicas (VIF, 

VLFe, CVF, HVF), neoplasia oral (CEC e fibrossarcoma), complexo do granuloma 

eosinofílico (lesões mais localizadas no palato, filtrum, lábios e língua), reação a corpos 

estranhos penetrantes que se alojam na mucosa e lineares alojados na base da língua, piorreia 

grave associada a infeções bacterianas e periodontites, síndromes sistémicas imunomediadas 

(lúpus eritematoso sistémico, afeções penfigóides), reações adversas a medicamentos, alergia 

alimentar, inflamação por vómito persistente ou refluxo de ácido gástrico e bílis, diabetes 

mellitus, vasculite por hipersensibilidade, eritema multiforme, necrose epidérmica tóxica, 

hiperplasia gengival primária grave (Diehl e Rosychuk, 1993; Steuernagel, 2007; Sprandel et 

al, 2009; Hofmann-Appollo et al, 2010). A insuficiência renal ocorre com frequência em 

gatos idosos, podendo conduzir a estomatite ou, mais frequentemente, a úlceras urémicas, em 

que os animais afetados apresentam intensa halitose (Souza, 2008). 

Apesar das neoplasias estarem muitas vezes acompanhadas de inflamação, não constituem, 

por si só, doença inflamatória. No entanto, o carcinoma, o fibrossarcoma e o melanoma 

podem apresentar lesões do tipo proliferativo, ulcerativo ou úlcero-proliferativo, mimetizando 

as lesões causadas por agentes infecciosos ou vice-versa, embora as neoplasias tenham uma 
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localização unilateral, geralmente, ao contrário do CGEFF (Wolf, 2006). Deve-se realizar 

biopsia de forma a distinguir uma neoplasia de um processo inflamatório (Hale, 2010). 

 

 

2.8. Tratamento 

A natureza quase intratável do CGEFF, associada a um conhecimento insuficiente da sua 

etiopatogenia conduziram ao uso generalizado de tratamentos empíricos e sintomáticos 

(Gorrel, 2008; Chennells et al, 2012). Pode-se optar por tratamento médico, cirúrgico, ou uma 

combinação de ambos, dependendo de cada caso. As respostas ao tratamento variam entre 

cada paciente e, na maioria dos casos, o tratamento revela-se incompleto, transitório e de 

duração variável (Niza et al, 2004; Hofmann-Appollo, 2008; Hofmann-Appollo et al, 2010). 

Destarte, o CGEFF é uma condição, na maior parte das vezes, frustrante do ponto de vista de 

tratamento e de maneio, tanto para o Médico Veterinário como para o dono do animal 

(Chennells et al, 2012; Niemiec, 2012b). 

O objetivo do tratamento é tirar a dor e a inflamação da boca destes animais (Rochette, 

2001, Reiter, 2011). Devemos, igualmente, iniciar o tratamento de qualquer doença que possa 

estar implicada na origem desta situação (Rochette, 2001). 

 

2.8.1. Tratamento periodontal 

A primeira linha de tratamento envolve tratamento periodontal com higienização 

profissional através do uso de sonda sónica ou ultra-sónica, curetagem supra e subgengival de 

forma a eliminar todo o cálculo e placa bacteriana e polimento, reduzindo, assim, o estímulo 

para a inflamação. Os dentes afetados com doença periodontal, com retração gengival, 

mobilidade, bolsa periodontal ou exposição de furca devem ser extraídos ou, caso seja 

possível, tratados cirurgicamente (Steuernagel, 2007; Azevedo, 2008; Gorrel, 2008; Souza, 

2008; Hofmann-Appollo, 2008; Souza, 2008; Abreu, 2012).  

Esta profilaxia dentária profissional pode ser necessária três a quatro vezes por ano, em 

combinação com os cuidados domiciliários (Martijn, 2008; Plotnick, 2008). 

O tratamento de profilaxia realizado pelo proprietário (cuidados domiciliários) requer uma 

dedicação e empenho grande por parte do mesmo, o que nem sempre é possível de obter 

(Gorrel, 2008; Martijn, 2008). Além disso, escovar os dentes pode ser extremamente doloroso 

para o gato devido à doença. Os colutórios também deveriam ser administrados, idealmente 

(Plotnick, 2008), complementando com a aplicação de discos (Stomadex®), gel (CHx®) ou 
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solução de clorexidina a 0,1% (Corsodyl®), ou associando a aplicação de géis antibacterianos 

à base de doxiciclina ou de ascarboato de zinco (Clarke, 2001). No entanto, devido à dor o 

gato pode não permitir qualquer tipo de manipulação, especialmente no início (Rochette, 

2001; Plotnick, 2008). 

A clorexidina é o antissético mais usado pois é o mais eficaz, a curto e a longo prazo 

(Johnston, 2013a). Possui um amplo espetro de ação antibacteriano. Atua localmente nas 

bactérias da cavidade oral, não causa irritação gástrica se for ingerida e fica inativada ao 

chegar a este órgão, não tendo ação sistémica (Brannan, 2006). Usada uma ou duas vezes por 

dia, permite controlar a placa bacteriana e reduzir a carga antigénica (Johnston, 2013a).  

O zinco é um excelente antissético contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, ajuda 

no tratamento de feridas, atua como adstringente, e providencia um meio desfavorável para o 

crescimento bacteriano. É produzido, naturalmente, pelo organismo em quase todas as 

espécies (Clarke, 2001). A dose no gato é de 7-10 mg, SID (Viegas et al, 2007). 

Clarke (2001) realizou um estudo em que pretendia avaliar os efeitos clínicos e 

microbiológicos do gel ascorbato de zinco. Os resultados deste estudo sugerem que o uso 

deste gel como antissético melhora a saúde oral dos felinos, e poderá ser eficaz na diminuição 

do crescimento bacteriano, na formação da placa e na gengivite, quando aplicado após um 

procedimento de limpeza oral realizado pelo Médico Veterinário (Clarke, 2001). 

O xilitol (açucar), tem demonstrado ser eficaz na redução da acumulação da placa e do 

cálculo em gatos quando adicionada à água de beber, existindo, no mercado, a solução 

Aquadent® da Virbac (Southerden, 2010b). 

 

2.8.2. Tratamento cirúrgico 

Nos casos de CGEFF recidivantes, sem controlo com medicamentos, quando estamos 

perante dentes danificados, quando a doença periodontal dificulta/impossibilita o maneio da 

doença ou como tentativa de diminuir a carga bacteriana em dentes que se encontrem no 

estado hígido, o tratamento envolvendo extração dentária múltipla deve ser considerado 

(Rochette, 2001; Lyon, 2005; Souza, 2008; Hofmann-Appollo et al, 2010; Henet et al, 2011; 

Abreu, 2012; Hennet, 2012) (Figuras 5 a 15). 

Inicialmente a abordagem cirúrgica consiste na extração dos dentes pré-molares e molares, 

desde que não haja gengivite ou estomatite graves na região dos incisivos e dos caninos. 

Entretanto, se ocorrer recidiva, opta-se pela extração de todos os dentes (Hennet, 1997; 

Hofmann-Appollo, 2008; Ferro, 2012; Niemiec, 2012b). Os casos refratários à extração 
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dentária são frustrantes e difíceis de tratar (Gracis, 2010). Quanto mais cedo se realizar o 

procedimento de extração dentária, melhores serão os resultados (Niemiec, 2012b). 

Um estudo realizado por Hennet (1997), durante dois anos, em que sujeitou 30 gatos com 

CGEFF à extração dos dentes pré-molares e molares ou à extração total dos dentes, teve como 

resultado a melhoria significativa ou cura de 24 gatos (80%) 11 a 24 meses após o tratamento 

(Hennet, 1997; Slatter, 2002; Gorrel, 2008; Hofmann-Appollo et al, 2010), apesar da extração 

ser um tratamento inespecífico (Niza et al, 2004). Avaliando-se a resposta à extração, cerca de 

60% dos gatos tiveram completa remissão da doença clínica e 20% tiveram remissão parcial 

não requerendo tratamento. Dos 20% restantes, 13% ainda necessitaram de tratamento 

medicamentoso e 7% não responderam à cirurgia ou à administração de qualquer 

medicamento (Lyon, 1997; Lyon, 2005). Nestes termos, foi concluído que 80% dos gatos 

beneficiaram com a extração dentária total e 20% não. 

 

Cura clínica (sem lesões visíveis, sem sinais clínicos orais) 18/30 60% 

Melhorias significativas (sem realizar mais tratamentos, além do controlo de 

placa) 

6/30 20% 

Pequenas melhorias 4/30 13% 

Sem melhorias 2/30 7% 
Tabela 2 – Resultado do tratamento da estomatite 11-24 meses após extração dos dentes em 30 gatos 
Fonte: Hennet P. Chronic gengivo-stomatitis in cats: long-term follow-up of 30 cases treated by dental 
extractions. J Vet Dent. 1997;14:15-21.  

 

De forma semelhante, Lommer (2013) realizou um estudo em que demonstrou que 60%-

80% dos gatos com CGEFF melhoraram significativamente após a extração dentária dos 

dentes pré-molares e molares (Lommer, 2013). 

O sucesso terapêutico deste tratamento tem, em média, a duração de dois anos 

(Steuernagel, 2007). É importante ressaltar que as lesões podem demorar meses a regredirem 

e, mesmo quando não regridem totalmente, podem ser controláveis, sem causar 

sintomatologia, embora sejam visíveis clinicamente (Hennet, 1997; Hofmann-Appollo, 2008; 

Hofmann-Appollo et al, 2010; Abreu, 2012). 

Desta forma, pode-se considerar que o tratamento cirúrgico é o tratamento de eleição frente 

a esta doença (Hennet, 2012; Niemiec, 2012b; Lommer, 2013). Os animais sem dentes 

conseguem alimentar-se e a sua qualidade de vida aumenta. Caso não se opte pela extracção 

dentária, estes animais podem morrer por inanição (Viegas et al, 2007). 
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As recomendações pós-cirúrgicas incluem antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos 

por via oral e de uso tópico (Niza et al., 2004; Steuernagel, 2007; Hofmann-Appollo, 2008). 

Também é referida a aplicação de clorexidina 0,12% para higienização oral, a cada seis horas, 

durante 15 dias (Lyon, 2005; Hofmann-Appollo, 2010). Deve ser providenciada uma dieta de 

recuperação, de forma a auxiliar no aumento do peso corporal e na cicatrização dos tecidos 

(Theyse et al, 2003). É indicada a colocação de um colar isabelino por um período de, 

aproximadamente, 10 dias (Lyon, 2005; Hofmann-Appollo, 2010). 

 

2.8.3. Maneio dietético e ambiental 

Devem ser utilizadas dietas caseiras ou comerciais que minimizem a formação de cálculos 

dentários e que sejam simultaneamente hipoalergénicas (Theyse et al, 2003; Niza et al, 2004). 

As dietas à base de antioxidantes, tais como as vitaminas A e E, o ácido ascórbico, e minerais 

como o zinco, também devem ser adotadas, pois funcionam como imunoestimulantes, são 

benéficas para a integridade da mucosa oral e podem contribuir para uma evolução mais 

favorável do CGEFF (Wiggs e Lobprise, 1997; Niza et al, 2004). Como exemplos deste tipo 

de alimentação existe a Prescription Diet a/d da Hills® ou a dieta hipoalergénica HP 23 da 

Royal Canin® (Theyse et al, 2003; Viegas et al, 2007). Theyse et al (2003) demonstraram que 

os animais alimentados com “Prescription Diet a/d da Hills®" ganham mais peso e têm lesões 

menos expressivas (Theyse et al, 2003). Apesar de existirem várias dietas disponíveis, a mais 

indicada é a que o gato come mais facilmente, sendo, usualmente, a comida enlatada 

(Chennells et al, 2012). 

Os recipientes de comida devem ser de metal ou cerâmica porque acumulam menos 

sujidade e menos reação alérgica do que os recipientes de plástico (Wolf, 2006). 

Aliado a estes cuidados, existem guloseimas de mastigar com o mesmo propósito de 

eliminar a placa dentária durante a mastigação. Variar a forma de triturar e aumentar a área de 

contacto e volume resulta numa diminuição da acumulação de placa (Dolieslager, 2012). 

Em relação ao maneio ambiental, deve-se salvaguardar o bem-estar dos gatos. É 

imprescindível remover os fatores que lhes causem stresse, fornecer-lhes lugares calmos e 

onde eles se possam esconder das visitas, de crianças ou de outros animais. Pode-se, 

igualmente, usar produtos que reduzam a ansiedade dos mesmos, tais como produtos à base 

de ferormonas designado "Feliway®" (Chennells et al, 2012). 
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2.8.3.1. Dieta de catequina 

Existe uma relação direta entre o desenvolvimento de gengivite e a acumulação de placa 

bacteriana com o aumento da população da bactéria Porphyromonas. Desta forma, a 

prevenção e o tratamento do CGEFF passa, necessariamente, pela redução desta bactéria na 

cavidade oral. O gene da Porphyromonas mostrou-se sensível ao extrato japonês de chá verde 

(catequina) A catequina é um fitonutriente polifenólico, extraído, principalmente, das folhas 

de Camellia sinensis (Isogai et al, 2008). 

Isogai et al (2008), realizaram um estudo cujo objetivo era avaliar o efeito da dieta à base 

de catequina na gengivite dos gatos. Concluíram, nesse mesmo estudo, que a inflamação 

gengival, o mau hálito e a população de Porphyromonas (bactéria preponderante aquando do 

isolamento da placa de gatos com gengivite) diminuíram através de uma alimentação com 

compostos à base de catequina. Estes autores sugeriram que a gengivite felina pode ser 

controlada através da atividade fitomédica da catequina na alimentação. A presença de 

catequina na dieta possui o potencial de reduzir a gengivite causada pelo crescimento 

bacteriano e pelos fatores de virulência nos gatos (Isogai et al, 2008). 

 

2.8.4. Tratamento médico 

O tratamento médico é atualmente aconselhado como alternativa e/ou complemento ao 

cirúrgico (Mihaljevic, 2003). Atualmente os fámacos usados no tratamento do CGEFF 

pertencem a vários grupos farmacológicos tais como antibióticos, imunossupressores e 

imunomoduladores, entre outros (Hofmann-Appollo, 2010).  

2.8.4.1. Antibióticos 

Os antibióticos podem ser administrados durante o tratamento dentário ou quando as outras 

opções de tratamento não estão a ser eficazes, nomeadamente quando o tratamento 

periodontal não tem sucesso e há resistência por parte do proprietário em realizar o tratamento 

de extração dentária múltipla (Wiggs e Lobprise, 1997; Lyon, 2005; Martijn, 2008; Hofmann-

Appollo et al, 2010). Ao controlarem a excessiva inflamação inicial, reduzem o número de 

bactérias existentes na boca e permitem uma mais rápida cicatrização (Chennells, 2012). 

A seleção do antibiótico deve ser feita com base em cultura e antibiograma de material 

colhido por meio de zaragatoa gengival, pois diversas bactérias podem estar envolvidas. No 

entanto, isto é impraticável no quotidiano, devendo usar-se antibióticos de amplo espetro 

(aeróbios e anaeróbios), que atuem no pús e penetrem no osso (Souza, 2008; Chennells, 

2012). 
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Os antibióticos mais eficazes no CGEFF são: amoxicilina e ácido clavulânico - Synulox®, 

Pfizer (22 mg/kg, BID, PO), clindamicina - Antirobe®, Pfizer (11 mg/kg, BID, PO), 

doxiciclina - Ronaxan®, Merial (1 mg/kg, PO, SID), cefovecina - Convenia®, Pfizer, (1 ml/10 

kg, de 14 em 14 dias, SC) e associação de espiramicina com metronidazol - Stomorgyl 10®, 

Merial (1 comprimido por cada 10 kg de peso corporal, SID, PO) (Wolf, 2006; Robson e 

Crystal, 2011; Dolieslager, 2012, Mihaljevic, 2013). 

A clindamicina é conhecida pela sua ação contra cocos gram-positivos aeróbios e 

anaeróbios e contra bactérias gram-negativas anaeróbias. A cefovecina possui largo espetro 

com ação bactericida contra bactérias gram-positivas e gram-negativas (Dolieslager, 2012). 

Tendo em conta o estudo realizado por Dolieslager (2012), a cefovecina foi o antibiótico 

que se mostrou mais adequado na terapia, já que a P. multocida e outras bactérias anaeróbias 

são sensíveis a este fármaco e, para além disso, a forma injetável dura 14 dias, o que é útil 

nestes casos, já que a maioria dos animais com CGEFF apresenta dor na cavidade oral 

(Dolieslager, 2012). 

Após a administração do antibiótico por um período de 5 a 10 dias pode ser feita uma 

terapia de manutenção, administrando um terço da dose, a cada dois ou três dias, durante 

períodos prolongados - pulsoterapia, com baixas doses de antibiótico (Wiggs e Lobprise, 

1997; Hofmann-Appollo et al, 2010). Desta forma, pretende-se fazer o controlo da infeção 

(Lyon, 2005; Hofmann-Appollo et al, 2010). 

2.8.4.2. Anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) 

Qualquer AINE prescrito deve ser feito com precaução com as diretrizes apropriadas para 

o seu uso em gatos (Johnston, 2013a). Devemos, assim, vigiar a ocorrência de efeitos 

secundários que limitem o seu uso, tais como lesões gastrointestinais e renais (Rochette, 

2001).  

Os AINEs de utilização segura no gato como o meloxicam (Metacam®) são os anti-

inflamatórios e analgésicos de excelência no CGEFF e devem ser prescritos até a remissão 

completa dos sinais clínicos. Relativamente à dose de Metacam, no 1º dia faz-se uma dose de 

0,3mg/kg SID com comida. Do 2º ao 7º dia faz-se uma dose de 0,1mg/kg SID, também com 

comida. Após este período, deve-se manter a dose mínima que proporcione conforto ao 

animal, sendo, geralmente, 1-2 gotas/dia (Viegas et al, 2007). 

O piroxicam (Feldene®) não deve ser usado em animais imunodeprimidos pois inibe a 

migração e a função dos neutrófilos (Rochette, 2001). 
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2.8.4.3. Corticosteroides 

Devido ao facto dos corticosteroides serem bastante usados na prática clínica no tratamento 

do CGEFF, embora de forma errada, são aqui descritos de forma individualizada dos outros 

fármacos imunossupressores. 

São usados para controlar a inflamação em casos refratários, após a extração eletiva dos 

dentes ou quando a administração do interferão recombinante felino não é suficiente, podendo 

ser usados em combinação com este ou isoladamente (Johnston, 2013a). 

Muitas vezes são acompanhados de efeitos secundários, tais como alterações de 

comportamento, adelgaçamento da pele, poliúria, polidipsia, potenciando o desenvolvimento 

de diabetes mellitus (Lommer, 2013; Niemiec, 2013a) e de infeções oportunistas (Niemiec, 

2013a). Neste sentido, quando está subjacente um processo infeccioso na etiologia da doença, 

os corticosteroides podem agravar a infeção (Niza et al, 2004; Hofmann-Appollo et al, 2010).  

A sua eficácia diminui ao longo do tempo, em tratamentos repetidos (Niemiec, 2008; 

Niemiec, 2012b). O ideal será usar sempre a dose mais baixa e monitorizar os valores 

bioquímicos de forma regular (Niemiec, 2008).  

A prednisolona é o corticosteroide de eleição, empregue de forma sistémica em doses altas, 

imunossupressoras ou em injeção intralesional direta (Souza, 2008). A dose inicial de 

prednisolona indicada é de 2-4 mg/kg diariamente, durante uma semana ou até regressão da 

sintomatologia, reduzindo a dose para metade por mais uma semana. A dose de manutenção 

deverá ser mais baixa, 0,5-1 mg/kg a cada 48 horas e deve ser usado quando a doença estiver 

controlada (Lyon, 2005; Viegas et al, 2007; Hofmann-Appollo et al, 2010). 

O acetato de metilprednisolona (Depo-Medrol®) possui maior ação glucocorticosteroide. A 

dose é de 2-4 mg/kg IM com 2 a 6 semanas de intervalo, durante 3 a 6 tratamentos 

(Eisenmenger e Zetner, 1985). 

2.8.4.4. Interferão 

O interferão é uma molécula que modifica a resposta imunitária. Trata-se de uma citocina 

importante na regulação e na imunomodulação dos processos inflamatórios (Niza et al, 2004; 

Carbone et al, 2012a) e imunomediados (Murphy et al, 1999), apresentando vários tipos de 

moléculas com estruturas e recetores específicos (Murphy et al, 1999; Niza et al, 2004; 

Carbone et al, 2012a). Possui funções antiviral, anti-proliferativa e imunomoduladora, direta 

ou indireta, nas células alvo (Camy, 2010; Southerden, 2010b; Mihaljevic, 2013). No CGEFF 

são usados dois tipos de interferão: o Interferão Alfa-2A Recombinante Humano e o 

Interferão Ómega Recombinante Felino. 
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2.8.4.4.1. Interferão alfa-2A recombinante humano (rHuIFN-2α) 

Este interferão é obtido a partir da bactéria Escherichia coli, através da técnica de DNA 

recombinante, usada para codificar as proteínas humanas (Niza et al, 2004; Hofmann-Appollo 

et al, 2010). É produzido pelo laboratório Roche, sob o nome comercial de Roferon®-A15. 

O rHuIFN-2α tem vindo a ser usado com sucesso em Medicina Veterinária, no tratamento 

de infeções víricas por VIF, VLFe, CVF, HVF e VPIF (Fulton e Burge, 1985; Hofmann-

Appollo et al, 2010), devido ao seu efeito antiviral e imunomodulador, com bons resultados 

na administração oral diária em doses baixas (Godfrey, 2000; Rochette, 2001; Niza et al, 

2004; Hofmann-Appollo et al, 2010). 

Em relação ao tratamento do CGEFF, este fármaco tem-se revelado promissor, devido aos 

seus efeitos antiviral e imunomodulador. A utilização off-label, para além das indicações 

previstas no resumo das características do medicamento, em dose diária, oral, baixa, tem 

demonstrado bons resultados (Godfrey, 2000; Rochette, 2001). 

Durante a preparação da solução de interferão utiliza-se 10 ml de (Intron A®) a 3 M.U.I. 

que deve diluir-se em 990 ml de solução de lactato de Ringer, dividindo-se este stock inicial 

em ampolas estéreis de 10 ml que podem ser congeladas ad infinitum (aliquotas de 10 ml). 

Reserva-se uma aliquota não congelada e dilui-se a 1:10 (10 ml em 990 ml de lactato de 

Ringer), agita-se bem e obtém-se um stock secundário que pode ser mantido por três a quatro 

meses no frigorífico e que contém 30 U.I./ml (Rochette, 2001; Viegas et al, 2007). 

O protocolo do rHuIFN-2α é de 30 U.I. PO, uma vez ao dia, durante sete dias, seguido de 

sete dias sem o fármaco. A administração contínua deve ser evitada para diminuir a 

possibilidade de produção de anticorpos neutralizantes. Pode repetir-se a aplicação ad 

eternum até que o animal deixe de libertar vírus (Rochette, 2001; Viegas et al, 2007; 

Hofmann-Appollo et al, 2010). O tratamento deve ser realizado durante toda a vida do animal, 

sendo necessário um acompanhamento e avaliações regulares cada 3 a 6 meses por parte do 

Médico Veterinário (Rochette, 2001). 

2.8.4.4.2. Interferão ómega recombinante felino (rFeIFN-Ω)) 

Este interferão é produzido pelo laboratório Virbac, com o nome comercial Virbagen 

Omega®. É usado em várias doenças, nomeadamente em infeções causadas por parvovírus 

canino, CVF, tendo já sido demonstrada a sua eficácia no tratamento de VIF e/ou VLFe, PIF, 

queratite herpética, CGEFF e esgana (Vischer, 2013). Crê-se que a administração deste 

interferão per os inicia a cascata de citocinas quando em contacto com as células da mucosa 

oral (absorção transmucosa), providenciando um efeito imunomodulador durante um longo 
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período de tempo (Johnston, 2013a). Os efeitos secundários associados ao interferão não são 

conhecidos na totalidade. No entanto, sabe-se que este tratamento é dispendioso e, tratando-se 

de uma terapia nova e recente, é necessário mais tempo para avaliar a sua eficácia (Chennells 

et al, 2012). 

Junta-se 3 MU com 1 litro de soro, dividido e congelado. A seguir descongela-se e diluído 

e produzir 30 U/ml, administrar 3 U por gato, PO, SID em semanas alternadas (Chennells et 

al, 2012). 

Este IFN deve ser armazenado no frigorífico a 4ºC e, depois de reconstituído, pode ser 

usado durante 21 dias (Viegas et al, 2007). A administração subcutânea para tratar CGEFF é 

composta por cinco tratamentos com 1 M.U.I./kg (0,1 ml/kg da solução reconstituída), em 

dias alternados. Posteriormente, o tratamento passa apenas a ter a frequência de duas vezes 

por semana e descontinua-se até que a pesquisa do vírus seja negativa por três vezes 

sucessivas numa semana. Uma boa maneira de avaliar a resposta ao tratamento é monitorizar 

o peso do gato; desta forma, se o animal ganhar peso a resposta é considerada positiva 

(Viegas et al, 2007). 

Hennet et al (2011), realizaram um estudo em que pretendiam testar o efeito do rFeIFN-Ω 

por via oral no tratamento de casos refratários de gatos com CGEFF. Dos gatos abrangidos, 

13/16 eram positivos para o CVF no início do estudo (4/7 VIF, 6/6 VLFe, 3/3 co-infetados). 

Nos dias 30 e 65, todos os gatos eram negativos para CVF, o que significa que o interferão 

usado segundo o protocolo adotado pelo autor está associado à diminuição da excreção do 

CVF nestes gatos. Para além disso, apenas três desses gatos revelaram persistência de lesões 

orais no final do tratamento. Os restantes animais positivos ao CVF apresentaram melhorias 

na gengivo-estomatite e na palatite. Embora o CGEFF apresente uma etiologia multifatorial, a 

melhoria da sintomatologia oral foi evidente e concordante com a diminuição da excreção do 

CVF. É provável que as melhorias observadas se devam aos efeitos imunomodulador e 

antiviral do interferão. Isto é particularmente importante em abrigos de animais onde o 

CGEFF é frequentemente associado com a infeção ativa por CVF, onde os animais parecem 

estar mais predispostos ao stresse, debilitando as suas defesas (Hennet et al, 2011; Gil et al, 

2013). 

Crê-se que a aplicação oral do rFeIFN-Ω é uma alternativa viável ao uso de 

corticosteroides, nos casos refratários de CGEFF com estomatite caudal, em que o tratamento 

de extração dentária não surtiu efeito. A terapia com IFN carece das desvantagens inerentes 

ao uso de corticosteroides e aparenta ser mais efetiva quando se considera a avaliação do 
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tratamento, segundo os proprietários, embora não existam dados estatísticos válidos que 

demonstrem esta superioridade (Hennet et al, 2011). 

A aplicação intra–lesional na submucosa da união da gengiva sã com a lesada em animais 

anestesiados de uma dose de 1 MUI (0, 2 ml de uma embalagem de 5 MUI ou 0, 1 ml de uma 

embalagem de 10 MUI) foi até agora efetuada com bons resultados no caso de PCR positivo 

para CVF (Harley et al, 1999). No entanto, nos casos em que há necessidade de repetição do 

tratamento e quando exige risco anestésico associado, devem ser considerados outros 

tratamentos (Viegas et al, 2007). 

Vários estudos experimentais demonstraram que com o rFeIFN-Ω obtêm-se resultados 

semelhantes aos que se obtêm com o rHuIFN-2A, mas com a vantagem de não haver 

estimulação de produção de anticorpos neutralizantes, aumentando, assim, a eficácia da 

terapia (Wonderling, 2002). 

2.8.4.5. Imunossupressores e imunomoduladores 

Têm como função suprimir ou modular a função imunitária através de diversos 

mecanismos e estão aconselhados em animais com infeção oral refratária aos tratamentos 

(Quadro 3). Podem ser usados como coadjuvantes a outros tratamentos (Hofmann-Appollo et 

al, 2010). Os imunossupressores não devem ser usados nos animais com CGEFF de tipo 

imuno-suprimido tendo o seu uso indicação nos de tipo hiper-reativo (Gorrel, 1994; Viegas et 

al, 2007). 

2.8.4.5.1. Ciclosporina 

A ciclosporina A é um fármaco imunossupressor que tem sido amplamente utilizado em 

gatos submetidos a transplante renal (Robson, 2003; Niza et al, 2004; Lyon, 2005; Matilde et 

al, 2013). Tem sido recomendada como terapia imunossupressiva (bloqueia as células T 

auxiliares) em gatos com CGEFF como alternativa às extrações e para aqueles gatos que 

necessitam de medicação pós-cirúrgica (Lyon, 2005; Niemiec, 2012b; Queck, 2012). Também 

é usada em países em que o interferão recombinante felino não está disponível (Lommer, 

2013; Johnston, 2013a). É uma terapia que, a longo prazo, se torna dispendiosa (Niemiec, 

2012b). 

Tem como possíveis efeitos secundários sintomas gastrointestinais, disfunção hepática, 

debilidade da função renal, anemia, hiperplasia gengival, alterações linfo e 

mieloproliferativas, infeções secundárias devidas à imunodepressão (Robson, 2003; Niza et 

al, 2004; Lyon, 2005; Niemiec, 2012b). Os riscos são maiores com doses altas e tratamentos 
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prolongados. Os resultados são observados após a quarta semana de tratamento, com 

benefícios máximos à oitava semana (Hofmann-Appollo et al, 2010). 

A utilização local de ciclosporina sob a forma de pomada a 0,5%, é aplicada na gengiva ou 

nos lábios até a resolução das lesões (Matilde et al, 2013).  

O tratamento do CGEFF deve ser iniciado com uma dose de 0,5 mg/kg a 2,5 mg/kg, duas 

vezes ao dia, de forma a se obter níveis séricos de 250 ng/mL a 500 ng/mL (Beatty e Barrs, 

2003; Niza et al, 2004), devendo ser monitorizados 48 horas após o início do tratamento e 

depois a intervalos regulares (Beatty e Barrs, 2003). É necessário ajustar as doses consoante a 

resposta do paciente e entre pacientes diferentes. As variações são amplamente determinadas 

por diferenças na absorção, distribuição e metabolismo do fármaco (Beatty, 2003). 

Atualmente, a ciclosporina é o fármaco imumodulador mais prescrito para esta doença, a 

seguir aos corticosteróides e o seu uso é mais efetivo após a extração dentária (Niemiec, 

2012b). 

2.8.4.5.2. Azatioprina 

A azatioprina (Imuran®) é um fármaco imunossupressor, agindo, sobretudo, na diminuição 

da produção de linfócitos T. Pode ser usada simultaneamente com os corticosteroides, 

reduzindo a dose destes. Causa supressão da medula óssea, sendo importante controlar os 

hemogramas e deve ser usada com cautela em animais que tenham insuficiência hepática e 

renal (Foster et al, 2000; Lyon, 2005; Niemiec, 2012b). A monitorização através de exames 

laboratoriais (hemograma, função renal e hepática) deve ser realizada antes do início do 

tratamento e, depois, mensalmente. Os efeitos colaterais estão relacionados com a redução da 

atividade da enzima tiopurina metiltransferase nos eritrócitos, sendo esta usada no 

metabolismo do fármaco. O gato, em particular, ainda tem menos quantidade desta enzima do 

que o homem e, portanto, possui menos tolerância ao fármaco (Foster et al, 2000; Hofmann-

Appollo et al, 2010).  

Pulveriza-se e dissolve-se um comprimido de 50 mg em 15 ml de xarope de vitaminas e 

administra-se 0, 33 ml a cada 48 horas para um gato de 5 kg (Lyon, 2005). 

2.8.4.5.3. Tacrolimus 

O tacrolimus (Prograf®)17, também conhecido por FK506, é um potente imunossupressor 

usado em humanos para prevenir a rejeição de órgãos transplantados, além de ser, igualmente, 

indicado no tratamento de doenças auto-imunes e em queratoconjuntivite seca. Apresenta uma 

potência de 10 a 100 vezes superior à ciclosporina. No entanto, os efeitos adversos do 

tacrolimus são superiores ao da ciclosporina (Hofmann-Appollo et al, 2010). 
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A dose terapêutica indicada para cães e gatos não está definida, sendo necessária a 

realização de mais estudos para que o fármaco possa ser prescrito com segurança para estas 

espécies (Hofmann-Appollo et al, 2010). Estudos realizados em cães submetidos a transplante 

pulmonar em que a dose administrada foi de 0,1 mg/kg/SID, IM, revelaram uma adequada 

supressão do sistema imunitario e a ausência de efeitos adversos, embora a indicação do 

fabricante seja para administração IV (Fujisawa et al, 1993).  

2.8.4.5.4. Clorambucilo 

O clorambucilo (Leukeran®) é um agente alquilante com função imunossupressora que 

destrói as células mononucleares pequenas (linfócitos, neutrófilos e plaquetas) envolvidas na 

resposta inflamatória inapropriada. É usado, muitas vezes, concomitantemente com 

corticosteroides nos casos resistentes, para combater a proliferação linfóide e/ou para reduzir 

a dose de corticosteroides (Hitt, 2003; Wolf, 2006). A dose inicial em gatos deverá ser de 

0,25-0,33 mg/kg PO q 72 h (Viegas et al, 2007). 

2.8.4.5.5. Vírus parapox ovis inativo (PIND-ORF) 

O PIND-ORF (Baypamun®) é um imunomodulador constituído pela estirpe viral D1701 do 

parapoxvírus que afeta os ovinos (vírus parapox ovis inativo), participando na produção de 

IFN pelas células mononucleares infetadas pelo vírus, na diferenciação de células imaturas em 

células maduras e na proliferação dos linfócitos. Um total de 33 gatos com CGEFF foi tratado 

com o PIND-ORF e comparado com 39 tratados através dos métodos convencionais. De 

acordo com estes métodos, 42% destes gatos não necessitaram de outro tratamento após o 

PIND-ORF, comparativamente a 13% dos gatos que receberam o tratamento convencional. 

Quando testado em 17 gatos com CGEFF, dos quais 15 eram CVF positivos, foi observada 

uma melhoria significante em todos os parâmetros clínicos (Zetner et al, 2006). 

2.8.4.5.6. Sais de ouro 

Os sais de ouro são imunomoduladores usados em várias doenças autoimunes (Berthe, 

2009; Abreu, 2012). Têm a particularidade de estabilizar as enzimas lisossomais, inibirem a 

migração dos neutrófilos e dos macrófagos, realizarem a fagocitose, inibirem a produção de 

prostaglandinas, a síntese de imunoglobulinas e a resposta das células T auxiliares sem afetar 

a população de células T supressoras (Wiggs e Lobprise, 1997; Rochette, 2001). 

Só existem na forma injetável. No CGEFF, a aurotioglucose de sódio (Solganol®) é 

administrada na dose de 1-2 mg/kg, uma vez por semana, IM, durante 6 a 8 semanas e, 

posteriormente, mensalmente até remissão dos sinais clínicos (Steuernagel, 2007; Hofmann-

Appollo, 2008; Abreu, 2012). Demora 1 a 3 meses a fazer efeito (Wiggs e Lobprise, 1997; 
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Rochette, 2001). O tiomalato sódico (Aurolate®) apresenta uma dose de 1-5 mg IM 

inicialmente, 2-10 mg segunda dose e, depois, 1 mg/kg. É administrado uma vez por semana, 

durante 16 a 20 semanas, até se observar uma resposta (geralmente às 8 semanas). A dose é, 

posteriormente, reduzida a cada 14 dias para os 2 meses, depois mensalmente durante 8 meses 

(Robson e Crystal, 2011). 

Esta terapia deve ser utilizada com cautela, pois existem alguns efeitos secundários (pouco 

frequentes) como insuficiência renal, trombocitopenia e pancitopenia. Assim, durante o 

tratamento em animais, deve-se realizar exames de rotina como hemograma completo e 

bioquímica sérica (Robson e Crystal, 2011; Matilde et al, 2013). 

Segundo White et al (1992), num estudo sobre a auratioglucose (Solganol®), consideraram 

este fármaco como o tratamento de longo prazo mais satisfatório no CGEFF. Foram 

administradas injeções semanais em 17 gatos com esta doença, dos quais 82% mostraram 

melhorias, no entanto, não há informações sobre a escala de melhorias (White et al, 1992).  

Porém, a eficácia da terapêutica com sais de ouro não se tem demonstrado superior ao 

tratamento com corticosteroides, antibióticos e higiene oral (Harley, 2003; Niza et al, 2004; 

Steuernagel, 2007; Hofmann-Appollo, 2008; Abreu, 2012). 

2.8.4.5.7. Levamisol 

O levamisol possui propriedades imunoestimulantes, normalizando a população e a 

atividade dos linfócitos, com administração por via oral, na dose de 25 mg, a cada 48 horas, 

num total de três administrações (Rochette, 2001; Niza et al, 2004; Hofmann-Appollo, 2008). 

Harley (2003) utilizou o levamisol nalguns casos, no entanto, os resultados não se 

mostraram consistentes. Este autor é da opinião de que o uso de um imunoestimulante num 

sistema hiper-reativo pode ser contraproducente. O levamisol, apesar de ser um 

imunoestimulante em doses baixas e intermitentes, torna-se um imunossupressor com o uso 

prolongado. No entanto, demonstrou-se que é um ótimo adjuvante para normalizar o número 

e a função dos linfócitos e para aumentar a fagocitose dos macrófagos em pacientes 

imunodeprimidos (Harley, 2003). 

2.8.4.6. Outros fármacos 

2.8.4.6.1. Lactoferrina 

A lactoferrina é uma glicoproteína presente na maioria dos fluidos dos mamíferos, 

nomeadamente no leite, nas lágrimas, na saliva e no suco pancreático e é armazenada em 

grânulos específicos dos neutrófilos, libertada após a ativação destes (Van der Strate et al, 

2001; Viegas et al, 2007; Florian, 2009). 
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Desempenha um papel importante como modulador do sistema imunitário (Florian, 2009). 

Desta forma, apresenta funções anti-inflamatória ao libertar citocinas (IL-4 e IL-10), além de 

diminuir os níveis de IL-1, IL-2, FNT-α e IL-6, citocinas pró-inflamatórias importantes nos 

processos crónicos; antiviral (nomeadamente para calicivírus), impedindo a entrada dos vírus 

nas células, bloqueando os recetores celulares, ou atuando diretamente nas partículas virais 

(Van der Strate et al, 2001; Togawa et al, 2002; Niza et al, 2004; Florian, 2009), anti-tumoral 

(Florian, 2009); ação antibacteriana devido à sua capacidade em se ligar ao ferro livre do 

organismo e ao neutralizar os efeitos tóxicos dos lipopolissacáridos das bactérias Gram-

negativas (Togawa et al 2002; Niza et al, 2004) e, ainda, atividade imunorreguladora ao 

estimular os neutrófilos a realizarem a fagocitose e ao induzir a hematopoiese (Swart et al, 

1998; Niza et al, 2004; Steuernagel, 2007; Viegas et al, 2007). Participa, igualmente, na 

regulação da absorção de ferro no intestino e possui propriedades antioxidantes (Giansanti, 

2012). 

Alguns autores aconselham a sua utilização como adjuvante no tratamento do CGEFF 

(Addie et al, 2003), podendo ser aplicada diretamente nas gengivas (40 mg/kg) ou em 

suspensão líquida, duas vezes ao dia. Os tratamentos tópicos deverão ser evitados nos animais 

que se apresentem na fase aguda da doença, devido ao grande desconforto da manipulação da 

cavidade oral. Entretanto, se prescritos, a dose recomendada deve ser de 0,5 mg/kg, ou seja, 

na concentração de 5%, a cada 12 horas, pelo mesmo período indicado para uso oral (Niza et 

al, 2004). 

Dados experimentais mostraram melhorias em felinos com CGEFF recidivante, positivos 

ou não para o VIF, que receberam aplicação tópica oral diária de lactoferrina, na dose de 40 

mg/kg, num total de 14 dias. O início da melhoria ocorreu nos primeiros 7 dias e acredita-se 

que seja devido ao aumento da atividade fagocítica dos neutrófilos circulantes, com duração 

da resposta somente durante a administração do fármaco, cessando após a sua interrupção, 

levando-nos a crer numa inibição dos microorganismos orais (Sato et al, 1996; Rochette, 

2001; Niza et al, 2004; Hofmann-Appollo et al, 2010). A duração do tratamento depende da 

tolerância do animal, podendo ser necessária a administração para toda a vida (Niza et al, 

2004; Hofmann-Appollo et al, 2010). 

No entanto, este composto deve ser usada com cautela, pois a lactoferrina pode ser 

saturada quando se usa juntamente com o ferro (Rochette, 2001; Niza et al, 2004). 

 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

32 
 

2.8.4.6.2. Talidomida 

A talidomida possui ação anti-inflamatória nos casos de hanseníase e atividade moduladora 

de resposta imunitária relacionada com a prevenção e controlo de doenças crónico-

degenerativas e nas úlceras aftosas idiopáticas em pacientes portadores de infeção pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV). Em Medicina Veterinária, as referências em relação à 

administração são escassas (Addie et al, 2003; Niza et al, 2004; Abreu, 2012). Não se deve 

administrar a grávidas, porque causa malformações congénitas (Viegas et al, 2007). 

Nos felinos, a administração de talidomida foi descrita num caso de CGEFF positivo a 

calicivirose, na dose de 50 mg a cada 24 horas, associado a lactoferrina tópica e a modificação 

da dieta, apresentando bons resultados após 11 meses do início do tratamento (Addie et al, 

2003; Niza et al, 2004; Steuernagel, 2007; Hofmann-Appollo, 2008). 

2.8.4.6.3. Novo ácido gordo 

Um novo produto à base de ácidos gordos, designado EFAC (Esterified Fatty Acid 

Complex), é usado topicamente nas zonas inflamadas, alcançando a sua atividade 

imunomoduladora através da via transcutânea. Embora não se obtenha a cura, a inflamação 

diminui, proporcionando conforto. Alguns Veterinários usam este produto antes da cirurgia, 

como terapia adjuvante, quando as extrações não podem ser realizadas imediatamente. Outros 

usam o EFAC na fase pós-operatória, a fim de aliviar a sintomatologia. Têm sido realizados 

mais estudos em cães e gatos a fim de conhecer melhor este produto (Beebe, 2012).  

2.8.4.6.4. CBNP 

O 7-CBNP tem como função inibir o PTB1B (agente que bloqueia a interação do interferão 

com os recetores das células) e permitir que os inteferões naturais mantenham a sua função 

antiviral e, por extensão, os interferões sintetizados introduzidos externamente (Carbone et al, 

2012a). 

Foram realizados dois estudos em 2012 em relação a esta nova molécula. Um destes 

estudos foi realizado in vitro, com células incubadas em 7-CBNP e tratadas com interferão 

ómega felino da Virbac®, que demonstrou que os efeitos do interferão foram ampliados. O 

segundo foi um ensaio clínico em gatos com CGEFF que foram sujeitos a um estudo de 

controlo de tratamento com 7-CBNP. Foram admitidos para este estudo gatos com doença 

refratária às outras terapias ou em que as terapias convencionais foram rejeitadas. 

Inicialmente foi administrada, subcutaneamente, uma dose de 0,01 mg/kg a três animais. 

Todos os animais foram sedados para se realizar uma correta avaliação, de forma a pontuar o 

grau de inflamação e para fotografar a cavidade oral após as administrações de 7-CBNP. Após 
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se percecionar que não havia efeitos secundários na dose de 0,01 mg/kg, dois gatos adicionais 

foram sujeitos a uma administração de 0,02 mg/kg e também nenhum efeito adverso foi 

verificado a esta dose. Em todos os gatos se visualizaram melhorias, algumas lesões 

mantiveram-se, no entanto, a maior parte destas desceu um grau de severidade, considerando 

uma pontuação das lesões de 0 a 4, em que 0 indica uma mucosa oral normal e 4 lesões que 

sangram de forma espontânea, com bordos vermelhos, brilhantes e friáveis de tecido ulcerado 

(Carbone et al, 2012b). 

2.8.4.6.5. Polaprezinco 

Outro fármaco em fase experimental usado para pacientes humanos com estomatites é o 

polaprezinco, um complexo carnosina-zinco com efeito anti-oxidante e cicatrizante 

(Katayama et al, 2000; Niza et al, 2004; Abreu, 2012). O polaprezinco é eficaz no tratamento 

da estomatite, uma vez que foi sugerida a presença de radicais livres de oxigénio na etiologia 

desta condição. Além disso, a sua capacidade cicatrizante, provavelmente, contribui para a 

reparação das lesões da membrana mucosa. Foi demonstrado que a mistura de polaprezinco 

com alginato de sódio é benéfico no tratamento dos pacientes com estomatite grave 

(Katayama, 2000). 

2.8.4.6.6. Azidotimidina/ zidovudina (AZT) 

A AZT é um fármaco antiviral, inibidor da transcriptase reversa. Os gatos infetados com 

VIF podem beneficiar do tratamento com AZT, administrado numa dose de 5-10 mg/kg PO 

ou SC, a cada 12 horas (Hartmann, 1998; Little, 2011). Outra opção é administrar durante 3 

semanas e reavaliar (Viegas et al, 2007). É importante monitorizar o hemograma, já que a 

anemia não regenerativa é um importante efeito adverso deste fármaco. Gatos com supressão 

da medula óssea não devem receber tratamento com AZT. Infelizmente, os gatos infetados 

com VIF são, geralmente, refratários aos tratamentos (Little, 2011). 

2.8.4.6.7. Licopeno 

Chandra et al (2007) realizaram um estudo em que pretenderam estudar o efeito da 

administração sistémica de licopeno como monoterapia e em conjunto com profilaxia oral em 

20 gatos com gengivite, durante duas semanas. Os animais tratados com licopeno e com 

instituição de cuidados de profilaxia oral mostraram uma redução mais acentuada no grau de 

gengivite, no índice de hemorragia e na concentração de placa dentária comparativamente 

com os animais sujeitos a tratamento isolado com licopeno e estes, por sua vez, mostraram 

uma redução ainda mais acentuada destes valores, relativamente aos animais sujeitos a 

tratamento placebo. Os resultados obtidos demonstram, assim, que o licopeno mostrou ser 
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uma boa promessa como modalidade de tratamento da gengivite. A possibilidade de se obter 

um efeito aditivo na combinação do licopeno com a profilaxia oral é, também, uma 

possibilidade, exigindo mais estudos no futuro (Chandra et al, 2007). 

2.8.4.6.8. Lisina 

A lisina é usada no tratamento dos HVF, pois esta substância interfere na replicação deste 

vírus podendo ser usada na dose 250 mg BID (Maggs et al, 2003). 

2.8.4.6.9. Pentoxifilina 

A pentoxifilina, fármaco que tem sido administrado a cães para o tratamento da gengivo-

estomatite, reduz os efeitos endotóxicos dos mediadores de citocinas, no entanto, o seu uso 

provoca irritação gastrointestinal (Lyon, 2005; Steuernagel, 2007; Abreu, 2012). Em felinos, a 

dosagem é de 100 mg por via oral, a cada 12 horas (Steuernagel, 2007; Abreu, 2012, Matilde 

et al, 2013) ou, ainda, 400 mg SID ou dia sim, dia não (Viegas et al, 2007). 

2.8.4.6.10. Cimetidina 

Outro fármaco que se pode usar no tratamento do CGEFF, a cimetidina, estimula a 

resposta celular, desviando a mesma no sentido TH1 (Viegas et al, 2007). 

2.8.4.6.11. Sucralfato 

O sucralfato (Ulcermin®) estimula a síntese de prostaglandinas E 1 e E 2 que têm efeito 

cito-protector (Lyon, 2005). 

2.8.4.6.12. Misoprostol 

Os análogos da prostaglandina E1 como o Misoprostol (Cytotec®) têm efeitos 

citoprotetores da mucosa muito importantes, incluindo o incremento do fluxo sanguíneo 

(Lyon, 2005).  

2.8.4.6.13. Acetato de megestrol 

Certos autores referem a melhoria de gatos com CGEFF após o tratamento com 

progestagénios, tais como o acetato de megestrol (Megecat®), devido aos seus efeitos 

imunossupressores e anti-inflamatórios diretos e indiretos, no entanto, envolve riscos tais 

como o desenvolvimento de diabetes mellitus, principalmente quando o tratamento é 

prolongado (Souza, 2008; Berthe, 2009). Não existem muitos estudos com este fármaco 

(Souza, 2008). A dose é de 0,25–1 mg/kg PO, QOD por 3 dias e depois 1 vez ou 2 por semana 

(Viegas et al, 2007) ou 5 mg por animal SID, por período indeterminado (Abreu, 2012). 

2.8.4.6.14. Extrato tímico bovino 

Palmquist (2013) realizou um estudo em que pretendeu estudar os efeitos do tratamento do 

CGEFF com o extrato tímico bovino (Kyosenex®). Os resultados obtidos demonstraram que 
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este composto reduziu drasticamente o desconforto do paciente felino, evidenciado pelo 

comportamento deste, apetite e níveis de atividade, apesar de não se ter obtido a cura. Não 

existiram efeitos adversos durante o tratamento. O autor tratou, posteriormente, outros 

animais com este fármaco aliado a outras terapias, obtendo bons resultados (Palmquist, 2013). 

2.8.4.6.15. Anti-histamínicos 

O uso de anti-histamínicos como a amitriptilina, a clorfeniramina ou a difenidramina pode 

ser útil, ao auxiliarem na estabilização das membranas dos mastócitos e ao diminuírem a 

libertação de histamina e, simultaneamente, a reação inflamatória (Rochette, 2001). 

2.8.4.6.16. Solução de gabapentina 

Pode ser aplicado na comida, providenciando um alívio da dor crónica com pouca sedação, 

com uma dose de 10 mg/kg BID. É excretado por via renal, sendo necessário tomar 

precauções em gatos com insuficiência renal. A solução oral para humanos (Neurontin®) 

contém xilitol, o que é problemático em cães, mas em gatos pensa-se que não (Beebe, 2012). 

2.8.4.6.17. Plasmaférese 

A plasmaferése é uma técnica que separa, através da centrifugação, o plasma sanguíneo 

dos outros elementos do sangue, sendo estes muitas vezes os causadores de doenças. O 

plasma obtido (isento de anticorpos e de complexos autoimunes) é, assim, usado no 

tratamento da estomatite aftosa crónica recorrente no homem e pode ter um papel no futuro da 

terapêutica desta infeção no gato (CGEFF), dado que melhora o estado geral dos doentes, 

acelera a epitelização da mucosa oral, coopera na manutenção das remissões e melhora os 

parâmetros hemostáticos (Lyon, 2005; Viegas et al, 2007). 

2.8.4.7. Analgesia 

Buprenorfina, aplicação transmucosa: Usado no período pós-operatório e no alívio da dor 

crónica na dose 0,03 mg/kg BID ou TID. Os proprietários podem aplicar em casa na língua do 

gato quando este estiver mais queixoso (Beebe, 2012; Johnston, 2013a). Perde a eficácia se 

for engolido mas rapidamente atravessa a mucosa oral, com uma absorção muito idêntica à da 

administração IM ou IV (Beebe, 2012). 

Buprenorfina, aplicação transdérmica: Aplicado no interior da orelha do gato depois de a 

limpar, duas a três vezes por dia, aliviando a dor na cavidade oral. O seu uso prolongado 

permite que os gatos se sintam mais confortáveis e recomecem a comer (Beebe, 2012). 
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2.8.5. LASER 

A terapia com LASER (Light Amplification by stimulated Emission of Radiation), isto é, 

amplificação de luz por emissão estimulada de radiação, deve ser usada como terapia 

adjuvante, não devendo ser usada como tratamento isolado nem substituir outros tratamentos 

tais como a extração dentária total ou parcial (Lewis et al, 2007) (figura 15). Devem ser 

realizados mais estudos de controlo a fim de avaliar a verdadeira eficácia desta modalidade 

(Lewis et al, 2007). 

Os diferentes tipos de LASER utilizados em procedimentos na cavidade oral são o de CO2, 

Nd:YAG, argónio, diodo semi-condutor, erbium e holmium, sendo os dois primeiros mais 

indicados para o tratamento da gengivite (Bellows, 2002b; Hofmann-Appollo, 2008; 

Hofmann-Appollo et al, 2010; Abreu, 2012). 

O LASER CO2 permite esterilizar os tecidos, reduzir a área afetada e irregular (tecido de 

proliferação) que aprisiona os antigénios, originar tecido de cicatrização (fibrose) após a sua 

aplicação, sendo este tecido mais resistente à inflamação e à proliferação que o epitélio 

normal (por possuir menos suprimento sanguíneo parece ser menos reativo ao sistema 

imunitário) e reduzir o aparecimento de bactérias oportunistas, eliminando o tecido 

inflamatório. Proporciona, também, alívio da dor ao cauterizar as terminações nervosas 

superficiais (Lyon, 2005; Lewis et al, 2007). A terapia com este LASER tem sido usada com 

sucesso ao eliminar as camadas de infiltrações linfocitárias presentes caudalmente à faringe e 

ao reduzir a inflamação e a sensibilidade nos tecidos da cavidade oral (Queck, 2012). No 

entanto, segundo Niemiec (2012b), a terapia com LASER não é satisfatória, pois apenas 

proporciona um alívio temporário e é dispensiosa. 

Segundo Lyon (2005), o uso de LASER combinado com ciclosporina, por via oral, 

apresenta bons resultados, estando aconselhada nos casos muito graves como segunda opção 

no caso de o proprietário não aceitar a exodontia múltipla ou radical (Lyon 2005; Hofmann-

Appollo et al, 2010).  

Num estudo realizado por Lewis et al (2007), foi possível obter a cura de um gato com 

CGEFF após o tratamento com LASER CO2, em combinação com outros métodos, 

nomeadamente extração dentária (Lewis et al, 2007). Foi utilizado LASER de CO2 com o 

intuito de remover os tecidos proliferativos orais e de estimular a formação de fibrose. O 

animal relatado apresentava CGEFF não responsiva à extração dos dentes pré-molares e 

molares, negativo para VIF e VLFe, mas positivo para infeção por Bartonella. Com o animal 

anestesiado, procedeu-se à aplicação de LASER de CO2 para resseção dos tecidos 
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proliferativos da região caudal da cavidade oral (6 watts, modo contínuo, ponteira de cerâmica 

de 0.8 mm, modo cortante, sem contacto direto com os tecidos). O exame histopatológico 

revelou atividade crónica, ulcerativa, CGEFF com inflamação grave e edema da submucosa. 

Após a remoção dos tecidos proliferativos mais grosseiros, foi utilizada uma ponteira capaz 

de remover áreas maiores de tecido, com potência de 6 watts no modo contínuo. O 

procedimento foi repetido cerca de 20 vezes, até não haver mais hemorragia espontânea dos 

tecidos. Foram realizadas três terapias de LASER, com intervalos de um mês entre cada uma. 

Após seis meses da última aplicação, o animal apresentava inflamação moderada na região 

caudal, ao redor dos quatro dentes caninos e na porção ventral da língua. Os caninos foram 

extraídos e foi realizada outra aplicação de LASER. Após dois meses (oito meses do 

tratamento inicial com LASER), não havia sinais de inflamação nos tecidos circundantes dos 

caninos nem na porção ventral da língua, no entanto, visualizou-se uma moderada inflamação 

na região lateral à glosso-palatina, sem tecido proliferativo. Passados três anos do tratamento 

inicial, o animal apresentou-se livre de inflamação, sem recorrer ao uso de medicamentos 

(Lewis et al, 2007; Hofman-Appollo, 2008). 

De forma conclusiva, considera-se que a remoção do tecido proliferativo com 

termoablação a LASER reduz a presença de antigénios teciduais e a área disponível para 

adesão e multiplicação bacteriana, podendo ajudar no controlo da doença. Porém, não existem 

resultados bem documentados para demonstrar que esta terapia é melhor do que a 

higienização profissional e o tratamento médico (Matilde et al, 2013). 

 

2.8.6. Outras técnicas 

São de referir outras técnicas tais como a crioterapia, a eletrofulguração e a radiocirurgia, 

embora sem grande sucesso, observando-se, com frequência, recidiva das lesões (Rochette, 

2001). 

2.8.6.1. Fisioterapia 

Os gatos com CGEFF podem beneficiar da aplicação de calor e de uma massagem suave 

nos músculos da mandíbula para ajudar no controlo da dor e para o relaxamento dos 

músculos, embora isto esteja dependente da tolerância do gato em ser manipulado nesta área 

(Southerden, 2010a). 

No pós-operatório, a terapia por frio pode ser aplicada (usando panos frios), durante alguns 

dias, para diminuir a dor e a inflamação. Após 3-5 dias, pode-se aplicar novamente calor nesta 

área (Southerden, 2010a). 
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2.8.6.2. Acupuntura 

A acupuntura é uma técnica terapêutica que visa mobilizar a energia que flui dentro do 

indivíduo para restaurar qualquer desequilíbrio energético. A energia endógena própria de 

cada indivíduo circula através dos meridianos, que são linhas longitudinais que atravessam o 

corpo. Existem doze meridianos e cada um deles controla a função de um ou mais órgãos 

(Berthe, 2009). Na medicina tradicional chinesa, a esfera buco-faríngea é regulada pelos 

meridianos Estômago e Intestino Grosso (Caron, 2002). 

A acupuntura tem sido usada em gatos que padecem de CGEFF no tratamento da dor, ou 

seja, trata-se de uma terapia sintomática. Não substitui, portanto, os tratamentos 

convencionais como o procedimento de limpeza oral profissional, a extração dentária ou a 

antibioterapia (Caron, 2002).  

Atualmente, não há evidências de que tenha uma ação anti-inflamatória direta, não se 

esperando, por isso, alterações na aparência das gengivas após o tratamento, mas sim uma 

melhoria acentuada no comportamento e no apetite dos animais. A acupuntura visa atingir a 

cabeça e, dessa forma, a boca. A punção deve ser realizada na linha média, nos pontos DU17 

e DU20, Yintang e Taiyang, assim como nos músculos temporal e masséteres se for tolerado 

(Southerden, 2010a). O tratamento consiste em duas ou três sessões com uma semana de 

intervalo entre cada uma (Caron, 2002). 

2.8.6.3. Homeopatia 

A homeopatia veterinária surgiu na segunda metade do século XVIII, numa época em que 

surgiam na Europa grandes epidemias em animais como as pestes bovina e equina (Silva, 

2006). 

A palavra homeopatia tem origem em duas palavras gregas, homios e pathos, que 

significam, respetivamente, semelhante ou similar e sofrimento. Desta forma, obtemos o 

termo que indica "semelhante ao sofrimento", destacando a ideia base da homeopatia (Clover, 

1993, Sánchez, 2006). 

De acordo com o Novo Dicionário Aurélio, a homeopatia é o "sistema de tratamento de 

doenças por meio de doses infinitamente pequenas de substâncias capazes de produzir, em 

indivíduos sadios, sintomas semelhantes aos da doença que está a ser tratada" (Lobão, 1994; 

Vockeroth, 1999). 

A homeopatia é uma forma holística da medicina, uma perspetiva sistémica com o intuito 

de auxiliar o corpo na sua cura, tratando toda a individualidade do animal, para além dos seus 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

39 
 

sintomas físicos, através da estimulação dos seus mecanismos naturais de defesa (Demers, 

2007; Pereira, 2012). 

O estado de saúde é um estado de equilíbrio da energia vital, em que existe a integridade 

de órgãos e a regularização de funções, costumes e comportamentos adequados à espécie e a 

cada animal. Quando há um desequilíbrio desta energia que controla as suas funções vitais de 

forma dinâmica e harmoniosa, surge a doença (Kossak-Romanach, 2003; Pereira, 2012). A 

doença é um conjunto de alterações anatómicas e funcionais, manifestando-se sob a forma de 

sintomas físicos resultantes do processo de adaptação biológica a vários fatores tais como 

calor, tóxicos, alimentos, bactérias, vírus, parasitas, sustos, ciúmes, saudades, medo, stresse, 

entre outros (Lobão, 1994). 

Dado que nenhuma modalidade terapêutica pode resolver todos os problemas de saúde, a 

homeopatia pode ser considerada uma forma de medicina alternativa (Clover, 1993). É 

importante mencionar que o tempo da resposta clínica em homeopatia é um fator 

determinante, sendo necessário dar tempo ao organismo de forma a serem observados os 

possíveis resultados decorrentes do tratamento (Mathie et al, 2007). O medicamento 

homeopático é preparado a partir de substâncias extraídas da natureza (Pereira, 2012). 

A eficiência do uso da homeopatia em Medicina Veterinária já está comprovada, entre nós, 

pelo elevado número de curas de animais domésticos com diferentes e sérios problemas 

físicos e mentais (Lobão, 1994). De acordo com uma recolha de casos clínicos exposta por 

Mathie et al (2007), que envolvia 767 animais tratados apenas com medicamentos 

homeopáticos, a maior percentagem de resultados positivos em 114 gatos foi em casos de 

gengivite, dermatite atópica e hipertiroidismo. 

O CGEFF é uma doença que, devido à elevada refratibilidade e recidivas, requer um 

tratamento individualizado, ponderando o uso de medicamentos e avaliando a escolha da 

terapia mais adequada. Assim sendo, é pretendido que a homeopatia seja vista como mais 

uma opção de tratamento desta doença, adaptando-a sempre a cada caso, de forma a melhorar 

cada vez mais a qualidade da prática individualizada. 

Na abordagem homeopática desta condição é essencial realizar uma anamnese detalhada, 

que registe e analise a história biográfica do paciente, averigue os fatores que originaram os 

sinais clínicos, as circunstâncias específicas do agravamento e as de alívio dos mesmos, o 

início da sintomatologia e o padrão que expressa atualmente, questionando e observando as 

características comportamentais. Depois disso, deve-se realizar um exame físico cuidado 

(Hamilton, 1999; Sánchez, 2006). 
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Os medicamentos homeopáticos usados na sintomatologia causada pelo CGEFF são: 

Arsenicum album, Arum triphyllum, Borax, Carbo vegetabilis, Kali chloricum, Kali 

phosphoriscum, Kreosotum, Mercurius solubilis, Muriaticum acid, Natrum muriaticum, 

Phosphorus e Syphilinum. Podem ser associados outros medicamentos homeopáticos, uma 

vez que na homeopatia existem três linhas de pensamento, que diferem na quantidade de 

medicação (Hamiltom, 1999; Pereira, 2012). 

Devido às características morfológicas e peculiares desta doença, nomeadamente do seu 

carácter ulcerativo, é referenciado o medicamento Mercurius solubilis na potência 9CH 

(Hamiltom, 1999; Pereira, 2012).  

Em relação ao aspeto comportamental, verifica-se em muitos animais com CGEFF timidez 

e desconfiança; são animais que procuram lugares/pessoas onde possam estar protegidos, são 

friorentos, dormem muito e os sintomas agravam-se com temperaturas baixas. Nestes casos 

aplica-se o medicamento homeopático Sílicea (Hamiltom, 1999; Pereira, 2012). 

A Dulcamara é o medicamento homeopático de eleição em casos de desenvolvimento de 

distúrbios devido a temperatura baixa e humidade, alimentos e bebidas frias e, aquando das 

mudanças de temperaturas altas para temperaturas frias, nomeadamente o excesso de 

produção de saliva comum nestes animais (Hamilton, 1999; Pereira, 2012). 

O Influmed® é um medicamento homeopático que estimula o sistema imunitário e que é 

composto por Equinácea, Propólis e Aconitum nappelus. O Histaminocel-S® é um suplemento 

alimentar que visa a eliminação do prurido (libertação de histamina) e é composto por 

Sabadilla off.; Allium cepa; Pulsatilla vulgaris) (Hamilton, 1999; Pereira, 2012). 

Outra circunstância particularmente interessante do uso da homeopatia é referente a 

animais cuja administração de medicamentos seja difícil. Os medicamentos homeopáticos 

podem ser colocados na água dos bebedouros, não sendo necessária uma administração 

forçada (Pereira, 2012). 

Os proprietários, em geral, demonstram interesse em recorrer a medicamentos 

homeopáticos para tratar os seus animais. As razões mais comuns dessa recetividade 

relacionam-se com tentativas ineficazes anteriores de abordagem convencional, o facto de os 

próprios proprietários já terem recorrido à homeopatia anteriormente e a preferência por uma 

abordagem mais global e natural (Pereira, 2012). 

Segundo Mathie et al (2010), a colaboração entre os profissionais homeopáticos e os 

convencionais enriquece e contribui para elevar a qualidade de conhecimento nesta área. 
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Consequentemente, a disseminação destas pesquisas permitirá perceber quando e em que 

circunstâncias o paciente beneficiará de um tratamento complementar. 

É importante referir que esta modalidade terapêutica é usada em animais que não 

respondem positivamente às abordagens terapêuticas convencionais. 

 

 

2.9. Prognóstico 

O prognóstico, em geral, é de reservado a desfavorável, tendo em vista que esta doença não 

possui um tratamento definitivo e, para além disso, em condições de imunodepressão e/ou 

infeções bacterianas, o animal poderá ter recidivas (Hofmann-Appollo et al, 2010; Abreu, 

2012). Apesar de ser uma doença com tratamentos variados, nenhum tratamento é 

comprovadamente eficaz e, na maioria das vezes, a doença é recidivante (Hofmann-Appollo, 

2008; Abreu, 2012). Assim sendo, há gatos que necessitam de repetir os tratamentos, de 

forma a manter a doença controlada (Chennells et al 2012). 

O tratamento de eleição é a extração dentária dos dentes pré-molares e molares ou extração 

total, tal como foi demonstrado pelos estudos realizados por Hennet (1997), em que 80% dos 

gatos beneficiaram com a extração dentária total (Hennet, 1997; Steuernagel, 2007; Beebe, 

2012). 

No entanto, existe por parte de muitos proprietários uma rejeição à opção de extrações 

dentárias como opção de tratamento, acabando, frequentemente, por optarem por eutanásia 

perante as recidivas frequentes (Steuernagel, 2007; Abreu, 2012). É importante o Médico 

Veterinário transmitir aos proprietários a ideia de que os gatos sem dentes conseguem ter uma 

vida normal. Aliás, com a exodontia há diminuição da dor na cavidade oral, o gato retoma os 

hábitos alimentares e de higiene, aumentando, consideravelmente, a qualidade de vida do 

mesmo. 

A identificação precoce desta doença ainda é a melhor forma de se estabelecer a melhoria 

da qualidade de vida do paciente (Matilde et al, 2013). 

No futuro, a chave talvez seja controlar a alteração da resposta imunitária provocada pelo 

CGEFF. Crê-se que esta seja provocada por uma dissociação entre os linfócitos T auxiliares 

(subtipos Th1 e Th2). A imunoterapia (imunomodulação preferencialmente à 

imunodepressão) é atualmente uma área de pesquisa, que se espera que tenha 

desenvolvimentos na próxima década. 
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2.10. Profilaxia 

Devido ao facto do CGEFF ser uma doença multifatorial e de etiologia desconhecida 

(Theyse et al, 2003; Martijn, 2008; Reiter, 2011), não existe uma profilaxia concreta. No 

entanto, o cuidado com a higiene oral dos felinos evita a formação e a acumulação de placa 

bacteriana, fator determinante no desenvolvimento da doença (Niza et al, 2004; Steuernagel, 

2007; Hofmann-Appollo, 2008; Luskin, 2011). 

Desta forma, os gatos devem ser sujeitos a cuidados de higiene oral profissional, com o 

objetivo de remover a placa bacteriana, instituir medidas preventivas e retardadoras da 

deposição da placa, no tratamento da halitose e para restaurar o microbiota saprófita da 

cavidade oral hígida (Harvey, 1991; Viegas, 2007). 

Deve ser complementada a escovagem dentária diária realizada pelo proprietário, de forma 

a reduzir a placa dentária, associando a aplicação de discos (Stomadex®), gel (CHx®) ou 

solução de clorexidina a 0,1% (Corsodyl®), ou a aplicação de géis antibacterianos à base de 

doxiciclina ou de ascarboato de zinco (Clarke, 2001). 

Relativamente ao maneio dietético, devem ser utilizadas dietas caseiras ou comerciais que 

minimizem a formação de cálculos dentários e que sejam simultaneamente hipoalergénicas 

(Theyse et al, 2003; Niza et al, 2004). Este tipo de dietas pode reduzir a placa até 40% 

(Brannan, 2006). 

A nível de maneio ambiental, deve-se salvaguardar o bem-estar dos gatos, eliminando ao 

máximo os fatores que causem stresse aos gatos e, quando necessário, usar produtos à base de 

ferormonas designado "Feliway®" (Chennells et al, 2012). 

Outro fator a ter em conta é que a estimulação crónica do sistema imunitário pode agravar 

a hiper-reatividade do animal. Deve-se, por isso, diminuir a frequência e/ou número de 

vacinações em gatos que padeçam de CGEFF, sobretudo da valência que inclui calicivirose 

(Rochette, 2001). 
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3. Casos clínicos 

 

 

Neste capítulo serão descritos três casos clínicos que foram recebidos e acompanhados no 

HV-UTAD. 

 

3.1. Caso clínico nº1 - Clarinha 

a) Identificação do animal 

Espécie: Felis catus 

Raça: Europeu comum 

Sexo: Feminino (inteira) 

Idade: 4 anos 

Peso: 4.050 kg 

b) Motivo da consulta 

Quadro de disfagia, inapetência, anorexia e sialorreia. 

c) Anamnese 

Na anamnese é relatada a história clínica do animal antes de ser consultado no HV-UTAD. 

O animal foi abandonado num gatil quando tinha um ano de idade, juntamente com mais 

duas gatas da mesma ninhada, tendo sido adotada pelos proprietários do mesmo. Foram 

imediatamente testadas para VLFe e VIF, com resultados negativos, sendo, posteriormente, 

vacinadas para panleucopenia, CVF, HVF e VLFe. Neste gatil os gatos não tinham contacto 

direto uns com os outros, pois estavam separados através de paredes e portas de vidros. 

Com cerca de três anos de idade, o animal começou a desenvolver disfagia, inapetência, 

anorexia e sialorreia, quadro clínico que fez o Médico Veterinário consultado suspeitar de 

CGEFF, provavelmente de foro imunomediado. Iniciou o tratamento com enrofloxacina 

(Baytril® 5%, Bayer, Portugal), na dose de 2,5 mg/kg, PO, BID e metilprednisolona 

(Solumedrol®, Pfizer, Portugal), na dose de 1 mg/kg, SC, SID, seguida de administração oral, 

com administrações de dois em dois dias. Na ausência de melhoria do quadro clínico, foi 

receitado ciclosporina (Atopica® 25 mg, Novartis, Portugal), na dose de 7 mg/kg, PO, SID, a 

qual foi descontinuada devido ao agravamento da sintomatologia, tendo reiniciado a 

enrofloxacina na mesma dose. Passados dez dias foi internada por apresentar desidratação, 

inapetência e prostração, tendo sido receitado prednisolona (Lepicortinolo® 5 mg, Pfizer, 

Portugal), PO, SID, um suplemento alimentar enzimático e, ainda, com um gel oral analgésico 
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à base de salicilato de colina. Este último não foi aplicado devido à dificuldade de 

administração apresentada pelo proprietário. 

Cerca de dois meses depois, o animal foi sujeito a um procedimento de higienização oral 

profissional, com administração consecutiva de antibioterapia e corticoterapia na mesma dose. 

No entanto, não se verificaram melhorias e apareceu um novo sinal clínico - alopecia 

simétrica dos flancos. Desta forma, foi realizada extração de todos os dentes distais aos 

caninos, nas arcadas superior e inferior, apenas do lado esquerdo. Teve alta três dias depois 

com amoxicilina e ácido clavulânico (Synulox®, Pfizer, Portugal), na dose de 22 mg/kg, PO, 

BID, tramadol (Tramal®, Pfizer, Portugal), na dose de 2 mg/kg, PO, SID, e alimentação 

forçada com dieta a/d da Hill’s®. Foi tentado reduzir a dose de corticosteroides para metade, 

no entanto, o animal começou a apresentar sialorreia intensa e inapetência, tendo-se retomado 

a dose inicial. Dois meses depois da cirurgia de extração dentária, a mucosa oral mantinha-se 

hiperémica e a zona de extração dentária por cicatrizar, continuando a ser de ser alimentada 

pela proprietária e a perder peso. Reiniciou-se, novamente, a antibioterapia, desta vez com 

cefadroxil (Cefa-Tabs, Intervet, Holanda), na dose de 22 mg/kg, PO, BID, não tendo sido 

observada melhoria do quadro clínico do animal. 

d) Exame físico 

O animal apresentou-se à primeira consulta no HV-UTAD, prostrada, com área de alopecia 

simétrica na zona dos flancos e o pelo sem brilho. O grau de desidratação era superior a 5%. 

Na inspeção da cavidade oral, verificou-se a presença de placa dentária e de cálculo nos 

dentes e de gengivite. A mucosa oral encontrava-se muito hiperémica e o lado esquerdo da 

cavidade oral, onde o animal foi sujeito a cirurgia de extração dentária, encontrava-se por 

cicatrizar. Os restantes parâmetros do exame físico estavam normais. 

e) Lista de problemas: inapetência, anorexia, perda de peso, desidratação, prostração, 

disfagia, sialorreia, gengivite, mucosa oral hiperémica, presença de placa e de cálculo 

dentário, deiscência das suturas (na zona da cavidade oral sujeita a exodontia), alopecia 

bilateral e pelo sem brilho. 

f) Diagnósticos diferenciais 

Considerando a sintomatologia e observações do exame físico inicial existe como possíveis 

diagnósticos diferenciais: CGEFF; Doença periodontal; Presença de corpo estranho na 

cavidade oral; Infeções víricas (VIF, VLFe, CVF, PIF e panleucopénia felina); Neoplasia; 

Complexo granuloma eosinofílico; Infeções bacterianas (nomeadamente Bartonella 

henselae); Infeções fúngicas (destacando-se a candidíase); Insuficiência renal crónica (IRC). 
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Considerando, ainda, a sintomatologia dermatológica (alopecia bilateral e pelo sem brilho) 

pode-se incluir como possíveis diagnósticos diferenciais: síndrome de Cushing, dermatite 

atópica, dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP), alopecia psicogénica, alergia alimentar, 

dermatofitose, queiletielose, sarna demodécica, sarna sarcótica; stresse (causadas por febre 

e/ou doenças sistémicas) e diabetes mellitus. 

g) Exames complementares 

Devido à panóplia de diagnósticos diferenciais, foi realizado, no dia da consulta, o estudo 

dos parâmetros hematológicos e bioquímicos e a eletroforese de proteínas séricas: 

O leucograma revelou leucocitose por monocitose e por eosinofilia, trombocitopenia e 

redução do número de hemácias, de hemoglobina e do hematócrito.  

A eletroforese de proteínas séricas evidenciou a presença de hiperglobulinemia, 

nomeadamente o aumento das alfas e das gama globulinas - gamopatia policlonal. 

Não se tendo obtido melhorias com o tratamento prescrito (antibioterapia e corticoterapia), 

passado cerca de duas semanas foi realizada uma radiografia intraoral, a qual revelou algumas 

raízes de dentes previamente extraídos na primeira cirurgia realizada há cerca de três meses 

noutro Centro de Atendimento Médico Veterinário (CAMV) e a presença de irregularidades 

na crista óssea. 

De seguida foi realizada a pesquisa de calicivírus através da técnica Reação de polimerase 

em cadeia (PCR), onde se obteve um resultado positivo. 

O animal realizava, regularmente, hemogramas e provas de bioquímica sérica ao longo dos 

vários tratamentos, nomeadamente após o desmame da corticoterapia, em que se alternou 

antibioterapia com a administração de anti-inflamatórios não esteróides (AINEs). 

Desde a altura em que iniciou o protocolo da ciclosporina, o animal era sujeito, de quatro 

em quatro semanas, a análises de controlo, através da realização de hemogramas e do 

doseamento sérico de ciclosporina. A presença de leucocitose foi constante ao longo dos 

hemogramas realizados durante o tratamento.  

h) Diagnóstico definitivo 

Com base na sintomatologia apresentada, na inspeção da cavidade oral, nos exames 

complementares efetuados, na eletroforese das proteínas séricas e na pesquisa de calicivírus 

pela técnica de PCR, este animal foi diagnosticado com CGEFF. 
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i) Monitorização e Tratamento 

O animal apareceu no HV-UTAD com quatro anos de idade. Perante a sintomatologia 

acima descrita, foi realizado um leucograma que evidenciou a presença de leucocitose (por 

monocitose e por eosinofilia), trombocitopenia, e diminuição dos valores de hemácias, de 

hemoglobina e do hematócrito. Este quadro é compatível com a presença de um processo 

inflamatório ou infeccioso e anemia. 

A eletroforese de proteínas revelou uma hiperglobulinemia (das alfas e das gama 

globulinas - gamopatia policlonal), indicativo de resposta inflamatória linfóide crónica típica 

dos doentes imunologicamente hiperativos e que vem corroborar o diagnóstico CGEFF. 

Perante este quadro clínico, foi-lhe receitado associação de espiramicina e metronidazol 

(Stomorgyl 10®, Merial, Portugal), na dose de 1 comprimido por cada 10 kg de peso corporal, 

SID, PO, durante sete dias e foi mantida a metilprednisolona (Moderin®, Zoetis, Portugal), na 

dose de 1 mg/kg, PO, SID. 

Devido à inexistência de melhorias do estado clínico do animal, realizou-se uma 

radiografia intraoral que evidenciou a presença de raízes de dentes anteriormente retirados. 

Assim, foi realizada uma nova cirurgia de modo a extrair essas mesmas raízes e os restantes 

dentes pré-molares e molares do lado direito da cavidade oral, sem realizar sutura. 

Após a realização da cirurgia foi realizado o despiste do CVF, através da técnica de PCR, 

tendo-se obtido um resultado positivo. Devido ao facto de estarmos perante um quadro clínico 

de imunodepressão, procedeu-se imediatamente ao adequado desmame e suspensão da 

corticoterapia. O desmame foi realizado da seguinte forma: nos primeiros oito dias 

administração de prednisolona na dose 0,5 mg/kg, SID; nos oito dias seguintes reduziu-se a 

dose para 0,25 mg/kg e mantida a frequência de administração; nos restantes oito dias 

manteve-se a mesma dose, mas reduziu-se a frequência de administração QUOD. 

Desta forma, foi introduzida a administração de AINEs, nomeadamente meloxicam 

(Metacam®, Boehringer Ingelheim, Alemanha), na dose de 0,2 mg/kg, PO, SID. Foi receitado, 

igualmente, tramadol, PO, BID, de forma a reduzir as dores do animal. Durante um mês e oito 

dias realizava-se, regularmente, o estudo hematológico e bioquímico do animal, alternando-se 

antibioterapia com a administração de AINEs. 

Apesar de ter sido indicada a aplicação da solução de lavagem clorexidina 0,2% (Corsodyl 

Dental®, GlaxoSmithKline, Reino Unido) na cavidade oral após as refeições, este tratamento 

foi impraticável devido às dores que o animal manifestava. 
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Na ausência de progressos e porque a Clarinha continuava a perder peso, introduziu-se a 

terapia com o Interferão Ómega Recombinante de origem felina, (Virbagen® 10 MU, Virbac, 

Portugal), na dose de 1 MU/kg, SC, duas vezes por semana. No entanto, após o período de 

mais de dois meses de tratamento, o Interferão apenas demonstrou eficácia quando associado 

a AINEs e o animal continuava a perder peso. 

Assim, suspendeu-se esta medicação e reiniciou-se a ciclosporina, PO, SID. Visualizaram-

se melhorias após, aproximadamente, três meses, tendo o animal demonstrado mais 

autonomia e apetite, o que não acontecia desde a descontinuação da corticoterapia. No 

entanto, ainda se observava algum grau de inflamação nas gengivas, na faringe e na laringe e, 

alternadamente, o animal apresentava obstrução nasal, inapetência e espirros. Por vezes 

arrancava o pelo dos membros, na zona do períneo, cauda e zona lombar dorsal.  

Desde esta altura procedeu-se, de quatro em quatro semanas, a análises de controlo, através 

da realização de um hemograma e do doseamento sérico de ciclosporina. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do animal, passados quatro meses após o 

início do tratamento de ciclosporina, reduziu-se a dose para metade, SID.  

Como adjuvante do tratamento acima prescrito e com o objetivo de diminuir os efeitos 

secundários da ciclosporina, recomendou-se o uso diário de pasta enzimática (Orozyme®, 

Inovet, Brasil) e lactoferrina (Lactoferrin®, genérico), na dose de 40 mg/kg, tópica, SID, 

durante 8 semanas, não se tendo observado resultados vantajosos. 

Após dois meses, além de não se visualizarem melhorias no seu estado clínico, a Clarinha 

começou a apresentar crises de hipotermia, não justificáveis clinicamente. Como precaução, 

foi reduzida a administração de ciclosporina para QUOD. 

Devido às tentativas ineficazes de resolução efetiva da doença e da fraca resposta do 

animal, a proprietária decidiu procurar soluções alternativas às opções terapêuticas até então 

sugeridas. Assim sendo, passados dois meses, decidiu optar pelo tratamento homeopático, 

recorrendo a um Médico Veterinário com experiência nesta área. 

O quadro clínico do animal apresentado no dia da primeira consulta de homeopatia foi: 

prostração, inapetência, mucosa hiperémica e ulcerada, gengivite, faucite, ptialismo, edema 

no nariz e olhos, prurido facial, espirros e corrimento nasal (presente de forma consistente há 

dois anos), incapacidade de se alimentar sozinha e de ingerir alimentos sólidos. Desta forma, 

foi-lhe prescrito: Mercurius solubilis 9 CH, três grânulos, quatro vezes por dia e 

Histaminocel-S (Suplemento alimentar. Composição: Sabadilla off.; Allium cepa; Pulsatilla 

vulgaris), três grânulos, quatro vezes por dia e, mais tarde, Dulcamara 9CH, quatro vezes por 
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dia, Sílicea 15CH, três grânulos, três vezes por dia, aos sábados e Influmed® (Suplemento 

Alimentar - composição: Equinácea, Propólis e Aconitum nappelus), um tubo todas as 

semanas, uma vez por semana. 

Procedeu-se ao desmame da ciclosporina, pois, sempre que esta era administrada (de dois 

em dois dias) o animal ficava deprimido. 

Após quinze dias de tratamento homeopático, observava-se melhorias do quadro clínico, 

pelo que foi reajustado o tratamento da seguinte forma: Mercurius solubilis 9CH, 

Histaminocel-S e Dulcamara 15CH duas vezes por dia. Passado um mês, realizou-se uma 

administração SID e, no mês seguinte, reduziu-se para QUOD. 

De forma a tratar o hábito do animal arrancar pelo na zona do períneo, cauda e zona dorsal, 

foi-lhe prescrito, primeiramente, uma solução de cobre com manganês e Agaricus 9CH, no 

entanto, como não surtiu o efeito desejado, substituiu-se por um suplemento alimentar de 

zinco que controlou a situação. 

Como foi constatado que na presença de humidade o animal desenvolvia mais sialorreia, 

foi medicada com Dulcamara 15CH, que apresentou resultados satisfatórios. 

O tratamento homeopático melhorou, consideravelmente, o quadro clínico do animal em 

apenas dois meses. Este voltou a ter qualidade de vida e, atualmente, é um gato muito mais 

ativo, interagindo com outros, manifesta apetite e come autonomamente, não só a ração 

húmida mas também a ração seca. 

 

 

3.2. Caso clínico nº2 - Cindy 

a) Identificação do animal 

Espécie: Felis catus 

Raça: Europeu comum 

Sexo: Feminino (inteira) 

Idade: 13 anos 

Peso: 2.800 kg 

b) Motivo da consulta 

Quadro de anorexia, dificuldade na preensão dos alimentos, sialorreia e perda acentuada de 

peso, apesar de manifestar apetite. 
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c) Anamnese 

Cerca de dois meses antes tinha consultado um Médico Veterinário de outro CAMV por 

apresentar dificuldade na preensão dos alimentos e hiporexia, tendo-lhe nesse momento sido 

prescrita antibioterapia, não se tendo obtido informações de qual. Após este tratamento, o 

animal apresentou agravamento do seu estado clínico. 

A Cindy vivia com mais onze gatos. Não era vacinada nem desparasitada e não tinha 

história de doença anterior. Tinha tido uma cria há três meses atrás que nasceu morta, 

possivelmente devido a envolvimento vírico. 

d) Exame físico 

O animal apresentou-se à consulta no HV-UTAD prostrado e com caquexia. O pelo 

encontrava-se baço e em mau estado e observava-se a presença de pulgas e respetivas fezes. O 

grau de desidratação era superior a 5% com uma condição corporal considerada magra (2/5). 

Verificou-se uma frequência respiratória (FR) superior a 30 rpm (58 rpm) e, portanto, 

taquipneia, e uma frequência cardíaca (FC) superior a 200 bpm (taquicardia). Havia suspeita 

da existência de uma arritmia à auscultação cardíaca. Os linfonodos submandibulares 

apresentavam-se aumentados de volume. Durante o exame oral foi observada uma hipertrofia 

das amígdalas e a presença de gengivite generalizada. Os restantes parâmetros do exame 

físico estavam normais. 

e) Lista de problemas: hiporexia, perda acentuada de peso, caquexia, pelo baço, dificuldade 

na preensão dos alimentos, sialorreia, hipertrofia das amígdalas, gengivite generalizada e 

aumento do volume dos linfonodos submandibulares. 

f) Diagnósticos diferenciais 

Considerando a sintomatologia e observações do exame físico inicial existe como possíveis 

diagnósticos diferenciais: CGEFF; Doença periodontal; Presença de corpo estranho na 

cavidade oral; Infeções víricas (VIF, VLFe, CVF, PIF e panleucopénia felina); Neoplasia; 

Complexo granuloma eosinofílico; Infeções bacterianas (nomeadamente Bartonella 

henselae); Infeções fúngicas (destacando-se a candidíase); Insuficiência renal crónica (IRC). 

g) Exames complementares 

Devido à panóplia de diagnósticos diferenciais foi realizado, no dia da consulta, um 

hemograma e uma análise à urina tipo II, ambos com todos os valores dentro dos limites de 

referência, e um perfil bioquímico com todos os valores dentro dos limites de referência, 

exceto os seguintes: 
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Parâmetro Valor (g/dl) Referência (g/dl) 

Glucose 71  88 - 183 

Albumina < 2.9  2.9 - 4.0 

Proteínas Totais (PT) > 8.3  6.7 - 8.3 

Globulinas > 2.8  2.8 - 4.8 
Tabela 3 – Valores alterados do perfil bioquímico de Cindy 

Nesse mesmo dia foi também realizado o teste serológico de despiste do VIF e do VLFe, 

cujos valores demonstraram um resultado negativo. 

Um mês e meio após a primeira consulta (quando foi realizado o procedimento de limpeza 

oral profissional e a extração dentária múltipla na arcada superior) foi realizado um 

hemograma de controlo que revelou uma neutropenia acentuada e uma ecografia abdominal 

onde se verificou a presença de sedimentos em suspensão na bexiga. No sedimento verificou-

se a presença de leucócitos e de sangue, assim como uma densidade >1,040. Ao exame 

microscópico observou-se a presença abundante de eritrócitos (<20 campo 40x), eritrócitos 

crenados e inteiros, leucócitos e células epiteliais de descamação, não tendo sido observados 

cristais. 

Um mês após os últimos exames complementares (dia em que foi realizada a extração 

dentária múltipla da arcada inferior), foi realizado outro hemograma, onde se verificou, 

novamente, a presença de uma neutropenia, assim como de uma monocitose e um valor de 

hemoglobina baixo. 

Dez dias após este último, foi realizado um novo hemograma, tendo-se constatado a 

presença de neutropenia, basofilia, concentração de hemoglobina globular média (MCHC) 

elevada, trombocitose com presença de agregados plaquetários e um valor de hemoglobina 

baixo. 

h) Diagnóstico definitivo 

Com base na sintomatologia apresentada, na inspeção da cavidade oral e nos exames 

complementares efetuados, este animal foi diagnosticado presuntivamente com CGEFF, uma 

vez que não foi realizada a pesquisa de calicivírus através do PCR nem a eletroforese das 

proteínas, essenciais à emissão do diagnóstico definitivo, devido à impossibilidade financeira 

por parte dos proprietários do animal. 

i) Monitorização e Tratamento 

No dia da consulta o animal ficou internado para realizar fluidoterapia, iniciando 

tratamento com antibioterapia à base de amoxicilina e ácido clavulânico (Synulox®, Pfizer, 
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Portugal), na dose de 22 mg/kg, SC, BID e buprenorfina (Bupaq®, richterpharma, Hungria), 

na dose de 0,02 mg/kg, IV, em SOS para controlo da dor. No dia a seguir iniciou a 

corticoterapia com metilprednisolona (Solumedrol®, Pfizer, Portugal), na dose de 1 mg/kg, 

IV, BID, associado ao anti secretor ranitidina (Zantac®, GlaxoSmithKline, Reino Unido) na 

dose 2 mg/kg, SC, BID. A medicação prescrita visava atenuar os sintomas iniciais, através 

dos corticosteroides e fluidoterapia. A antibioterapia foi administrada baseada no aumento do 

número de globulinas e volume dos linfonodos, sugerindo possível origem bacteriana. 

Após ter estado três dias internado, o animal teve alta com amoxicilina e ácido clavulânico, 

PO, BID, prednisolona (Lepicortinolo® 5 mg, Pfizer, Portugal), na dose de 0,5 mg/kg, PO, 

BID, associado a um anti secretor gástrico, a famotidina (Lasa® 10 mg, Aristo Pharma, 

Espanha), na dose de 1 mg/kg, PO, SID. Devido ao facto do animal ter apresentado melhorias, 

já não se justificava continuar internado. 

Uma reavaliação foi proposta seis dias após a alta, à qual o animal não compareceu. 

Treze dias após a alta, a proprietária contactou o HV-UTAD a comunicar a dificuldade na 

administração dos fármacos e o agravamento do estado clínico. 

A seguinte consulta realizada aconteceu um mês e quinze dias depois, apresentando, no 

exame físico uma FR de 60 rpm (taquipneia) e uma FC com valor superior a 200 bpm 

(taquicardia). Mostrou dor à abertura da cavidade oral, evidenciando uma saliva espessa e 

sanguinolenta. O restante exame de estado geral (EEG) não demonstrou anormalidades. A 

proprietária referiu que o animal bebia água normalmente, manifestava apetite, sendo, no 

entanto, incapaz de mastigar os alimentos, levando as patas à boca. Foi verificado um 

agravamento do estado geral, devido ou à ineficácia da terapia e/ou ao incumprimento da 

mesma. 

O diagnóstico presuntivo alcançado foi o de CGEFF através da sintomatologia e da 

inspeção da cavidade oral, nomeadamente gengivite generalizada, disfagia, sialorreia, 

aumento dos linfonodos submandibulares e hipertrofia das amígdalas. 

Foi, então, proposta a realização do procedimento de limpeza oral profissional e extração 

de todos os dentes distais aos caninos, nas arcadas superior e inferior. 

O tratamento atrás proposto foi realizado dez dias depois, onde se pôde constatar que a 

orofaringe se encontrava bastante inflamada. A extração dos dentes distais aos caninos na 

arcada inferior ficou marcada para mais tarde, devido ao excessivo tempo cirúrgico e 

anestésico utilizado no primeiro procedimento.  
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Durante o tempo em que o animal esteve internado, foi prescrita nova terapêutica devido à 

cirurgia, como medida profilática, por apresentar orofaringite, assim como pelo facto do 

animal apresentar neutropenia e ITU (Infeção do Trato Urinário) como demonstrado nos 

exames complementares. Esta terapia consistiu em: enrofloxacina (Baytril® 5%, Bayer, 

Portugal), na dose de 2,5 mg/kg, SC, BID, meloxicam (Metacam®, Boehringer Ingelheim, 

Alemanha) na dose de 0,2 mg/kg, SC, SID, tramadol (Tramal®, Pfizer, Portugal), na dose de 2 

mg/kg, SC, TID e limpeza após as refeições com a solução de lavagem oral clorexidina 0,2% 

(Corsodyl®, GlaxoSmithKline, Reino Unido).  

Após a alta, foi receitado para casa enrofloxacina, PO, BID, durante sete dias, meloxicam, 

suspensão oral, na dose de 1 gota/kg, SID, durante dois dias, limpeza com a solução de 

lavagem clorexidina 0,2%, após as refeições, em dias alternados e, ainda, uma dieta húmida 

com água à descrição. Foi aconselhada a mudança de comedouro de plástico para um de 

material inox e a restrição de acesso à rua (devido à presença de neutropenia). 

Passado um mês o animal voltou ao HV-UTAD para realizar a extração dentária na arcada 

inferior. A proprietária referiu que o animal continuava a manifestar hiporexia, sendo 

observado, no exame físico, discreta perda de peso comparativamente ao peso que possuía há 

três meses atrás, tendo perdido 200 gramas. O hemograma revelou um valor de hemoglobina 

baixo, leucopenia por neutropenia e monocitose. Os linfonodos submandibulares 

encontravam-se muito aumentados. Visualizou-se, durante a inspeção da cavidade oral, que a 

orofaringe se apresentava menos inflamada. 

Após a cirurgia, durante o tempo de internamento, o tratamento prescrito consistiu em 

enrofloxacina, SC, BID, durante seis dias, meloxicam na dose de 0,05 mg/kg, SC, BID, 

durante quatro dias e depois na dose de 0,1 mg/kg durante dois dias, e, ainda ranitidina, SC, 

BID. Após seis dias de internamento, o animal teve alta com enrofloxacina, PO, SID, durante 

três dias. Aconselhou-se, igualmente, a limpeza da cavidade oral com clorexidina 0,2% após 

as refeições. A dieta aconselhada foi comida enlatada húmida (prescription diet a/d da Hill’s®) 

e água à descrição. 

O animal voltou para reavaliação passados dez dias. A proprietária referiu que não 

conseguiu administrar-lhe a medicação e que o animal cada vez comia menos. No entanto, as 

fezes e a urina estavam normais. Apesar disso, durante o exame físico constatou-se que 

mantinha o peso desde a última consulta. À abertura da cavidade oral verificou-se dor e 

estomatite caudal. Nesse dia ficou novamente internado com a medicação consistindo em 

metilprednisolona 1 mg/kg, IV, BID e ranitidina 2,5 mg/kg, IV, BID.  
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Quatro dias após o último internamento o animal teve alta apresentando melhorias 

evidentes, demonstrando muito apetite e capacidade de comer autonomamente. Desta forma, 

foi decidido realizar o desmame da corticoterapia. 

O desmame foi iniciado imediatamente e realizado da seguinte forma: nos primeiros sete 

dias administração de prednisolona na dose 0,5 mg/kg, BID; nos sete dias seguintes foi 

mantida a mesma dose mas reduzida a frequência para SID; nos restantes sete dias reduziu-se 

a dose para 0,25 mg/kg, SID. 

A consulta de acompanhamento foi proposta um mês após a última consulta, embora a 

proprietária não tenha aparecido. Não houve mais solicitação por parte da mesma no HV-

UTAD e, portanto, não se obteve mais informações sobre a evolução do estado clínico do 

animal. 

 

 

3.3. Caso clínico nº3 - Pelúcia 

a) Identificação do animal 

Espécie: Felis catus 

Raça: Europeu comum 

Sexo: Feminino (esterilizada) 

Idade: 8 anos 

Peso: 3.800 kg 

b) Motivo da consulta 

Quadro de prostração, disfagia, dor à abertura da cavidade oral e perda de peso. 

c) Anamnese 

Não tinha o plano de vacinação em dia, apenas era vacinada contra a raiva e não era 

desparasitada. 

d) Exame físico 

O animal apresentou-se à primeira consulta no HV-UTAD com oito anos de idade, 

prostrada, um grau de desidratação superior a 5%. No exame físico da cavidade oral 

observou-se dor à abertura da cavidade oral, disfagia e gengivite generalizada, mais acentuada 

no dente permanente 107 (segundo o esquema de classificação adaptado de Triadan). Os 

restantes parâmetros do exame físico estavam normais. 

e) Lista de problemas: prostração, perda de peso, desidratação, disfagia, dor à abertura da 

cavidade oral, gengivite generalizada, mas mais acentuada no dente permanente 107. 
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f) Diagnósticos diferenciais 

Considerando a sintomatologia e observações do exame físico inicial existe como possíveis 

diagnósticos diferenciais: CGEFF; Doença periodontal; Presença de corpo estranho na 

cavidade oral; Infeções víricas (VIF, VLFe, CVF, PIF e panleucopénia felina); Neoplasia; 

Complexo granuloma eosinofílico; Infeções bacterianas (nomeadamente Bartonella 

henselae); Infeções fúngicas (destacando-se a candidíase); IRC; Diabetes melitus. 

g) Exames complementares 

Aproximadamente um ano após a primeira consulta, quando a condição do estado de saúde 

do animal piorou, foi realizado o estudo dos parâmetros hematológicos e bioquímicos, com 

resultados dentro dos parâmetros normais. Para além disso, efetuou-se o teste serológico de 

despiste do VIF e VLFe, cujos resultados foram negativos. 

Nessa mesma altura foi realizada a biopsia na zona de gengivite próxima ao dente 

permanente 107 (segundo o esquema de classificação adaptado de Triadan), que revelou uma 

superfície de mucosa ulcerada na lâmina própria da qual se observou um intenso infiltrado 

composto por inúmeros plasmócitos, alguns dos quais ostentavam corpos de Russell. 

Observaram-se, também, neutrófilos e alguns linfócitos. Este resultado foi compatível com a 

presença de um processo inflamatório crónico e focos ulcerativos, descrição presuntiva de 

CGEFF. 

Aproximadamente um mês depois, no dia em que foi internado para realizar o 

procedimento de higienização oral profissional e a extração dentária, foi realizada a análise 

dos parâmetros bioquímicos cujos resultados se revelaram normais. A análise à urina tipo II 

revelou a presença de uma ligeira proteinúria. 

h) Diagnóstico definitivo 

Com base na realização do exame da cavidade oral e da biopsia, o diagnóstico presuntivo 

do animal foi o CGEFF, uma vez que não foi realizada a pesquisa de calicivírus através do 

PCR nem a eletroforese das proteínas, essenciais à emissão do diagnóstico definitivo, devido 

à impossibilidade financeira por parte dos proprietários do animal. 

i) Monitorização e Tratamento 

No dia da primeira consulta, o tratamento consistiu em antiboterapia - associação de 

espiramicina e metronidazol (Stomorgyl 10®, Merial, Portugal), na dose de 1 comprimido por 

cada 10 kg de peso corporal, SID, PO), durante sete dias e com prednisolona (Lepicortinolo® 

5 mg, Pfizer, Portugal), na dose de 0,5 mg/kg, PO, BID, durante três dias consecutivos. Esta 

medicação visava atenuar os sintomas iniciais (gengivite e disfagia) e, consequentemente, 
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melhorar o estado geral do animal, tendo sido aconselhada a alimentação com comida 

enlatada húmida (prescription diet a/d da Hill’s®) e água à descrição. 

Cerca de quinze dias depois o animal voltou para reavaliação, tendo demonstrado 

melhorias do seu estado clínico. A proprietária referiu que tinha outro gato em casa que 

também estava a apresentar os mesmos sinais clínicos. Desta forma, foi pedido para o 

trazerem para ser consultado. No entanto, os proprietários nunca o levaram ao HV-UTAD.  

Voltaram a trazer a Pelúcia um ano e três meses depois devido ao agravamento do seu 

estado clínico, apresentando disfagia, hiporexia, hipersiália, aumento dos linfonodos 

mandibulares, desidratação e condição corporal magra. Para além disso, foi-lhe diagnosticado 

complexo respiratório felino. Devido a este quadro clínico o animal ficou internado no HV-

UTAD. Foi realizado o estudo dos parâmetros hematológicos e bioquímicos, com resultados 

dentro dos parâmetros normais e as sorologias para VIF e VLFe foram negativas. Realizou-se 

biopsia na zona de gengivite próxima ao dente permanente 107, que veio apoiar a hipótese de 

estarmos perante um quadro de CGEFF, apesar de não ser conclusivo. O tratamento consistiu 

em cetoprofeno (Romefen® 10%, Merial, Portugal), na dose de 1 mg/kg, SC, SID, durante 

dois dias, associação de espiramicina e metronidazol, PO, SID, durante oito dias, 

metronidazol na dose de 10 mg/kg, IV, BID, durante dois dias e cefradina (Cefradur®, Atral, 

Portugal), na dose de 30 mg/kg, IV, BID, durante três dias. Passados dois dias de 

internamento, o animal teve alta apresentando melhorias evidentes, demonstrando muito 

apetite e capacidade de comer autonomamente.  

Após a alta, foi receitado para casa associação de espiramicina e metronidazol, durante oito 

dias e meloxicam (Metacam®, Boehringer Ingelheim, Alemanha), suspensão oral com a dose 

de 0,2 mg/kg no 1ºdia, seguida da dose de 0,1 mg/kg durante 4 dias. 

Passados seis dias o animal compareceu à reavaliação, apresentando melhoria do seu 

estado cínico. 

Passados oito dias o animal voltou para realizar limpeza da cavidade oral e extração de 

todos os dentes distais aos caninos, nas arcadas superior e inferior. Verificou-se que, no 

período inferior a um mês, houve uma perda acentuada de peso (900 gramas). Foi prescrita 

nova terapêutica devido à cirurgia, como medida profilática, e para melhoria dos sinais 

clínicos, que consistiu em: cefovecina sódica (Convenia®, Pfizer, Portugal), SC, na dose de 8 

mg/kg (repetir a administração passados catorze dias), metilprednisolona (Solumedrol®, 

Pfizer, Portugal), na dose de 1 mg/kg, IV, BID, durante seis dias, ranitidina (Zantac®, 
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GlaxoSmithKline, Reino Unido) na dose 0,5 mg/kg, SC, BID e cefradina, SC, BID, durante 

quatro dias.  

Passados dez dias de internamento o animal teve alta por apresentar melhorias evidentes, 

demonstrando muito apetite e capacidade de comer autonomamente. Desta forma foi decidido 

realizar o desmame da corticoterapia. 

O desmame foi iniciado imediatamente e realizado da seguinte forma: nos primeiros quatro 

dias administração de prednisolona na dose de 0,5 mg/kg, PO, BID; nos quatro dias seguintes 

reduziu-se a dose para 0,25 mg/kg, PO, BID; nos restantes seis dias, manteve-se a mesma 

dose, no entanto reduziu-se a frequência de administração para SID. Para além disso, 

receitou-se a limpeza da cavidade oral ao final do dia com clorexidina 0,2% (Corsodyl®, 

GlaxoSmithKline, Reino Unido). 

Após uma semana o animal voltou para administração da segunda dose de cefovecina 

sódica e para reavaliação, na qual se pode constatar melhoria do seu estado clínico. 

Uma nova consulta de acompanhamento foi realizada dezoito dias depois, tendo-se 

verificado continuação da melhoria do estado clínico do animal, nomeadamente através do 

aumento de peso (500 gramas) no período de um mês e diminuição da inflamação da cavidade 

oral. 

O animal voltou passados vinte e cinco dias para uma consulta de reavaliação. Apesar de 

se ter verificado um ligeiro aumento de peso desde a última consulta (100 gramas), 

apresentava, novamente, disfagia e dificuldade em mastigar e verificou-se a presença de uma 

massa localizada no ângulo interno maxilo-mandibular. Devido a este quadro clínico, 

reintroduziu-se a corticoterapia com prednisolona, PO, na dose anteriormente receitada, e 

antibioterapia com amoxicilina e ácido clavulânico (Synulox® 50 mg, Pfizer, Portugal), na 

dose de 12,5 mg/kg, PO, BID, durante quinze dias. 

Passados vinte dias a gata voltou para consulta de acompanhamento. Os proprietários 

referiram que o animal apresentava apetite e que a medicação oral realizada em casa estava a 

ser realizada de forma correta. O exame da cavidade oral permitiu concluir que a massa não 

tinha aumentado de tamanho, no entanto, apresentava uma ferida aberta. Desta forma, 

manteve-se a mesma medicação. 

O animal compareceu no HV-UTAD passado um mês, tendo aumentado, novamente, de 

peso, atingindo os 5 kg. À inspeção da cavidade oral denotou-se a presença de estomatite 

caudal. Desta forma, foi aconselhada a extração dentária radical e a instauração de cicloporina 

A ou interferão ómega recombinante felino. 
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Após esta consulta, o animal não voltou a aparecer no HV-UTAD e, portanto, não se 

obteve mais informações sobre a evolução do estado clínico do mesmo. 
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4. Discussão 

 

O CGEFF é uma doença muito comum em gatos e possui um prognóstico que varia de 

reservado a mau. O prognóstico dos casos por nós abordados é mau. 

São vários os fatores que nos permitem emitir um prognóstico. A idade do animal (Cindy), 

o elevado número de gatos com que coabita (Cindy), a presença de uma doença concomitante 

(ITU na Cindy e calicivirose na Clarinha), a dificuldade na administração da medicação pelos 

proprietários (Cindy e Clarinha), a corticoterapia prolongada no tempo (Clarinha), e a 

constante progressão da doença apesar dos tratamentos (todos), são fatores que nos levam a 

emitir um mau prognóstico. 

Em relação à emissão de um diagnóstico definitivo, este apenas foi possível de obter no 

caso da Clarinha, no qual foi realizada a eletroforese das proteínas séricas, que revelou uma 

gamopatia policlonal, e a pesquisa de calicivírus pela técnica de PCR. Nos restantes casos o 

diagnóstico foi presuntivo, baseando-se apenas na sintomatologia apresentada, na inspeção da 

cavidade oral e nos exames complementares efetuados. 

No caso da Pelúcia, foi realizada a biopsia, no entanto, este procedimento apenas nos dá a 

indicação da presença de uma inflamação crónica com vários focos de ulceração e 

proliferação, não sendo conclusivo para o diagnóstico. Em vez de se ter realizado a biopsia 

dever-se-ia ter realizado a eletroforese de proteínas séricas e/ou o PCR para pesquisa de 

calicivírus. 

O facto da Cindy ter tido uma cria que nasceu morta levanta a hipótese de haver 

envolvimento vírico, tal como o HVF e o VLFe. As fêmeas gestantes virémicas podem 

transmitir estes vírus verticalmente através da placenta in utero, resultando em reabsorção 

fetal, aborto ou morte neonatal (Horzinek et al, 2007b). Apesar da Cindy ter sido testada para 

o VIF e o VLFe no dia da primeira consulta e de os resultados terem sido negativos, dever-se-

ia ter repetido este teste posteriormente. Relativamente ao HVF, teria sido prudente realizar a 

sua pesquisa, apesar de não existirem sinais clínicos concordantes com herpesvirose, uma vez 

que este vírus está muitas vezes associado ao CGEFF e implicado em abortos. No entanto, 

mais uma vez teremos de ter em conta a disponibilidade financeira dos proprietários. 

Em relação ao tratamento, em todos os casos foi realizada uma terapia de tentativa e erro, o 

que é comum nesta doença. 
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No caso clínico da Pelúcia, foi-lhe administrado metronidazol, o que é desaconselhado, 

uma vez que este suprime a imunidade mediada por células, o que não é desejável nesta 

situação, uma vez que esta resposta é preferível à humoral (Rochette, 2001). 

A utilização de corticosteroides é desaconselhada e deve ser evitada, devido aos efeitos 

colaterais graves que acarreta e deve ser substituída, sempre que possível, por 

imunomoduladores (de preferência AINEs ou imunossupressores). No entanto, nos três casos 

os corticosteroides foram administrados, desde o início da terapia, havendo agravamento do 

quadro clínico sempre que se interrompia a sua administração.  

Nos casos da Cindy e da Pelúcia, apesar da realização de vários tratamentos propostos, 

nenhum se revelou totalmente eficaz e as recidivas com agravamento do estado clínico do 

animal foram frequentes. As recidivas são indicativas da presença de fatores de 

imunodepressão e/ou infeções bacterianas. 

O caso clínico da Clarinha foi um pouco mais complicado, pois foi mal abordado desde o 

início. Antes de ser consultada no HV-UTAD, já tinha realizado corticoterapia e a 

antibioterapia durante um período prolongado no tempo e foi realizada uma cirurgia de 

extração dentária incorreta, tendo permanecido as raízes dos dentes supostamente extraídos na 

cavidade oral, o que complicou ainda mais o tratamento e piorou o prognóstico. Após a 

extração dentária deve-se realizar sempre uma radiografia para confirmar que não ficaram 

raízes de dentes, procedimento que, certamente, não foi executado. Além disso, dever-se-ia ter 

realizado a extração dentária mais cedo, uma vez que se trata do tratamento de eleição. 

Posteriormente, no HV-UTAD, foi-lhe administrada ciclosporina que, apesar de melhorar 

momentaneamente o quadro clínico do animal, também apresentou efeitos secundários e o 

interferão não surtiu efeito. Nenhuma terapia médica convencional se revelou eficaz neste 

caso. 

Quando todas as opções de terapia médica convencional se esgotaram, a Clarinha recorreu 

ao tratamento homeopático, que demonstrou melhorias consideráveis no seu quadro clínico, 

tanto a nível comportamental e mental como a nível físico, em apenas dois meses de 

tratamento. 

A homeopatia trata cada ser vivo como um ser individual, valorizando não só o aspeto 

físico, mas também as características comportamentais e mentais, ou seja, baseando-se numa 

visão holística. Desta forma, o medicamento homeopático tratou a cavidade oral da Clarinha 

(incidindo no CGEFF de forma direta), mas também permitiu a harmonização da sua energia 

vital, que teve repercussões benéficas no seu estado físico. No início do tratamento holístico é 
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necessário encontrar o Similimum, que é o medicamento similar às características 

comportamentais, à sintomatologia, às modalidades de agravamento e de melhoria, que no 

caso do presente animal foi o Silícea na potência 15CH. 

O tratamento homeopático é, assim, mais uma opção de tratamento disponível para esta 

doença quando as restantes terapias não surtem efeito.  

Desconhece-se a razão que levou os proprietários da Cindy e da Pelúcia terem deixado de 

comparecer às consultas. Provavelmente deve-se às constantes recidivas da doença perante os 

diversos tratamentos. 

É importante referir que nenhum dos proprietários destes três animais realizava 

procedimentos de profilaxia do CGEFF, nomeadamente, a escovagem dos dentes dos animais 

ou uma alimentação que reduzisse a formação de cálculo. Além disso, é notório não só nestes 

três casos mas também durante a prática clínica em geral, que muitos proprietários só levam 

os animais ao Médico Veterinário quando se apercebem que estes estão doentes, muitas vezes 

em fases avançadas da doença, descurando, igualmente a desparasitação e a vacinação. Este 

facto permite concluir que ainda existe muita falta de informação e desleixo por parte dos 

proprietários em relação a métodos profiláticos, não só a nível da cavidade oral mas também a 

nível geral. 
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5. Conclusão 

 

A realização deste trabalho permitiu-me não só consolidar os meus conhecimentos no que 

diz respeito ao CGEFF, como também compreender a sua importância na saúde e bem-estar 

dos felinos. 

A etiologia desta doença não é claramente conhecida (Hofmann-Appllo et al, 2010; 

Luskin, 2011; Reiter, 2011), mas suspeita-se que determinadas bactérias, alguns vírus, a 

alimentação, o ambiente e maneio (stresse), ou uma conjugação destes fatores com fatores 

genéticos, causem esta doença (Niza et al, 2004; Healey et al, 2007; Souza, 2008; Sprandel et 

al, 2009; Geraldo Junior, 2010; Queck, 2012). Atualmente é, na generalidade, aceite que gatos 

com CGEFF possuem alterações na resposta imunitária (de origem multifatorial) que resulta 

numa intolerância à presença de placa bacteriana (resposta hiperativa do sistema imunitário) 

e/ou ao não reconhecimento por parte do sistema imunitário do próprio periodonto (Hofmann-

Appllo et al, 2010; Luskin, 2011). No entanto, alguns autores como Steuernagel (2007), 

apontam como causa mais provável o calicivírus felino (Steuernagel, 2007; Camy, 2010).  

Uma das técnicas mais úteis na obtenção do diagnóstico é a eletroforese das proteínas 

séricas para evidenciação de uma gamopatia policlonal, indicativo de resposta inflamatória 

linfóide crónica típica dos doentes imunologicamente hiperativos (Gorrel, 1994; Ueno et al, 

1996; Johnston, 1998; Hofmann-Appollo, 2010; Niemiec, 2012b; Hitt, 2003). A outra técnica 

é a realização de PCR para identificação do calicivírus (Johnston, 1998; Girard e Pingret, 

2010). 

Não existe nenhum protocolo terapêutico totalmente eficaz para esta doença, podendo ser 

usada uma abordagem médica, cirúrgica, ou uma combinação das duas (Hennet, 1997; Niza et 

al, 2004; Steuernagel, 2007; Reiter, 2011; Matilde et al, 2013). No entanto, o tratamento com 

melhores resultados é a exodontia parcial ou radical (Hennet, 1997; Steuernagel, 2007; Abreu, 

2012; Beebe, 2012; Hennet, 2012; Niemiec, 2012b; Lommer, 2013), devendo constituir a 

primeira linha de tratamento juntamente com o tratamento periodontal (Mihaljevic, 2013). 

Atualmente, o uso de terapias mais causais (anti-virais e estimulantes imunitários), usadas 

como terapias complementares ou principais, tem vindo a aumentar. Suspeita-se que o uso de 

interferões possa ser a base de uma nova abordagem terapêutica. O conceito da "nova" terapia 

baseia-se na mudança de uma terapia imunodepressiva para uma terapia imunomoduladora, 

em que o objetivo é atingir uma recuperação completa sem ser necessário realizar um 

tratamento para a vida toda (Mihaljevic, 2013). 
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A comunicação com o proprietário é um fator importante, uma vez que ele tem de estar 

ciente do carácter recidivo desta doença e, portanto, da possibilidade de realização de 

tratamentos prolongados e repetidos. Sem a compreensão e a cooperação destes o tratamento 

será difícil (Mihaljevic, 2013). 

O CGEFF continuará a ser um dos maiores desafios clínicos em medicina felina enquanto 

a etiopatogenia não estiver totalmente esclarecida. Particularmente, o papel do calicivírus, do 

VIF e da disfunção imunitária e das suas implicações para o tratamento necessitam ser melhor 

esclarecidos (Souza, 2008). 
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7. Anexos 

Figurasi 

 
Figura 1 – Aspeto macroscópico das lesões de CGEFF nas gengivas, palato mole e arcos glosso-palatinos. 
Adaptado de Viegas et al, 2007. 

 

 
Figura 2 – Aspeto macroscópico das lesões de CGEFF nas gengivas, palato mole, língua e arcos glosso-
palatinos. Adaptado de Viegas et al, 2007. 

 

 
Figura 3 – Lesões localizadas na gengiva e nas fauces de carácter proliferativo. Adaptado de Viegas et al, 2007. 
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Figura 4 – Infiltrado macrofágico e plasmocitário. Observam-se os característicos corpos de Russel no interior 
dos plasmócitos (setas). H&E. Estalão=30µm. Adaptado de Viegas et al, 2007. 

 

 
Figura 5 – Aspeto da cavidade oral de animal com CGEFF imediatamente antes da exodontia, apresentando um 
quadro generalizado de gengivite, hiperemia, hemorragia, lesões difusas de carácter úlcero-proliferativas nas 
mucosas alveolar, lingual, jugal e labial com perda de dentição. 

 

 
Figura 6 – Aspeto da cavidade oral de animal com CGEFF imediatamente antes da exodontia, apresentando um 
quadro generalizado de gengivite, hiperemia, hemorragia, lesões difusas de carácter úlcero-proliferativas nas 
mucosas alveolar, lingual, jugal e labial com perda de dentição. 
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Figura 7 – Aspeto da cavidade oral de animal com CGEFF imediatamente antes da exodontia, apresentando um 
quadro generalizado de gengivite, hiperemia, hemorragia, lesões difusas de carácter úlcero-proliferativas nas 
mucosas alveolar, lingual, jugal e labial com perda de dentição. 

 

 
Figura 8 – Aspeto da cavidade oral de animal com CGEFF imediatamente antes da exodontia, apresentando um 
quadro generalizado de gengivite, hiperemia, hemorragia, lesões difusas de carácter úlcero-proliferativas nas 
mucosas alveolar, lingual, jugal e labial com perda de dentição. 

 

 
Figura 9 – Aspeto final imediatamente após a exodontia dos dentes distais aos caninos superiores e inferiores de 
ambos os lados, em gato. 



ANEXOS 

76 
 

 
Figura 10 – Aspeto final imediatamente após a exodontia dos dentes distais aos caninos superiores e inferiores 
de ambos os lados, em gato. 

 

 
Figura 11 – Aspeto final imediatamente após a exodontia dos dentes distais aos caninos superiores e inferiores 
de ambos os lados, em gato. 

 

 
Figura 12 – Aspeto final imediatamente após a exodontia dos dentes distais aos caninos superiores e inferiores 
de ambos os lados, em gato. 
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Figura 13 – Aspeto final imediatamente após a exodontia dos dentes distais aos caninos superiores e inferiores 
de ambos os lados, em gato. 

 

 
Figura 14 – Aspeto final imediatamente após a exodontia dos dentes distais aos caninos superiores e inferiores 
de ambos os lados, em gato. 

 

 

Figura 15 – Aspeto macroscópico da cavidade oral dois meses após a exodontia dos dentes distais aos caninos 
superiores e inferiores de ambos os lados, em gato. 
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Figura 16 – Pormenor após exodontia parcial e tratamento com LASER. Adaptado de Viegas et al, 2007. 

 

 
Figura 17 – Identificação de dentes segundo o esquema de classificação adaptado de Triadan modificado, no 
gato. Fonte: Royal Veterinary College - University of London. 

                                                           
i Figuras 5 a 15 gentilmente cedidas pelo Prof. Doutor João Requicha 


