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Resumo 

 

O stresse consiste numa reação fisiológica a um estímulo que perturba o estado de 

homeostasia do indivíduo. A capacidade do organismo combater este estímulo, e se adaptar, é 

essencial para a sobrevivência. Nem sempre estar exposto a uma potencial situação de stresse 

é prejudicial, dado que é a capacidade de superar o obstáculo e restabelecer o estado de 

homeostasia que vai permitir a sobrevivência do indivíduo. Contudo, a exposição prolongada 

a agentes de stresse leva a alterações comportamentais e ao aparecimento de doenças 

sistémicas.  

A Doença Periodontal é a doença que se manifesta mais frequentemente em gatos, 

sendo que 70% dos gatos com menos de 2 anos de idade já apresentam qualquer forma da 

mesma. Esta doença resulta de uma combinação de fatores de risco (genéticos, imunitários, 

entre outros), com a atividade dos agentes bacterianos presentes na boca e a consequente 

resposta inflamatória do hospedeiro.  

Neste trabalho foram consideradas alterações comportamentais os seguintes 

comportamentos: está mais agressivo; evita o relacionamento com humanos; evita o 

relacionamento com outros gatos; fricção da face contra o chão ou com os membros; 

mastigar, roer ou transportar na boca objetos; odontoprisis. Pretendeu-se identificar, na 

amostra estudada, o número de gatos com alterações comportamentais; avaliar a sua 

exposição a agentes stressantes e a forma como o ambiente influência o seu comportamento; 

identificar o número de animais com doença periodontal; tentar estabelecer uma relação entre 

o desenvolvimento desta doença e a manifestação de alterações de comportamento.  

Para isso realizou-se um questionário aplicado a tutores de gatos, com e sem alterações 

de comportamento, onde se avalia a exposição do gato a fatores stressantes assim como 

comportamentos que predispõem ao aparecimento da doença periodontal. Adicionalmente 

foram recolhidos, em clínica, dados inerentes ao exame estomatológico-dentário, de 30 gatos, 

que nos permitem aferir sobre a presença ou ausência da doença.  

No universo de 321 gatos estudados, 89 manifestavam alterações de comportamento. 

Foi observada uma associação entre alguns fatores e as variáveis a serem estudadas (p<0.05). 
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Nos fatores em que foi observada uma associação realizou-se, quando possível, uma regressão 

logística que nos permitiu determinar a forma de como é que as variáveis se influenciavam.  

A situação profissional do tutor influência as alterações comportamentais; o meio em 

que vive é preponderante para a manifestação comportamental; gatos com mais idade tendem 

a manifestar mais alterações comportamentais; a socialização com algum elemento do 

agregado familiar e o medo de algum elemento do mesmo estão relacionados com alterações 

comportamentais; gatos que têm brinquedos têm menor probabilidade de ter alterações 

comportamentais; a vivência de um período de stresse influência a manifestação 

comportamental; o fato do gato comer normalmente reduz a probabilidade de ter alterações 

comportamentais; sinais de mau hálito, dificuldade na preensão, mastigação ou deglutição do 

alimento, escovagem dentária e o grau de gengivite estão intimamente relacionados com 

manifestações comportamentais.  

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que a Doença Periodontal e as alterações 

comportamentais, partilham uma relação bidirecional.  

 

Palavras-Chave: Doença Periodontal, Stresse, Gato, Alteração Comportamental 
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Abstract 

 

Stress is a physiological reaction to a stimulus that disturbs the individual's state of 

homeostasis. The body's ability to fight this stimulus, and consequently adapt, is essential for 

its survival. Not always being exposed to a potential situation of stress is harmful, since it is 

the ability to overcome the obstacle and restore the state of homeostasis that will allow the 

individual to survive. However, prolonged exposure to stress agents leads to possible 

behavioural changes and the appearance of systemic diseases.  

Periodontal Disease is the most frequent disease in cats, and it’s found in 70% of cats 

under 2 years. This disease results of a combination of risk factors (genetic, immune, etc.), the 

activity of bacterial agents present in the mouth and the consequent inflammatory response of 

the host.  

In this work, the following behaviours were considered as behavioural changes: being 

more aggressive; avoiding the relationship with humans; avoiding the relationship with other 

cats; friction of the face against the floor or with the limbs; chewing, carrying in the mouth 

hard objects; odontoprisis. The objective was to identify, in the sample studied, the number of 

cats with behavioral changes; how the environment influences its behaviour; evaluate the 

exposure of the cat to stressing agents; identifying the number of cats with periodontal 

disease; establishment of a relationship between the development of Periodontal Disease and 

manifestations of behavioural changes. For this purpose, a questionnaire was given to the 

owners of cats, with and without behavioural changes, where the exposure of the cat to 

stressing factors and behaviours that predispose to the onset of Periodontal Disease was 

evaluated. In addition, data from the dental examination of 30 cats was collected in clinical 

trials, which allowed to assess the presence or the absence of Periodontal Disease.  

Data was obtained from 321 cats, of which 89 had behavioural changes and 292 

hadn’t. An association between some factors and the variables to be studied was observed 

(p<0.05). Factors in which an association was observed, whenever possible, a logistic 

regression was performed that allowed to determine how the variables were influenced. The 

professional situation of the cat owner influences the behavioural changes; the environment in 

which the cat lives is preponderant for the behavioural manifestation; older cats tend to 

manifest more behavioural changes; socialization with members from the household and the 
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fear of some members from the household are related to behavioural changes; cats that have 

toys are less likely to have behavioural changes; the experience of a period of stress 

influences the behavioural manifestation; the fact that the cat eats normally reduces the 

probability of having behavioural changes; signs of bad breath, difficulty in grasping, 

chewing or swallowing food, tooth brushing and the degree of gingivitis are closely related to 

behavioural manifestations. By way of conclusion, we can state that the Periodontal Disease 

and behavioural changes are related in a bidirectional way. 

Keywords: Periodontal Disease, Stress, Cat, Behavioural Changes 
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1. Stresse 

 

Entende-se stresse como a reação de um indivíduo a um estímulo fisiológico, 

psicológico ou emocional, que ultrapassa a sua capacidade de acomodação e que se manifesta 

com prejuízo do seu bem-estar, especialmente nas situações que este não consegue prever ou 

controlar (Atkinson, 2018). Esta observação foi pela primeira vez documentada por Hans 

Selye, em 1936, quando reportou que agentes stressantes biológicos, físicos ou psicológicos 

conduziam a uma resposta similar, a qual denominou de “síndrome da adaptação geral” ou 

resposta de stresse (Selye, 1936). Uma resposta eficaz ao estímulo de um agente stressante, 

assim como o cessar da resposta de stresse, é essencial para a sobrevivência do organismo 

(Lupien et al., 2007). Apesar de haver uma conotação negativa da palavra stresse, este pode 

nem sempre ser prejudicial, na medida em que uma resposta aguda ao stresse torna um 

indivíduo mais adaptado e permite que este consiga lidar com perturbações que comprometam 

o seu estado de homeostasia (Oyola e Handa, 2017). Uma adaptação comportamental durante 

um período de stresse traduz-se pelo aumento do estado de vigilância, aumento das 

capacidades cognitivas e inibição de funções vegetativas como apetite, alimentação e 

reprodução. O corpo adapta-se ao agente stressante na medida em que este canaliza recursos 

importantes, como oxigénio e nutrientes, para partes do organismo em que estes são mais 

precisos, nomeadamente aquelas que irão desempenhar um papel crucial na resposta ao agente 

stressante. (Marik, 2019; Selye, 1936)  

 

 

1.1. Fisiologia do Stresse 

 

A exposição, por curtos ou longos períodos de tempo, a agentes stressantes induz um amplo e 

coordenado reportório de respostas comportamentais e fisiológicas. Cada mamífero é 

diferente entre si, desde o seu organismo até à forma como responde a determinadas 

situações, contudo apresentam semelhanças na forma como as interpretam. Existem dois 

principais componentes fisiológicos que contribuem para a regulação do stresse aquando de 

um estímulo: o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que vai ser responsável pela produção de 

glucocorticoides e o sistema simpático-adrenal, responsável pela produção e armazenamento 



2 
 

de catecolaminas (Belda et al., 2015). As catecolaminas e os glucocorticoides constituem os 

principais mediadores numa cadeia de eventos hormonais que surgem como resposta a um 

estímulo por um agente stressante (Lupien et al., 2007). 

 

 

1.1.1. Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

 

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal é um eixo neuroendócrino que utiliza três 

estruturas principais, permitindo obter uma resposta apropriada a agentes stressantes. Estas 

estruturas são o núcleo paraventricular do hipotálamo, a hipófise anterior e a glândula adrenal. 

Na sua essência, o núcleo paraventricular processa e integra inputs humorais e neuronais para 

ativar um grupo de células especializadas, que sintetizam e segregam a hormona libertadora 

da corticotrofina (CRH). A CRH vai atuar ao nível da hipófise que, por sua vez, vai estimular 

a síntese e libertação, para a corrente sanguínea, de uma outra, a hormona 

adrenocorticotrófica (ACTH). Quando a ACTH chega ao córtex da glândula adrenal, sinaliza 

e induz a síntese de glucocorticoides. Os principais glucocorticoides que vão ser sintetizados 

são o cortisol e a corticosterona, que têm como característica o fato de não serem 

armazenados, mas de serem imediatamente libertados para circulação sanguínea, ligando-se a 

recetores específicos de vários órgãos. Esta cascata de acontecimentos demora o seu tempo a 

ser processada, pelo que a concentração de glucocorticoides não aumenta consideravelmente 

mal ocorra o estímulo do agente stressante. Geralmente, só a partir do 3º ao 5º minuto é que se 

pode detetar um aumento de glucocorticoides na corrente sanguínea, sendo que estes só atuam 

a um nível fisiológico, aproximadamente 20 a 30 minutos após estímulo do agente stressante. 

Em condições consideradas fisiológicas e, caso o estímulo não se prolongue ao longo do 

tempo, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal vai ser inibido devido ao mecanismo de 

retroalimentação negativo e os níveis de glucocorticoides sanguíneos, passados 30 a 60 

minutos, começam a diminuir (Romero e Butler, 2007). Este mecanismo de retroalimentação 

negativo permite então ao organismo restabelecer o seu estado de homeostasia (Oyola e 

Handa, 2017). Apesar de existirem fatores que podem influenciar de uma forma direta ou 

indireta a secreção de glucocorticoides (citocinas e esteroides das gónadas) é o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal a via principal da produção destas hormonas, quando existe um 
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estímulo de um agente stressante. Quando o estímulo provocado pelo agente stressante não 

termina, e se exprime por longos períodos de tempo, deixamos de ter uma situação de stresse 

agudo e passamos a ter uma situação de stresse crónico que representa um risco para a saúde 

do animal (Lupien et al., 2007). A resposta do organismo perante o stresse crónico vai variar 

qualitativamente e quantitativamente da resposta aguda de stresse. Apesar de não haver 

estudos suficientes e conclusivos (Romero et al., 2015), sabe-se que é bastante comum 

encontrar níveis de glucocorticoides circulantes elevados, embora os níveis da hormona 

ACTH se encontrem diminuídos. A este fenómeno denomina-se de dissociação cortisol-

ACTH. Vários estudos corroboram este fenómeno, pelo que a dissociação cortisol-ACTH 

sugere que o cortisol circulante é regulado por mecanismos que não envolvem a ACTH 

(Marik, 2019). 

Os glucocorticoides desempenham funções importantes a nível fisiológico: 

influenciam o metabolismo e a função cardiovascular, regulam o sistema imunitário e alteram 

o comportamento, entre outras. Esta molécula também tem uma potente ação anti-inflamatória 

e é o inibidor mais importante da transcrição de mediadores pró-inflamatórios (Marik, 2019). 

O efeito clássico dos glucocorticoides passa por aumentar a disponibilidade da glucose da 

corrente sanguínea para esta chegar aos tecidos envolvidos na resposta ao agente stressante. 

Sabe-se que os glucocorticoides, como referido acima, influenciam o comportamento animal, 

contudo esta alteração de comportamento vai depender do contexto a que for exposto o agente 

stressante. De referir que alterações comportamentais específicas são difíceis de prever. O 

contexto ambiental é muito relevante para determinar o tipo de resposta por parte do animal, 

os glucocorticoides podem promover uma estratégia comportamental que passa por aguardar 

até que o agente stressante passe ou, em certos casos, pode levar à fuga da área, afastando-se 

assim do agente stressante (Romero e Butler, 2007). Os mecanismos que induzem os 

glucocorticoides a provocar alterações do comportamento ainda não são completamente 

conhecidos e esta continua a ser uma área de investigação ativa. Segundo um estudo realizado 

por Hakamata et al., 2017, existe uma correlação entre a amígdala, cortisol e 

ansiedade/depressão. Quanto maior fosse a concentração de cortisol diário maior a 

conectividade funcional da amígdala central durante o processamento emocional. A amígdala 

demonstrou ter um efeito mediador na relação entre cortisol e sintomas de ansiedade. Outro 

estudo realizado por Gaffrey et al., 2018, evidencia que uma concentração elevada de cortisol 

após um estimulo stressante encontra-se associada a uma diminuição da reatividade da 

amígdala. Uma contínua exposição a glucocorticoides pode levar a alterações 
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comportamentais que irão prolongar-se no tempo, uma vez que, estes têm um efeito direto na 

formação e consolidação de memórias no cérebro (Romero e Butler, 2007). 

Como referido anteriormente, os glucocorticoides têm uma ação inibidora do sistema 

imunitário. Os efeitos destes são muito abrangentes: inibem a síntese, a libertação e a eficácia 

das citocinas; reduzem a ativação e proliferação das células T e B e dos macrófagos e 

diminuem os níveis circulantes de linfócitos, entre outros. Quando o animal se encontra 

exposto durante muito tempo a estes efeitos, acaba por adquirir um estado de 

imunossupressão, o que se torna extremamente perigoso e nocivo dado que o animal fica mais 

suscetível a vírus, bactérias, parasitas e até mesmo a reativações de infeções que possam estar 

latentes (Oray et al., 2016; Romero e Butler, 2007). 

 

1.1.2. Sistema Simpático-adrenal   

 

O sistema nervoso autónomo compreende o sistema nervoso simpático e o sistema 

nervoso parassimpático. O sistema nervoso simpático é conhecido por ser responsável pela 

“resposta de luta ou fuga” e controla a síntese das catecolaminas (epinefrina e norepinefrina), 

assim como a sua secreção pela glândula adrenal (Dohms e Metz, 1991). Estas hormonas são 

produzidas em antemão e, consequentemente, são rapidamente libertadas para a corrente 

sanguínea em resposta a um agente stressante. A epinefrina e a norepinefrina ativam uma 

série de respostas que incluem: diminuição da atividade visceral e supressão da digestão; 

aumento da eficiência das trocas gasosas no pulmão; provocam vasodilatação nos músculos; 

aumentam a frequência cardíaca e a acuidade visual, entre outras funções. O objetivo destas 

interações é permitir que o animal lide com uma situação de stresse agudo (Desborough, 

2000; Romero e Butler, 2007). Por outro lado, o sistema nervoso parassimpático tem como 

principal neurotransmissor a acetilcolina e é responsável por conter os efeitos do sistema 

nervoso simpático. Em condições fisiológicas é ativado quando o estímulo, por parte do 

agente stressante, é diminuído, permitindo ao organismo restabelecer o seu estado de 

homeostasia. Esta situação só é possível devido à elevada coordenação entre estes dois 

sistemas. Contudo, em condições excecionais, em que o estímulo do agente stressante 

persiste, o sistema nervoso simpático continua a ser estimulado sem que haja resposta por 

parte do sistema nervoso parassimpático. Como resultado, em situações de stresse crónico, 
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podemos ter níveis elevados de catecolaminas e níveis diminuídos de acetilcolina (Dohms e 

Metz, 1991). 

1.2. Causas de Stresse 

 

Existem várias condicionantes que vão influenciar o stresse experienciado ao longo de 

toda a vida do gato. Apesar do stresse ser multifatorial, são os fatores externos que 

desempenham um papel mais significativo no desenvolvimento do mesmo. Os gatos têm a 

necessidade de prever e controlar as situações que os rodeiam, pelo que qualquer ação, que 

perturbe este estado de equilíbrio ou a falta de dinâmica ambiental, irá reforçar o seu stresse 

(Colin, 2010). O próprio tutor pode ser um dos fatores que contribui para o aumento do 

stresse. Por este mesmo motivo é importante que sejam instituídos programas que permitam à 

equipa veterinária um melhor conhecimento sobre os vários comportamentos dos gatos e 

causas dos mesmos para, consequentemente, transmitirem a informação aos tutores dos 

respetivos animais (Da Graça Pereira et al., 2014). As interações sociais entre tutor e gato não 

são a causa exclusiva de stresse, o meio ambiental e as condições que este proporciona 

influenciam de uma forma determinante a sua qualidade de vida. No caso concreto do espaço 

habitacional (casa), há que ter em conta muitos fatores que possam contribuir para despoletar 

uma resposta de stresse. A temperatura, a iluminação, os odores e sons são alguns exemplos. 

Os odores merecem um destaque particular, uma vez que quase todos os mamíferos 

dependem mais do olfato do que os humanos, nomeadamente para detetar ambientes seguros 

e ambientes hostis. Qualquer objeto que contenha um odor ou um semio-químico (feromonas) 

de um predador ou de algo estranho ao ambiente a que o gato esteja habituado a viver, poderá 

representar uma ameaça (Stella e Croney, 2016a). A quantidade e a qualidade do espaço que 

tem à sua disposição contribuem para a qualidade de vida, sendo que um estudo por J. Stella, 

Croney, & Buffington, 2014, demonstrou que a qualidade do espaço pode ser mais relevante 

do que a quantidade.  

Um ambiente que seja desorganizado relativamente ao número e distribuição dos 

recursos (como bebedouro, comedouro, caixa de areia, entre outros) ou, por outro lado, com 

espaço demasiado reduzido para organização territorial (incluindo a possibilidade de 

esconderijos ou lugares elevados para se refugiarem aquando de uma alteração no ambiente 

que habitam), poderão ser causas potenciais de stresse. A introdução de um novo elemento 

(da mesma espécie ou outra, incluindo uma nova pessoa ou um bebé) irá representar uma 
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ameaça, pelo que esta integração deverá ser feita de uma forma gradual e sem contato direto 

no início, de forma a minimizar o desequilíbrio emocional e o bem-estar do gato residente. Se 

a introdução for repentina e não forem respeitados os cuidados básicos do processo de 

introdução, poderá haver repercussões a nível da saúde que também conduzirão a alterações 

de comportamento (Crowell-Davis et al., 2004). Uma mudança de habitação ou mesmo obras 

ou mudanças na casa onde reside também representam uma ameaça ao equilíbrio emocional 

do gato e, muitas vezes, o tutor não tem em mente o seu animal, ao fazer esta mudança sem 

preparação prévia (Colin, 2010).  

São inúmeras as situações que poderão ser passíveis de induzir um estado de stresse no 

gato, exigindo ao tutor um elevado sentido de responsabilidade, conhecimento e interpretação 

para que as possa identificar e, consequentemente, solucionar. É essencial que assim seja, para 

se evitar que estas situações perdurem no tempo, desenvolvendo-se um estado crónico de 

stresse e consequentes manifestações comportamentais e/ou fisiológicas. 

 

1.3. Manifestações fisiológicas e comportamentais de Stresse 

 

A comunicação é a transferência de informação de um indivíduo para outro e esta 

pode ser intraespecífica ou interespecífica. A interação, particularmente entre gato e humano, 

é manifestada através de estímulos auditivos e visuais. Contudo, muitas vezes, existe uma 

falha de compreensão dos tutores, por desconhecimento do que certos comportamentos do seu 

animal representam, criando potenciais situações de stresse que se podem perpetuar no tempo 

(Atkinson, 2018). Perante estas adversidades os gatos expressam stresse e medo através de 

manifestações fisiológicas e comportamentais. 

A nível comportamental podem existir alterações bastante visíveis. Os gatos 

expressam a forma como se sentem através de vocalizações, postura, expressões faciais e 

feromonas (estas são apenas sentidas pelos congéneres). 

Começando pelas vocalizações, estas transmitem informações importantes. Apesar de 

na vida selvagem serem muito raras, praticamente apenas presentes na comunicação entre 

progenitora e crias, o gato doméstico apresenta diversos tipos de vocalizações como o 

ronronar, o miar, o silvar, etc. Cada som representa uma intenção ou uma emoção. O ronronar 

está associado a situações de relaxamento, contentamento e, por vezes, em situações de 
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solicitação de comida. No entanto, poderá estar presente também em situações de dor extrema 

ou em animais moribundos. O silvar está associado a uma possível situação de ameaça e tem 

o objetivo de tentar afastar a ameaça (Atkinson, 2018).  

Quanto às posturas corporais e expressões faciais, as orelhas são um dos principais 

indicadores do estado emocional do gato, mas devem ser sempre analisadas juntamente com o 

resto do corpo e no contexto específico. Orelhas eretas demonstram que o gato está alerta ao 

ambiente que o envolve e que se encontra focado num estímulo. Orelhas que estejam viradas 

para baixo e lateralmente indicam uma posição mais defensiva (Figura 1), enquanto que 

orelhas com uma disposição lateral a exibir o interior do pavilhão auricular (Figura 2) 

representam um gato em postura de agressividade ofensiva/assertiva (Rodan, 2010). As 

pupilas fornecem informação sobre o que, naquele momento, o felino está a experienciar. O 

tamanho das pupilas, de uma forma geral, indicam-nos a intensidade da situação: umas 

pupilas muito dilatadas representam medo e uma possível resposta de luta ou fuga; se as 

pupilas adotarem uma forma oblonga poderá indicar uma resposta ofensiva; pupilas em forma 

de fenda representam um estado pacífico e de calma por parte do felino (Rodan, 2010). Outro 

sinal físico, bastante importante na compreensão do felino, é o movimento da cauda. Se esta 

estiver erguida verticalmente ou enrolada evidencia sinais de relaxamento e intenções 

amigáveis. Caso a cauda esteja virada para baixo ou perpendicular ao chão pode-se deduzir 

que o felino adotou uma postura mais ofensiva ou, na presença de movimentos vigorosos de 

lado a lado, pode-se aferir que este se encontra excitado ou num conflito emocional que 

poderá ter diferentes respostas comportamentais (Rodan, 2010).  

 

Figura 1: Gato em postura de agressividade defensiva secundária a uma emoção negativa (medo), com orelhas 
viradas lateralmente e para baixo (adaptado de College of Veterinary Medicine from Cornell University, 2016). 
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Figura 2: Gato em postura de agressividade ofensiva/assertiva com orelhas em disposição lateral exibindo o 
interior do pavilhão auricular (adaptado de College of Veterinary Medicine from Cornell University, 2016). 

Os gatos comunicam entre si de várias formas. O recurso à libertação de feromonas 

(feromonas faciais, apaziguadoras – da glândula mamária da progenitora durante o 

aleitamento, interdigitais, entre outras) é essencial no que toca à comunicação e ao 

comportamento social. Esta marcação é feita através de vários comportamentos visíveis como 

allorubbing (esfregar a cabeça ou o corpo noutro indivíduo), o esfregar o corpo ou a face num 

objeto, arranhar objetos, etc., promovendo o estabelecimento de uma zona de conforto onde o 

gato se pode sentir seguro e tranquilo. Em situações de stresse e com o intuito do gato 

conseguir contrair este estímulo negativo é passível de observar o refúgio em áreas 

previamente marcadas e sinalizadas (Verberne e de Boer, 1976; Vitale, 2018). 

Quando estamos perante situações mais prolongadas de stresse, os animais poderão 

deixar de exibir os sinais acima descritos (ou não) e passarem a apresentar alterações 

comportamentais (ou noutros sistemas fisiológicos, secundárias a stresse crónico). A alteração 

dos comportamentos de micção (mais frequente), ou defecação, é uma das formas mais 

comuns de manifestação de stresse, sendo uma forma que o gato apresenta, na tentativa de 

recuperar o controlo do seu território. É um dos problemas comportamentais de que os tutores 

mais se queixam na consulta (Barcelos et al., 2018). No entanto, é necessário fazer a 

diferenciação entre a marcação territorial com urina secundária a stresse e uma aversão à 

caixa de areia (que por si também é já uma causa de stresse), uma vez que representam 

alterações comportamentais com origens bem diferentes (Colin, 2010). Enquanto que a 

marcação territorial é caracterizada por um volume de urina reduzido, mas com aumento da 

frequência, a adoção de uma postura vertical e arqueada que tem como consequência manchas 

de urina em superfícies verticais e aspeto oleoso com o intuito de proteção do território, a 

micção fora da caixa de areia por aversão tem outras características. Nesta situação o volume 

e a frequência da micção são idênticos ao realizado na caixa de areia, com preferência por 
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superfícies horizontais, nomeadamente por objetos de absorção rápida, e o comportamento de 

eliminação pode ser incompleto. Nem sempre é fácil conseguir fazer a distinção entre os 

comportamentos referidos, dado que existem condições médicas, como a cistite intersticial 

felina, que podem facilmente apresentar comportamentos semelhantes aos já mencionados 

(Dantas, 2018). Um difícil acesso, a falta de higienização adequada, areia com características 

indesejáveis ou uma competição pela caixa de areia, por ser em número insuficiente ou 

incorreta localização, são exemplos de situações que podem levar a esta alteração 

comportamental (Colin, 2010). 

A reatividade, onde se incluem os comportamentos agonísticos (que visam aumentar a 

distância de segurança – englobando comportamentos de agressividade) é outra causa de 

procura de consulta. Os comportamentos agressivos dirigidos aos tutores, muitas vezes, 

resultam da falta de compreensão dos sinais que o gato transmite e, consequentemente, da não 

resolução do problema em questão. O gato é um animal que procura evitar o conflito 

mantendo uma certa distância e, para isso, recorre ao uso de ameaças ligeiras como vocalizar, 

olhar fixamente, etc (Curtis, 2008). Mas poderá haver também comportamentos de 

agressividade entre gatos, sendo que estas situações são habitualmente criadas quando existe 

medo ou por competição dos recursos disponíveis. A falta de conhecimento, por parte dos 

tutores, perante estas situações leva a que estes subestimem estes confrontos quando ainda se 

demonstram com a subtileza e descrição típica dos gatos, acabando por stressar cada vez mais 

o animal, até este apresentar conflitos abertos com manifestações óbvias de agressividade. 

Para acrescentar, como a maioria dos animais, o gato prefere fugir em vez de atacar e 

envolver-se numa luta, da qual, mesmo que saia vencedor, poderá ter sequelas graves para a 

sua saúde ou mesmo pôr em risco a sua vida. Por isso, a reatividade tem frequentemente uma 

justificação que poderá advir de uma experiência negativa com o tutor (que poderá ser desde 

uma punição positiva até uma aprendizagem que associa o(s) tutor(es) com um estímulo 

aversivo presente no ambiente, num determinado momento e contexto (Colin, 2010). 
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2. Dor 

 

2.1. Influência da dor no comportamento do gato 

 

A dor é uma sensação física e emocional desagradável associada a uma potencial lesão 

dos tecidos. Envolve mais do que uma mera sensação, podendo afirmar-se que é um estado 

psicológico composto por três áreas: a) uma área sensorial e discriminatória que reconhece a 

intensidade, duração e localização da dor; b) uma área afetivo-emocional que associa a um 

estado emocional e aversivo da dor; e c) uma área de avaliação cognitiva que avalia as 

consequências da dor na qualidade da vida (Epstein et al., 2015; Merola e Mills, 2016a). Nos 

gatos, a componente sensorial e discriminatória, é a mais passível de ser avaliada pelo 

humano, uma vez que se associa a uma sensação corporal específica. Por outro lado, torna-se 

muito difícil avaliar de uma forma precisa a área afetiva-emocional, visto que existe uma 

maior dificuldade, por parte do ser humano, na compreensão das emoções expressas por esta 

espécie tão subtil. Contudo, não se pode assumir uma ausência da componente emocional. De 

referir que não existe uma correlação linear entre a dor presenciada e a lesão dos tecidos, pois 

pode ocorrer dor sem uma lesão clara dos tecidos e pode persistir mesmo depois destes já 

terem recuperado (Craig, 2003; Fernandez e Turk, 1992). O método mais eficaz para avaliar a 

dor acaba por recair sobre observações do comportamento e não sobre aspetos fisiológicos. A 

avaliação da dor deve fazer parte de todo e qualquer exame físico, assim como a recolha do 

historial médico e comportamental do gato, o que irá permitir estabelecer alguma associação 

entre um determinado comportamento e a dor. É crucial que os tutores sejam informados e 

educados no que toca à deteção de alterações comportamentais, sobretudo as que são 

indicativas de dor (Benito et al., 2013). Algumas destas alterações incluem a capacidade de o 

gato manter o seu comportamento normal, alterar completamente o seu comportamento ou 

então o fato de desenvolver comportamentos que resultaram de uma adaptação à própria dor. 

A título de exemplo de algumas alterações comportamentais referidas, temos a adoção de uma 

posição de agachado, tremores dos membros torácicos, uma maior distância entre as orelhas, 

um nariz mais retraído, claudicação de um membro, dificuldade em subir a lugares elevados, 

alteração da relação entre humano-gato, alteração de apetite e de ingestão de alimentos e até 

mesmo alterações humorais. De referir que as alterações mencionadas não indicam, 
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obrigatoriamente, que o gato se encontre com dor, mas devem ser tidas em conta como 

potenciais referências, dado que são bons indicadores de dor (Mathews et al., 2014). 

Recai assim sobre o tutor e, sobretudo, sobre o médico veterinário a tarefa de 

identificar e reconhecer possíveis alterações de comportamento indicativas de dor ou de 

desconforto que, muitas vezes, acabam por passar despercebidas (Epstein et al., 2015). 

Com este objetivo em mente foram criadas várias ferramentas que permitem avaliar a 

dor que o gato está a experienciar. Uma ferramenta bastante comum é o uso de uma escala 

(sistema de pontuação) que permite classificar a dor. No entanto, não se pode afirmar que são 

completamente eficazes dado que existem muitos fatores a serem considerados, como a 

capacidade dos gatos ocultarem sinais de dor, falta de capacidade de reconhecer 

comportamentos provocados por dor, confusão com comportamentos que se adquirem com o 

envelhecimento e, sobretudo, o fato de se remeter à subjetividade e à interpretação por parte 

de cada pessoa (Merola e Mills, 2016b).   
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3. Maneio do Stresse em Gatos 

 

A procura por parte dos tutores sobre conselhos e informações relativamente a 

alterações comportamentais dos seus animais tem vindo a aumentar consideravelmente. 

Apesar desta acrescida preocupação, segundo Hetts, Heinke, & Estep (2004), as alterações 

comportamentais representam menos de 1% do motivo das consultas ao médico veterinário. 

De acrescentar que apenas cerca de 25% dos veterinários no exame de rotina incluem o 

comportamento animal como um dos tópicos a inquirir. Estes dados revelam que ainda há 

muito que progredir nesta área, sendo que o médico veterinário terá que assumir um papel 

mais proativo de forma a informar, prevenir e identificar situações do foro comportamental 

(Hetts et al., 2004).  

A prevenção desempenha um papel fundamental no controlo do stresse e, 

consequentemente, o aparecimento de alterações comportamentais. O investimento num 

ambiente estimulante cognitiva e fisicamente, na perspetiva do animal, pode revelar-se crucial 

na prevenção destas situações. Sendo, gradualmente, alvo de uma crescente preocupação por 

parte do tutor, o médico veterinário tem de estar preparado para o incentivar e informar. O 

enriquecimento ambiental traduz-se no simples fato de acrescentarmos fatores a um estilo de 

vida relativamente pobre, com o intuito de melhorar o bem-estar físico e psicológico do gato. 

Exemplos destes fatores são aspetos físicos, sociais, nutricionais e sensoriais que irão 

melhorar a qualidade do ambiente restrito em que o gato habita (Da Graça Pereira et al., 

2014). 

As estratégias usadas para o enriquecimento ambiental podem ser organizadas em 

animadas ou inanimadas. A primeira pode ser dividida em interações interespecíficas e 

interações intraespecíficas. Por sua vez, a última pode ser dividida em enriquecimento 

nutricional, enriquecimento sensorial e enriquecimento físico e espacial (Ellis, 2009). Neste 

trabalho vamos abordar sobretudo as estratégias inanimadas. 

 

3.1. Enriquecimento Físico e Espacial 

 

Relativamente ao espaço físico e espacial há que assegurar um ambiente que garanta 

um nível aceitável de consistência, certeza e previsibilidade. O objetivo é criar um espaço em 
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que o gato consiga andar livre, sem receios ou medos, onde possa expressar o seu 

comportamento natural e que providencie uma rotina diária previsível, passível de ser 

controlada por este. Como o comportamento natural do gato envolve ações como arranhar, 

roer e brincar, estas podem não agradar ao tutor, sendo necessário equipar o espaço de acordo 

com as necessidades do animal. Possuir arranhadores (Figura 3) e distribuí-los pela habitação, 

sobretudo nas zonas de repouso, irá evitar que o gato arranhe objetos indesejados, como sofás 

(Overall et al., 2005), ter plantas adequadas, não tóxicas ou mesmo objetos próprios 

destinados a serem roídos, irá evitar eventuais estragos não desejados. Fomentar o 

comportamento predatório, recorrendo ao uso de brinquedos é fundamental para qualquer 

gato. Uma forma segura do tutor garantir a possibilidade do seu gato poder brincar é recorrer 

ao uso de brinquedos que mantenham a distância entre ambos. Esta situação é particularmente 

importante dado que instigar brincadeiras que envolvem contato com mãos ou pés do tutor 

pode-se revelar um problema comportamental no futuro, em que o gato considera normal 

atacar os membros do tutor. Alguns exemplos de brinquedos são o uso de uma corda e objetos 

que executam um movimento linear, simulando o movimento de uma presa. É recomendado 

que o uso destes brinquedos seja rotativo para não criar frustração nem saturação e promover 

o interesse (Herron e Buffington, 2010).  

 

 

Figura 3: Arranhadores altos fornecem um local elevado em que o gato pode controlar o ambiente que o rodeia 
(adaptado de Ellis, 2009). 
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Idealmente o gato deve ter acesso sempre disponível às áreas que lhe são destinadas. 

Na área de repouso, a presença de agentes stressantes deve-se encontrar a níveis mínimos. 

Opções que envolvam prateleiras ou estruturas que permitam aos gatos saltarem e colocarem-

se a um nível elevado são preferíveis dado que permitem que este se sinta seguro e passível de 

observar e controlar o ambiente que o rodeia (Herron e Buffington, 2010). Caso exista mais 

do que um gato na habitação, é crucial disponibilizar uma área de repouso para cada gato, em 

diferentes compartimentos da casa, de forma a que estes espaços representem uma zona 

segura em que se possam refugiar quando se sintam ameaçados (Barry e Crowell-Davis, 

1999). 

Outro aspeto a ter em consideração é a zona de eliminação do gato. As caixas de areia 

devem ter em consideração o normal comportamento do gato (escavar antes de eliminar, 

seguido de postura de eliminação e, por fim, cobrir o que eliminou) evitando ao máximo 

interferir com este mesmo. Existem vários tipos de caixas de areia (Figura 4) e o tamanho é 

um fator muito importante a ter em consideração na escolha. Caixas de areia muito grandes 

permitem que o gato adote o seu comportamento normal, devendo ser no mínimo uma vez e 

meia do tamanho do gato, da ponta do nariz à base da cauda. Caixas de areia que sejam 

tapadas podem não fornecer uma boa visibilidade e, consequentemente, o conforto e a 

segurança necessárias. Além disso, este tipo de caixa poderá armazenar odores aos quais o 

gato pode criar aversão (Grigg et al., 2013). A localização destas deve também ser tida em 

conta na medida em que, como já referido, os gatos preferem uma zona segura, tranquila, sem 

eletrodomésticos que possam, durante o normal funcionamento, emitir sons repentinos e que 

seja não passível de ser bloqueada por outro animal. Novamente, se houver mais do que um 

gato na habitação é recomendado que haja uma caixa de areia por cada gato, acrescida de uma 

extra, de preferência em diferentes compartimentos. As caixas de areia devem ser limpas 

diariamente e, no mínimo, deve-se mudar a areia uma vez por semana. Se possível, deve-se 

evitar recorrer ao uso de caixas de areia de sílica uma vez que, alguns gatos, poderão 

desenvolver aversão (Herron e Buffington, 2010).  
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Figura 4: À esquerda, caixa de areia tapada, à direita caixa de areia destapada (adaptado de Grigg et al., 2013). 

 

3.2. Enriquecimento Sensorial 

 

Vários estudos (Overall e Dyer, 2005; Rochlitz, 1999) revelaram que os estímulos 

sensoriais desempenham também o seu papel no que respeita ao bem-estar animal. Um 

estímulo visual pode revelar-se de grande importância e, como exemplo, temos o simples 

acesso a uma janela em que o gato pode observar os estímulos do ambiente exterior, quer 

sejam atividades de humanos ou de outros animais. Nem sempre é possível ter um bom acesso 

a uma janela dentro da habitação, tornando esta opção bastante limitada, mas como alternativa 

pode-se considerar o uso de imagens ou vídeos com o intuito de captar o interesse do gato. De 

referir que esta última opção pode não ser totalmente viável na medida em que pode levar à 

frustração do animal, dado que este não consegue interagir ou alcançar a fonte do estímulo 

(Ellis, 2009). 

 

3.3. Enriquecimento Nutricional 

 

Relativamente ao enriquecimento nutricional há que ter algumas considerações em 

mente. Apesar de uma ração típica de gato perfazer as necessidades nutricionais, a forma 

como a fornecemos não é a mais adequada, pois impossibilita o gato de expressar 

comportamentos normais de caça como localizar, capturar e matar (Stella e Croney, 2016a). 

Frequentemente os tutores referem que o seu animal não come qualquer tipo de comida, 

tornando-se muito seletivos na sua alimentação. Contudo, parte deste comportamento é 

motivado por uma possível ameaça constante, apesar de também poder ser provocado por 
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uma neofobia alimentar. Isto pode ser motivado por vários fatores, nomeadamente este ter de 

partilhar comedouro com outros gatos, o que é de todo desaconselhado, ou pelo simples fato 

da localização do comedouro não ser a ideal, ficando perto de lugares que não são relaxantes e 

sossegados (Herron e Buffington, 2010). 

Apesar de o acesso ilimitado à comida ser um fator positivo e necessário porque 

permite ao animal escolher quando quer comer, no entanto, poderá não o estimular 

adequadamente pois impossibilita o seu instinto de caçador. Aliás, mesmo gatos com comida 

ad libitum mantém o seu comportamento de caça, podendo redirigi-lo para outros objetos, 

animais ou pessoas. A longo prazo, a impossibilidade de manifestarem comportamentos de 

caça, poderá revelar-se prejudicial para o animal, dado que o priva de atividade física e mental 

o que, invariavelmente, conduz a eventuais problemas de obesidade ou outro tipo de 

problemas de saúde (Rochlitz, 2005). Por estes motivos recomenda-se aos tutores que 

dinamizem os hábitos alimentares dos seus companheiros domésticos. Oferecer a comida em 

brinquedos cognitivos que, por exemplo, quando manipulados libertem gradualmente ração 

seca, permitam preencher o seu interior com ração húmida, representando assim um desafio 

para o gato remover o seu conteúdo ou, até mesmo, esconder porções de ração em vários 

lugares de forma a promover comportamentos exploratórios e de locomoção. No entanto, há 

que ter em atenção o grau de dificuldade destes desafios, uma vez que podem causar 

frustração e, consequentemente, um total desinteresse por parte do gato (Stella e Croney, 

2016a). Aconselha-se assim que se comece por desafios mais fáceis e gradualmente se 

intensifique a dificuldade. 
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4. A relação entre a doença periodontal e o stresse 

 

Os mecanismos pelo qual o stresse leva a inflamação são complexos e bidirecionais 

(stresse leva a inflamação e inflamação leva a stresse). O stresse afeta o sistema imunitário de 

variadas maneiras, aumentando as hormonas neuroendócrinas, como glucocorticoides e 

catecolaminas. No processo de ativação destas hormonas, o stresse acaba por ter efeitos 

nefastos sobre as funções imunitárias, incluindo a redução da população de linfócitos, 

proliferação de linfócitos, atividade das células natural killer (NK) e redução na produção de 

anticorpos (Webster Marketon e Glaser, 2008). O stresse crónico provoca um estado de 

inflamação crónica que ocorre pela ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal que leva a 

secreção de concentrações elevadas de glucocorticoides imunosupressivos (Silverman e 

Sternberg, 2012).  

A libertação de citocinas proinflamatórias é fundamental à produção do estado de 

inflamação. As citocinas não são nada mais do que proteínas sinalizadoras que transmitem 

informação entre células imunitárias, sistema imunitário, cérebro e sistema endócrino. A 

interleucina-1 beta, o fator alfa de necrose tumoral e a interleucina-6 correspondem às 

citocinas com um papel mais envolvente no desenrolar do estado de inflamação crónico 

induzido por stresse. A inflamação corresponde à resposta por parte de uma célula ou tecidos 

a uma lesão ou infeção com mecanismos que previnem que esta se torne crónica (Warren et 

al., 2014). 

Em situações de stresse há ativação da cascata de eventos do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal e do sistema simpático-adrenal o que conduz, por vezes, a um estado de 

inflamação crónica. Este estado é caracterizado não só por concentrações elevadas de 

citocinas proinflamatórias no plasma, particularmente interleucina-6, mas também por 

concentrações acima do normal de proteínas da fase aguda (proteína c-reativa, fibrinogénio) 

(Warren et al., 2014). De referir que, na resposta a stresse, a variabilidade genética na 

expressão dos mediadores inflamatórios pode justificar as diferenças observadas entre 

indivíduos nos marcadores sistémicos de inflamação e no risco de morbilidade e mortalidade 

(Cole et al., 2010). 

Doenças de inflamação crónica, como a periodontite, tem uma etiologia multifatorial, 

onde se reconhecem fatores próprios do hospedeiro e fatores que lhe são estranhos. Apesar 
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dos agentes bacterianos terem um papel determinante como agentes etiológicos primários, 

fatores genéticos, comportamentais e mesmo ambientais, podem predispor à instalação da 

mesma, nomeadamente pela indução de stresse crónico. A Doença Periodontal (DP) encontra-

se associada a níveis, locais e sistémicos, elevados de prostaglandinas e de citocinas 

proinflamatórias como a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, que 

contribuem para a destruição dos tecidos periodontais. Um elevado nível de stresse acaba por 

não facilitar a manutenção do equilíbrio, entre as respostas proinflamatórias e antinflamatórias 

(Akcali et al., 2013).  

Assume-se então que o stresse crónico leva a uma redução da resposta imunitária, 

resultando numa alta taxa de infeção por agentes patogénicos e num elevado grau de 

destruição de tecidos periodontais. (Warren et al., 2014). 

Apesar de não haver estudos em gatos que demonstrem a relação entre a doença 

periodontal e o stresse, podemos encontrar estudos efetuados em medicina humana. Assim 

sendo, sabe-se que à medida que a DP progride, a mesma irá ter um impacto negativo na 

saúde do hospedeiro. Gera desconforto, mal-estar, stresse e, em casos mais avançados dor, o 

que poderá conduzir a alterações comportamentais.  

É necessário que o médico veterinário consiga reconhecer as interações existentes 

entre estas várias dinâmicas locais e sistémicas, de modo a poder atempadamente identificar e 

resolver estes problemas de saúde, assim como atuar à distância na sua prevenção. 
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5. Doença Periodontal do Gato 

 

5.1. Anatomia do Periodonto 

 

Para melhor compreender como a doença periodontal vai afetar o dente e as estruturas 

que o suportam é necessário, previamente, conhecer a constituição do periodonto. O 

periodonto é a estrutura que mantem a integridade do dente e é composto por vários tecidos 

de suporte e sustentação que desempenham uma função essencial nesta mesma manutenção. 

Estas estruturas são o cemento, o ligamento periodontal, o osso alveolar e a gengiva (Perry e 

Tutt, 2015). Relativamente a esta última podemos identificar uma componente aderida e uma 

componente livre, cuja superfície adjacente ao dente, revestida por um epitélio estratificado 

não queratinizado espinocelular, forma a parede do sulco gengival. No gato saudável o sulco 

gengival apresenta uma profundidade inferior a 0.5 mm e encontra-se apicalmente ligado ao 

dente pelo epitélio juncional (EJ) que funciona como uma barreira física para as estruturas 

periodontais, permitindo a passagem do fluido crevicular gengival e de células inflamatórias 

para o sulco (Niemiec, 2008; Niemiec, 2012).  

 

5.2. Aspetos epidemiológicos 

 

Estimar a prevalência da doença periodontal numa população de gatos revela-se 

extremamente difícil e desafiante pelo que somente quando sob anestesia geral esta pode ser 

fidedignamente diagnosticada com recurso à inspeção cuidada da cavidade oral e à radiografia 

intraoral (Perry e Tutt, 2015). A doença periodontal é o problema de saúde mais 

frequentemente diagnosticado em gatos, tendo sido diagnosticada em 70% dos gatos com 2 

anos de idade (Niemiec, 2012). Um estudo feito a 109 gatos, que implicou a indução de 

anestesia geral prévia ao exame da cavidade oral e avaliação radiográfica, concluiu que 4% 

dos mesmos não tinham gengivite, 62% sangravam ao toque de uma sonda periodontal e 13% 

mostravam um grau elevado de doença periodontal (Girard et al., 2009). Ainda outro estudo 

revelou que 93% dos gatos com mais de 8 anos de idade mostraram sinais radiográficos de 

perda de osso alveolar ou exposição radicular como consequência da doença periodontal e que 
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50% dos gatos com 4 anos ou mais demonstravam algum tipo de doença periodontal a afetar 

pelo menos um dos dentes (Gengler et al., 1995).  

 

 
5.3 Etiologia 

 

A doença periodontal resulta de uma associação de fatores determinantes e de fatores 

predisponentes a que o gato se encontra exposto durante a sua vida. 

 

5.3.1. Fatores determinantes 

 

5.3.1.1. Placa bacteriana 

 

O fato da cavidade oral possuir um ambiente rico em nutrientes, húmido e com uma 

temperatura amena, faz com que esta seja um local facilitador para o desenvolvimento de 

bactérias.  

A doença periodontal inicia-se com a adesão de certas bactérias orais às peças 

dentárias, duras e irregulares, e aos tecidos de sustentação das mesmas, formando uma 

substância estruturada e resiliente denominada placa bacteriana. (Bernimoulin, 2003). 

A placa bacteriana é um biofilme composto, quase exclusivamente, por bactérias orais, 

organizadas em microcolónias, numa matriz de polímeros de origem microbiana, 

comunicando estas entre si, através de uma série de canais onde circulam fluídos, que 

permitem a distribuição dos nutrientes e do oxigénio e de sinais químicos que estimulam a 

produção de substâncias potencialmente nocivas (Marsh e Bradshaw, 1997; Zhang et al., 

1998) . 

A adesão da placa é feita em três fases: na primeira fase, que ocorre logo após a 

escovagem dos dentes, forma-se a película dentária acelular na superfície do dente. Esta 

película pode ser vista como uma barreira protetora, cuja função é lubrificar e fornecer 

matéria prima para que ocorra a aderência de bactérias. De início aderem os colonizadores 

primários, organismos aeróbios de gram-positivo que possuem estruturas que permitem a sua 
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adesão (Bernimoulin, 2003). Depois, na segunda fase, aderem as bactérias sem capacidade 

inicial de adesão e que têm mais facilidade em aderir a superfícies irregulares ou às matrizes 

previamente sintetizadas por aquelas com capacidade inicial de adesão. Na última fase, ocorre 

a maturação da placa com multiplicação das bactérias existentes e colonização por parte de 

novas bactérias (Perry e Tutt, 2015). À medida que o tempo passa, e com a formação de 

bolsas periodontais no decurso da periodontite, diminui a presença de oxigénio nos tecidos, 

favorecendo o crescimento de organismos anaeróbios de gram-negativo.  

As características da placa bacteriana fazem com que as bactérias residentes sejam 

muito resistentes ao uso de antissépticos e antibióticos, sendo necessário efetuar a rutura 

mecânica do biofilme através da escovagem (Gouveia, 2009).  

 

 

5.3.2. Fatores predisponentes 

  

Existem vários fatores que predispõem o gato a desenvolver a doença periodontal. O 

crowding ou justaposição dentária, que pode resultar de anomalia morfológica da mandíbula 

ou da maxila, a retenção de dentes decíduos, a má oclusão, neoplasias orais, cálculo dentário e 

a hiperplasia gengival, são exemplos de fatores que permitem uma maior acumulação de placa 

dentária, assim como afetam a limpeza natural da cavidade oral, predispondo à instalação da 

doença periodontal (Klein, 2000; Niemiec, 2012). 

O cálculo dentário é constituído maioritariamente por material inorgânico, 

(hidroxiapatita nos gatos) desenvolvendo-se a partir de biofilmes não mineralizados, 

extremamente ricos em bactérias, que mineralizam devido à precipitação de sais de fosfato de 

cálcio provenientes da saliva (cálculo supragingival) ou do fluido crevicular gengival (cálculo 

subgengival). (Akcali e Lang, 2018). 

A mineralização, catalisada pelas bactérias, pode ter início aquando da acumulação de 

placa e pode ficar concluída no espaço de doze dias, sendo que metade da sua formação é 

feita nos primeiros dois dias (Akcalı e Lang, 2018) . Após a mineralização, a superfície dura 

agora formada permite reter novas bactérias, possibilitando a formação de nova camada de 

placa.  
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Comparativamente aos humanos, os gatos acumulam cálculo dentário mais 

rapidamente e em quantidades maiores, mais concretamente nos dentes maxilares e 

nomeadamente nos carniceiros, uma vez que o ducto salivar parotídeo e zigomático drenam 

para cima deste mesmo dente (Niemiec, 2012). De referir que apesar da presença de cálculo 

dentário contribuir para a irritação dos tecidos locais, por vezes, é possível observar grandes 

quantidades de cálculo, sem que os tecidos adjacentes se encontrem inflamados, não se 

podendo estabelecer uma relação direta entre estes dois fatores (Perry e Tutt, 2015). 

De acrescentar que existe evidência científica (Albuquerque et al., 2014; Gonçalves-

Anjo et al., 2019; Morinha et al., 2012) e clínica que afirma que os fatores genéticos também 

são determinantes na suscetibilidade dos indivíduos, para a instalação da doença periodontal. 

Estas evidências são baseadas em vários estudos em humanos e animais que indicam que os 

fatores genéticos influenciam a resposta inflamatória e imunitária. Associado aos fatores 

genéticos, temos de ter em conta a interação destes com fatores ambientais, dado que vários 

indivíduos podem responder de forma diferenciada quando expostos aos mesmos fatores 

ambientais.  

Para entender a importância dos fatores genéticos, é necessário relembrar conceitos 

como polimorfismo de nucleótido simples (SNPs), que são fragmentos de DNA que diferem 

entre si num único par de bases (nucleótido). De referir que, existem estudos que estabelecem 

uma correlação entre SNPs e suscetibilidade para a DP (Gonçalves-Anjo et al., 2019). 

Diferentes formas de genes (variantes alélicas) podem produzir variações nas estruturas dos 

tecidos, nas respostas de anticorpos e nos mediadores inflamatórios, o que leva a que 

variantes alélicas em múltiplos loci génicos, provavelmente, possam influenciar a 

suscetibilidade para a doença (Albuquerque et al., 2014; Morinha et al., 2012).  

A resposta por parte do organismo, juntamente com a virulência das bactérias 

envolvidas, irá determinar o desenvolver da doença periodontal, pelo que gatos, cujo sistema 

imunitário se encontre deficiente ou o seu perfil genético esteja mais predisposto a 

desenvolver a doença periodontal, poderão ter uma apresentação clínica da doença mais 

exuberante do que gatos em bom estado de saúde ou que não estejam predispostos (Niemiec, 

2008). 
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5.4. Fisiopatologia – Da agressão bacteriana à resposta do hospedeiro 

 

Para compreender melhor esta doença é necessário perceber como, e em que situações, 

esta se desenvolve (Harris et al., 2015; Preshaw et al., 2012).  

É comum confundir-se o termo doença periodontal com periodontite e é de extrema 

importância saber que estes não são sinónimos, mas que representam situações diferentes. 

Doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória induzida pela placa bacteriana que 

afeta todos os tecidos que fornecem suporte ao dente, mais concretamente o periodonto. Pode 

abranger desde o ligamento periodontal até ao ápice da raiz do dente, o que leva a uma perda 

do osso alveolar durante a natural progressão da doença. A doença periodontal deve ser 

separada em duas situações clínicas diferentes: gengivite e periodontite (Niemiec, 2012). 

As bactérias têm um papel crucial no despoletar da agressão tecidular, pois invadem os 

tecidos locais e produzem toxinas e outros produtos metabólicos, que conduzem à resposta 

inflamatória, por parte do hospedeiro, na gengiva e em todos os outros tecidos periodontais 

(Niemiec, 2008). 

É cada vez mais aceite que é sobretudo a resposta do hospedeiro aos agentes 

agressivos que causa as lesões tecidulares mais evidentes, em vez do que até aqui se julgava, 

isto é, serem estas provocadas pela virulência dos agressores (Gorrel, 1998). 

 

5.4.1. A fase de Gengivite 

 

Os tecidos da gengiva caracterizam-se, do ponto de vista morfológico, por uma textura 

fina, suave e regular e por uma coloração de tons rosados, excluindo os casos de pigmentação 

normal.  

A gengivite é a inflamação da gengiva, sem que haja inflamação/destruição dos outros 

tecidos periodontais, que pode ocorrer após 2-3 semanas do início da deposição de placa 

bacteriana e caso esta não seja removida (Perry e Tutt, 2015).  
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Na Medicina Veterinária, ao contrário da Medicina Humana, não se usa uma escala 

para classificação da gengivite per si, mas sim uma combinação do "scoring" da gengivite e 

periodontite, que é depois aplicada na classificação da doença periodontal (Niemiec, 2012).  

Podemos classificar o nível de inflamação da gengiva em quatro graus, apresentados 

na Tabela 1, contudo a referida classificação torna-se suscetível a uma interpretação 

subjetiva, uma vez que as características que demarcam cada fase são muito ténues. 

Tabela 1: Índice gengival (adaptado de Wolf et al., 2005) 

Índice Apresentação 

0 Gengiva normal, sem inflamação, sem descoloração e sem hemorragia 

1 Inflamação suave, descoloração suave, ligeira alteração da superfície gengival e sem 

hemorragia 

2 Inflamação moderada, eritema, aumento do volume gengival e sangra ao toque 

3 Inflamação acentuada, eritema e aumento do volume gengival acentuados, tendência 

para sangrar espontaneamente e com presença de ulcerações 

 

 

5.4.2. A fase de Periodontite 

 

A periodontite resulta da inflamação crónica dos tecidos de suporte do dente que é 

causada por microrganismos específicos, levando a uma destruição progressiva do ligamento 

periodontal, do cemento e do osso alveolar, com formação de bolsas que representam um 

sinal muito característico da doença periodontal (Kinane et al., 2017).  

Pode-se afirmar que o sinal clínico que distingue a periodontite e a gengivite é a perda 

do ligamento periodontal. As bactérias que causam esta doença são primariamente anaeróbias 

de gram-negativo. Na doença periodontal felina as bactérias da família Phorphyromonas spp. 

são as mais estudadas, pelo que a sua elevada prevalência tem sido associada à doença 

periodontal e à sua gravidade. Um estudo recente feito numa população de 50 gatos revelou 

que três estirpes de Phorphyromonas (gulae, circumdentaria, nucleatum) são frequentemente 

encontradas na maioria dos gatos que revelam sinais evidentes de doença periodontal (Pérez-

Salcedo et al., 2013).  
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Esta doença, geralmente, tem duas apresentações clínicas bem distintas. A primeira 

consiste na recessão gengival com manutenção da integridade do epitélio juncional e a 

segunda na formação de bolsas periodontais, à medida que ocorre a migração apical do 

epitélio juncional, aumentando a profundidade do sulco gengival para além do 0.5 cm 

fisiológico (Niemiec, 2012, 2008). Como consequência, a raiz do dente e a furca ficam 

expostas, permitindo a fácil identificação do problema.  

De referir que ambas as situações podem ser encontradas quer no mesmo gato, quer no 

mesmo dente (Niemiec, 2012).  

Outra situação clínica que se pode observar é a hiperplasia da gengiva, em vez da sua 

retração. Neste caso, poderá surgir um novo tipo de bolsa periodontal, denominada de 

pseudobolsa periodontal onde, ao contrário das bolsas periodontais, o epitélio juncional não 

sofre alteração, apesar de na sondagem ocorrer um aumento do valor da profundidade do 

sulco gengival, associado como fisiológico (Perry e Tutt, 2015) 

De salientar que num gato nem todos os dentes se encontram na mesma fase da doença 

periodontal, podendo existir dentes que estejam normais, enquanto outros podem estar 

seriamente afetados pela doença periodontal, sendo necessário avaliar com rigor cada dente 

individualmente (Gouveia, 2009).  
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5.4.3. As fases de atividade e de quiescência 

 

Apesar da patogénese das fases de atividade e inatividade ainda não estar totalmente 

compreendida, sabe-se que a doença periodontal é uma doença cíclica que alterna entre fases 

agudas, de desenvolvimento rápido e onde ocorre a destruição dos tecidos, e períodos de 

quiescência (Logan et al., 2002).  

A fase aguda caracteriza-se pelo desenvolvimento de gengivite e periodontite e é 

caracterizada por um aumento fulminante da profundidade das bolsas periodontais, pela perda 

de ligação das fibras periodontais e pela perda de osso alveolar, provocada pela reação 

inflamatória dos tecidos.  

A fase de quiescência prolonga-se por longos períodos de tempo e não está associada 

clínica ou radiologicamente à progressão da doença. É necessário que haja um equilíbrio entre 

as defesas do animal e a virulência das bactérias para que a fase de quiescência se prolongue. 

Caso ocorra uma rutura do equilíbrio destes fatores, a doença entra na sua fase destrutiva em 

que a própria resposta inflamatória do gato irá lesar a zona afetada em vez de a proteger, o 

que pode culminar com a esfoliação do próprio dente (Gorrel, 1998).  

 

5.5. Classificação da Doença Periodontal 

 

Como existem diferentes quadros em que a doença periodontal se insere, é necessário 

atribuir uma classificação consoante as lesões observadas. Contudo, os critérios pelo quais se 

atribui a classificação são dúbios e sujeitos a interpretações, pelo que o critério que é aceite 

universalmente é a perda de inserção. A perda de ligamento define-se como a distância entre a 

junção cemento-esmalte e o ligamento gengival. De referir que a perda do ligamento dá uma 

estimativa mais real da gravidade da doença periodontal do que as bolsas periodontais, uma 

vez que pode haver situações em que há hiperplasia gengival e consequentemente a formação 

de pseudobolsas gengivais. Esta medição é feita desde a junção cemento-esmalte ou de uma 

área considerada clinicamente normal da gengiva. Contudo há exceções, como por exemplo, 

se houver recessão gengival considera-se a perda do ligamento como a profundidade da bolsa 

periodontal mais a área que sofreu recessão gengival. Por outro lado, se houve um aumento 

gengival, considera-se a bolsa periodontal menos a área que sofreu aumento. Como existem 
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várias raças e cada uma bastante distinta entre si, houve necessidade de expressar a medição 

em percentagem em vez de uma medida fixa (Niemiec, 2012). Segundo a American 

Veterinary Dental College podemos classificar a doença periodontal em cinco fases, 

representadas na Tabela 2(AVDC, 2009; Niemiec, 2012). 

 

Tabela 2: Classificação da Doença Periodontal (adaptado de Brook A. Niemiec, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Apresentação 

PD0 Sem sinais de inflamação, pode ter evidências de início da formação de cálculo 

dentário, clinicamente considerado normal; 

PD1 Início de inflamação gengival, é possível visualizar algum cálculo dentário, sem perda 

de osso alveolar; 

PD2 Início de periodontite, ocorre uma perda menor que 25% do ligamento, medida 

radiologicamente pela distância da margem alveolar da junção cemento-esmalte em 

relação ao comprimento da raiz ou através da medição por uma sonda periodontal, 

pode haver envolvimento da furca em fase 1; 

PD3 Periodontite moderada, ocorre uma perda entre 25 a 50% do ligamento, medida 

radiologicamente pela distância da margem alveolar da junção cemento-esmalte em 

relação ao comprimento da raiz ou através da medição por uma sonda periodontal, 

pode haver envolvimento da furca em fase 2; 

PD4 Periodontite avançada, ocorre uma perda maior que 50% do ligamento, medida 

radiologicamente pela distância da margem alveolar da junção cemento-esmalte em 

relação ao comprimento da raiz ou através da medição por uma sonda periodontal, 

pode haver envolvimento da furca em fase 3. 
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5.6. O Diagnóstico e Sinais Clínicos 

 

O exame da cavidade oral deve fazer parte do exame clínico de rotina e não deve ser 

exclusivamente realizado quando surgem problemas estomatológico-dentários. A associação 

do exame da cavidade oral com dados clínicos relevantes como práticas higiénicas, tipo de 

dieta e história clínica pregressa irá contribuir para a deteção de alguma doença 

estomatológico-dentária. Aquando do exame oral e com o gato consciente é possível observar 

a presença de placa bacteriana e alguns sinais clínicos como halitose, cálculo dentário, 

inflamação gengival, recessão gengival e mobilidade dos dentes. No entanto, a verdadeira 

extensão da doença só é avaliada através de um exame periodontal e radiográfico completo 

sob o efeito de anestesia geral (Gouveia, 2009). 

5.6.1. Exame estomatológico-dentário 

 

Quando o animal se encontra anestesiado deve-se proceder à avaliação pormenorizada 

da cavidade oral (Figura 5) e ao registo de todas as alterações encontradas num documento 

específico da ficha clínica da especialidade de Medicina Estomatológico-dentária denominado 

de odontograma. Começa-se por avaliar os tecidos moles como a língua, gengiva, mucosa e a 

orofaringe, avançando depois para a maxila e a mandíbula, acabando na dentição. Esta última 

deve ser observada no seu todo, passando depois a cada peça dentária individualmente. 

Inicialmente devemos confirmar se há alguma peça dentária ausente ou se há uma peça 

dentária supranumerária ou um dente retido da dentição decídua. É importante avaliar todas as 

superfícies dentárias, inspecionando o lado vestibular/labial com a boca fechada e o lado 

palatino/lingual com a boca aberta. De referir que os dentes que apresentam uma aparência 

normal do lado bucal podem apresentar periodontite grave nas outras faces. Outras 

observações importantes no exame individual de cada peça dentária são a acumulação de 

placa, acumulação de cálculo, o grau de gengivite, profundidade do sulco gengival ou da 

bolsa periodontal, exposição da furca, mobilidade dentária e outras alterações da raiz ou da 

coroa (Clarke e Caiafa, 2014). Para se avaliar a extensão do cálculo sobre a superfície dos 

dentes pode-se usar a classificação segundo a Tabela 3.  
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Tabela 3: Grau de deposição de cálculo dentário (adaptado de Clarke and Caiafa, 2014) 

Grau Apresentação 

0 Ausência de cálculo dentário 

I Ligeiro depósito de cálculo supragengival a envolver menos de um terço da superfície 

do dente 

II Depósito moderado de cálculo, que envolve entre 1/3 e 2/3 da superfície do dente, 

com algum depósito a nível subgengival 

II Elevada quantidade de cálculo, a envolver mais de 2/3 da superfície do dente e que se 

estende ao nível subgengival 

 

 

Figura 5: Cavidade oral do gato 

  

O uso de uma sonda periodontal milimétrica é imprescindível para uma correta 

avaliação dos parâmetros acima mencionados. Este é um instrumento de extremidade romba e 

com marcas graduadas fáceis de ler durante as medições. A manipulação deste instrumento 

tem de ser cuidada, dado que pode ferir tecidos moles e levar a um mau diagnóstico das lesões 

periodontais. O dedo indicador e o dedo médio ficam opostos ao dedo polegar, sendo que este 

último é mantido contra a haste do instrumento. Os dedos anelar e mínimo são utilizados para 

estabilizar a mão e o instrumento no animal. O dedo de descanso deve ser instalado dentro da 

boca, o mais perto possível da área de trabalho. Um bom suporte de caneta modificado e um 

dedo de descanso permitem um excelente controlo da sonda periodontal que de outra maneira 

pode ser potencialmente perigoso (Gouveia, 2009). Para se determinar a profundidade do 

sulco ou da bolsa periodontal deve-se introduzir a sonda paralelamente à superfície do dente, 
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entre a gengiva livre e o dente, até se sentir resistência por parte do epitélio juncional. Deve-

se fazer uma pressão ligeira para facilitar a penetração nos tecidos inflamados, mas sempre 

com extrema caução para não fazer pressão excessiva de forma a evitar lesar os tecidos. As 

leituras devem ser feitas em 4 a 6 lugares diferentes da circunferência do dente para garantir 

que uma bolsa não passa despercebida. Caso já tenha ocorrido recessão gengival, a medida 

que vai desde o epitélio juncional até à junção cemento-esmalte irá dar uma estimativa da 

perda do ligamento. De salientar que estas medições devem ser cuidadamente registadas no 

odontograma, como já referido. No gato, o sulco gengival fisiológico tem uma medição 

abaixo de 0.5 milímetros, pelo que qualquer valor superior representa a presença de uma bolsa 

periodontal (Clarke e Caiafa, 2014). É nesta altura que também se pode avaliar o grau de 

gengivite. Ao fazer a exploração com sonda a gengiva pode sangrar ao toque, pelo que 

podemos atribuir uma classificação segundo a Tabela 1. 

 

5.6.2. Furca 

 

Outro fator muito relevante no diagnóstico da doença periodontal é a exposição da 

furca. A exposição da furca ocorre quando a doença periodontal origina uma recessão 

gengival e uma reabsorção do osso que acaba por expor o espaço entre raízes de um dente 

multirradicular (Pilloni e Rojas, 2018). Esta condição pode-se verificar, especialmente nos 

gatos, nas fases iniciais da doença periodontal. Os vários tipos de exposição de furca podem 

ser classificados conforme a Tabela 4 (Gouveia, 2009). A exposição da furca, geralmente, 

acontece nos dentes cuja higienização é mais difícil, fazendo com que os agentes patogénicos, 

restos de alimentos e placas de cálculo sejam mais difíceis de remover, contribuindo para a 

degradação da saúde oral (Niemiec, 2012). 

Tabela 4: Classificação da exposição da furca (adaptado de Gouveia, 2009) 

Fase Apresentação 

F0 Não ocorre exposição da furca 

F1 A sonda periodontal consegue penetrar menos de metade da furca do dente 

F2 A sonda periodontal consegue penetrar mais do que metade da furca do dente 

F3 A sonda periodontal consegue atravessar a furca do dente 
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5.6.3. Mobilidade Dentária 

 

A mobilidade dos dentes é mais um parâmetro importante e que se deve avaliar para 

ajudar a determinar a fase em que a doença periodontal se encontra, assim como a estabelecer 

uma estimativa do prognóstico (Niemiec, 2012). A migração apical do ligamento pode levar, 

em certos casos, à mobilidade do dente afetado. Pode-se estabelecer uma relação entre a 

quantidade de perda de osso alveolar e o grau de mobilidade, embora não traduza a 

progressão da doença. A quantidade de perda de osso alveolar necessária para ocorrer 

mobilidade dentária vai depender de um conjunto de fatores que incluem o comprimento da 

raiz do dente e a qualidade do osso que sustenta os tecidos periodontais. Uma perda de osso 

de 3 mm pode levar a uma elevada mobilidade de um incisivo, contudo se verificada a mesma 

perda óssea num quarto pré-molar pode traduzir-se na ausência de mobilidade do respetivo 

dente (Gouveia, 2009). Para um melhor entendimento da classificação dos vários graus de 

mobilidade foi criado um sistema de classificação pela American Veterinary Dental College 

representado na Tabela 5 (AVDC, 2009; Niemiec, 2012) 

Tabela 5: Grau de Mobilidade (adaptado de Brook A. Niemiec, 2013) 

Grau Apresentação 

M0 Mobilidade fisiológica normal até 0.2 mm; 

M1 Mobilidade na direção horizontal superior a 0.2 mm até 0.5 mm; 

M2 Mobilidade na direção horizontal superior a 0.5 mm até 1 mm; 

M3 Mobilidade em qualquer direção superior a 1 mm 
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5.6.4. Radiologia Intraoral 

 

O exame radiológico é complementar ao exame clínico. Como já referido, o 

inconveniente de qualquer avaliação da cavidade oral é o fato de requerer que o gato esteja 

anestesiado. Aquando de uma radiografia da cavidade oral, opta-se por realizar uma 

radiografia intraoral em vez de uma radiografia de crânio completo, pelo fato de se conseguir 

evitar a sobreposição de estruturas craniais e orais e, também, porque se consegue obter 

imagens de maior resolução que vão permitir colher informação essencial, nomeadamente se 

há perda de osso alveolar e do ligamento periodontal (Colmery, 2005; Gouveia, 2009). 

Existem três tipos de filmes odontológicos que são usados no exame radiográfico da cavidade 

oral (D, E e F) e que diferem entre si no tempo que têm de estar expostos à radiação, sendo 

que o “D” necessita de mais tempo de exposição e o “F” é o que menos necessita de tempo de 

exposição. A acrescentar, existem também diferentes tamanhos de filmes odontológicos 

(4,3,2,1 e 0) em que os mais usados em medicina veterinária são os 4, 2 e 1. O tamanho 4 é o 

maior e é usado para obter imagens extra orais, enquanto o tamanho 2, o mais utilizado, usa-

se para obter imagens da maxila e da mandibula. O tamanho 1 ou 0 é preferido em gatos mais 

pequenos. Existem vários sistemas digitais de radiografia: radiografia digital (DR) que usa um 

sensor e radiografia computorizada (CR) que usa fósforo foto estimulável. São excelentes 

meios de obter radiografias da cavidade oral, dado que diminuem o tempo de exposição à 

radiação, têm velocidades superiores de aquisição de imagem e são fáceis de corrigir erros de 

projeção (Niemiec, 2014; Niemiec et al., 2016). Na realização de uma radiografia intraoral 

existem duas técnicas que são as mais usadas: técnica da bissetriz e a técnica do paralelismo. 

Reunindo as condições que nos permitem fazer uma correta avaliação radiológica da 

cavidade oral, é necessário identificar as várias alterações radiológicas da doença periodontal. 

A perda da crista óssea torna-se cada vez mais visível em radiografias intraorais, 

especialmente nas fases mais avançadas de destruição periodontal e a medição da sua altura é 

frequentemente usada para avaliar a severidade da doença periodontal. A crista óssea, que é a 

porção mais coronal do osso alveolar, é paralela ao plano de oclusão e perpendicular em 

relação à superfície do dente. É aceite que, nos gatos saudáveis, a junção cemento-esmalte se 

encontra sensivelmente a 1 milímetro da crista óssea. A perda de osso associada com 

periodontite pode ser classificada radiologicamente como horizontal ou vertical. A perda de 

osso horizontal traduz-se numa redução da altura da crista óssea, com a margem do osso 
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permanecendo perpendicular à superfície do dente. Este padrão tipicamente afeta dois ou mais 

dentes adjacentes. Na perda de osso vertical, a destruição óssea ocorre numa direção oblíqua, 

fazendo com que a base do defeito fique apical ao osso envolvente (Lommer e Verstraete, 

2001). Este padrão pode só afetar um dente ou até mesmo só a raiz de um dente e também tem 

como característica as suas lesões incluírem a formação de bolsas ósseas com 1, 2, 3 ou 4 

paredes. As bolsas ósseas com 1 ou 2 paredes têm pior prognóstico do que as com 3 ou 4 

paredes (Niemiec et al., 2016). 

De referir que algumas manifestações clínicas da DP podem ser semelhantes a outras 

doenças da cavidade oral, pelo que esta doença tem como diagnósticos diferenciais lesões de 

reabsorção dentária felina (Figura 6), complexo gengivite estomatite felino e doença 

periodontal juvenil (Niemiec, 2012). 

 

 

Figura 6: Lesões de reabsorção dentária felina 
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5.7. Tratamento e Profilaxia 

 

O objetivo primário do tratamento desta entidade nosológica passa por remover a 

placa dentária existente e retardar a deposição de nova placa dentária, fator determinante para 

a instalação da doença periodontal (Perry e Tutt, 2015). Nesta estratégia também é importante 

o controlo dos vários fatores que podem predispor à instalação da doença periodontal como a 

presença de cálculo ou o crowding. 

A higienização profissional da cavidade oral (HPCO) é o procedimento que deve 

anteceder todos os outros procedimentos dentários, é efetuada sob anestesia geral, devendo 

colocar-se o tubo endotraqueal e manter o cuff insuflado para evitar uma pneumonia por 

aspiração, devido às partículas de cálculo libertadas durante todo o processo. Como se trata de 

um procedimento que pode prolongar-se no tempo, é essencial uma correta monotorização 

dos sinais vitais do gato assim como manter o animal aquecido (Niemiec, 2012). 

As etapas realizadas durante uma HPCO variam consoante a preferência do médico, 

mas segundo Brook A. Niemic, 2012, existem aproximadamente treze etapas a serem 

efetuadas, sendo que algumas delas irão ser abordadas neste trabalho. A primeira, e já 

mencionada, tem o seu início com um exame cuidadoso pré-cirúrgico, que envolve a recolha 

da história médica pregressa para identificar possíveis situações clínicas que poderão 

comprometer a anestesia, assim como um exame da cavidade oral que permita identificar 

possíveis doenças orais. Realizada esta avaliação, o médico veterinário pode expor ao tutor as 

entidades nosológicas identificadas e propor os respetivos tratamentos (Niemiec, 2012). 

Durante todo o processo de higienização dentária, irá ocorrer a emissão de aerossóis 

bacterianos, devido aos instrumentos usados, o que poderá representar um risco acrescido 

para a saúde do animal ou do cirurgião. É essencial que o cirurgião se proteja usando 

equipamento de uso individual adequado como máscara cirúrgica, óculos, gorro e luvas e que 

o procedimento seja efetuado numa sala própria de cirurgia “suja”, que não comprometa o 

ambiente estéril, pelas razões já mencionadas (Bellows et al., 2019). 

A etapa seguinte consiste numa lavagem da cavidade oral com uma solução de 

clorexidina a 0.12% ou 0.2%. Este ato pode revelar-se fundamental na prevenção de eventuais 

complicações pós-cirúrgicas, dado que reduz a carga microbiana presente na cavidade oral. 

Segundo um estudo, é comum ocorrer uma bacteriemia transitória ao fim de uma HPCO 



37 
 

(Lafaurie et al., 2007) que, associada à emissão de aerossóis, contribui para a possível 

existência de complicações pós-cirúrgicas.  

De seguida, deve-se remover o cálculo supragengival recorrendo ao uso de um 

extrator de cálculo ou de um raspador de cálculo  

Depois, utilizam-se as sondas de higienização, sendo as mais usadas as ultrassónicas. 

Este instrumento requer alguns cuidados ao ser manuseado, nomeadamente verificar se 

expulsa refrigerante suficiente pela parte terminal da sonda para evitar causar efeitos 

deletérios no esmalte e na polpa. É importante controlar o tempo que se manuseia 

continuamente este instrumento. Alguns autores recomendam não ultrapassar o limite de 5 a 7 

segundos de contato contínuo da sonda com o dente, enquanto outros recomendam não 

ultrapassar a marca dos 15 segundos. Outro aspeto a ter em consideração é a quantidade de 

pressão exercida na sonda, visto que a pressão excessiva poderá tornar o instrumento menos 

eficaz (Lea et al., 2004; Perry e Tutt, 2015).  

Seguidamente procede-se à remoção da placa e do cálculo subgengival. Por vezes esta 

etapa é negligenciada, contudo é considerada a mais importante de toda a operação, dado que 

a remoção exclusiva de cálculo supragengival revela-se ineficaz no tratamento da doença 

periodontal (Perry e Tutt, 2015). O cálculo subgengival é mais difícil de remover que o 

cálculo supragengival, na medida em que este costuma ficar preso entre as irregularidades da 

superfície do dente e a sua visualização consequentemente é mais difícil, pela sua localização. 

Classicamente a remoção do cálculo e da placa subgengival é feita recorrendo ao uso de uma 

cureta, no entanto já é comum o uso de sondas ultrassónicas próprias, que minimizam as 

lesões nos tecidos envolventes. 

Após remoção do cálculo supra e subgengival é recomendado verificar toda a cavidade 

oral com o recurso a uma sonda, de forma a confirmar se não ficou placa bacteriana ou 

cálculo residual que possa ter escapado ao cirurgião (Niemiec, 2012). O processo de remover 

o cálculo vai levar a uma abrasão e a um enrugamento da superfície do dente, o que irá 

facilitar a aderência de nova placa bacteriana. Para evitar esta situação recorre-se a uma 

técnica denominada de polimento. Esta técnica consiste num uso de uma escova ou taça de 

borracha acoplada a um micromotor com baixas rotações, com o intuito de alisar a superfície 

do dente, retardando assim a aderência da placa bacteriana. É necessário ter especial atenção 

no manuseio deste instrumento, pois tal como a sonda de limpeza, não deverá permanecer 
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mais do que 5 segundos em contato com o dente, para evitar lesões térmicas do esmalte e da 

polpa por sobreaquecimento (Holmstrom, 2005). 

Durante a realização da HPCO, é natural a formação e libertação de resíduos que se 

irão acumular nos sulcos gengivais contribuindo para uma contínua infeção e inflamação dos 

tecidos. Perante esta situação é necessário fazer uma lavagem da cavidade oral, especialmente 

dos sulcos gengivais, promovendo assim a rápida recuperação dos tecidos afetados. Esta 

lavagem pode ser feita com uma solução cristaloide (NaCl) ou com gluconato de clorexidina 

(Renvert et al., 1990). 

Ao fim da limpeza da cavidade oral estar concluída, é crucial recorrer ao uso de uma 

sonda periodontal, como já referido, para fazer as medições do sulco gengival e o respetivo 

registo no odontograma de todas as peças dentárias, de forma a compreender a extensão das 

lesões. Este registo vai permitir também acompanhar a evolução da doença em futuras 

reavaliações, possibilitando adequar os tratamentos e os cuidados domiciliários (Holmstrom, 

2005). Em situações em que haja perda de inserção e as medições das bolsas periodontais 

sejam inferiores a 6 mm, por norma efetua-se a técnica de aplanamento radicular que consiste 

na remoção radicular de cálculo, placa e cemento necrosado, podendo complementar-se com a 

curetagem subgengival por técnica fechada, na qual os tecidos moles afetados também são 

curetados. Por outro lado, se a bolsa periodontal for superior a 6 mm e houver outros 

problemas a nível da cavidade oral, recomenda-se fazer uma curetagem subgengival por 

técnica aberta para ter visão direta da raiz do dente o que permitirá a sua correta limpeza 

(Holmstrom, 2012; Niemiec, 2012). No entanto existem outras alternativas que passam por 

cirurgia periodontal e mesmo tratamentos regenerativos, sendo que a escolha deve ser feita 

consoante o compromisso do tutor em eventuais cuidados pós-cirúrgicos. Deve-se optar 

sempre que possível por preservar as peças dentárias, tendo sempre em consciência o bem-

estar do gato. Algumas indicações para extração do dente são a perda de ligamento acima de 

50%; grau de exposição de furca 2 e 3; mobilidade elevada (M3); peça dentária com 

periodontite e reabsorção tipo 1 (Perry e Tutt, 2015). Caso o tutor não ofereça um 

compromisso em cuidar regularmente da higiene da cavidade oral do felino a extração será a 

melhor opção uma vez que resolve definitivamente o problema (Gouveia, 2009). Qualquer 

procedimento cirúrgico terá de ser acompanhado de cuidados diários por parte do tutor do 

gato. Estudos concluíram que, após tratamento, as bolsas periodontais reinfectam-se num 

prazo de 2 semanas a partir do momento em que ocorre negligência da higiene oral. De 
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acrescentar que nestas mesmas situações, a profundidade da bolsa periodontal volta a adquirir 

valores pré-tratamento após 6 semanas (Niemiec, 2012).  

Um cuidado atento à higiene da cavidade oral do gato em casa é considerado o 

tratamento mais eficaz para controlar e combater a doença periodontal. Existem vários 

cuidados diários e para uma melhor compreensão podemos dividi-los em cuidados ativos e 

cuidados passivos. Relativamente aos cuidados ativos, podem ser caracterizados pela 

participação ativa do tutor na remoção da placa dentária, sendo exemplos a escovagem que é 

o método considerado golden standard, o uso de pastas dentífricas e de pastas enzimáticas, o 

uso de selantes e de soluções antissépticas. Por outro lado, os métodos passivos, apesar de não 

serem tão eficazes como os cuidados ativos, apresentam mais adesão por parte dos tutores, 

uma vez que não implicam uma participação direta deste mesmo na saúde da cavidade oral do 

gato. Apesar de existir uma quantidade elevada de métodos passivos, nem todos são 

considerados eficazes, pelo que os mais recomendados são: o uso dietas de controlo de 

cálculo dentário, o uso de barras dentárias que previnem a acumulação de cálculo e aditivos 

que se colocam na água ou na comida (Niemiec, 2012; Roudebush et al., 2005).  
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5.7.1. O uso racional de antibióticos 

 

O uso de antibióticos, nos tempos atuais, tem gerado muita preocupação pelo 

surgimento de bactérias multirresistentes, devido ao uso intensivo destes medicamentos como 

forma de prevenção e tratamento de muitas doenças. A formação de placa bacteriana é 

essencial para o desenvolvimento da doença periodontal e nela podemos encontrar uma 

panóplia de bactérias que possivelmente poderiam ser combatidas recorrendo ao uso de 

antibióticos. No entanto, devido às características e à sua forma de organização sob a forma 

de um biofilme, a utilização de antibióticos como tratamento da doença periodontal torna-se 

questionável. O antibiótico ideal para atuar na doença periodontal deveria ser específico 

contra os agentes patogénicos desta mesma doença, não tóxico, fácil de administrar e com 

baixos custos. Até à data atual este medicamento não existe, contudo existem outras opções 

disponíveis cuja eficácia será sempre relativa apenas a cada caso em concreto (Niemiec, 

2012). A bacteriemia é inevitável, sempre que se remove a placa e o cálculo dentário, mas um 

animal saudável é capaz de eliminar estas bactérias da circulação em poucas horas, sem 

nenhuma sequela e sem recorrer ao uso de antibioterapia sistémica. A exceção à regra serão 

aquelas situações em que o animal esteja imunodeprimido, apresente próteses ou doença 

cardíaca, renal, hepática ou outra (AVDC, 2005). Aquando da seleção de um antibiótico, o 

clínico deverá sempre considerar o potencial benefício, possíveis riscos e fundamentar 

clinicamente a sua decisão (Perry e Tutt, 2015). 
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5.7.2. Os selantes dentários 

 

Os selantes dentários de polímero inerte são utilizados para prevenir a acumulação da 

placa bacteriana nos gatos. Têm como características serem inodoros e insípidos, tendo que 

ser aplicados após a realização de uma HPCO. Estes estabelecem uma ligação electroestática 

ao dente e criam uma barreira hidrofóbica que tem como função repelir a ligação de bactérias, 

saliva e restos de comida, impedindo assim a formação de placa bacteriana e de consequente 

cálculo dentário. Para garantir a sua máxima eficácia deve o tutor do gato reaplicar 

semanalmente o produto (Gengler et al., 2005; Roudebush et al., 2005). 

Apesar de não haver estudos em felinos, sabe-se que, através de um estudo feito em 

dois grupos de quinze cães cada, a aplicação deste selante dentário, num prazo de trinta dias, 

reduziu significativamente a acumulação de placa bacteriana e de cálculo dentário, 

contribuindo assim para a prevenção da doença periodontal (Sitzman, 2013). 

Outro estudo realizado por Zetner e Rothmueller, 2002, avaliou a evolução das bolsas 

periodontais quando tratadas com  um selante do sulco à base de doxiciclina em cães de raça 

Beagle. O intuito deste método é reduzir a magnitude da inflamação com a introdução de um 

antibiótico diretamente nas bolsas periodontais. Durante quatro meses, observou-se uma 

continua recuperação do ligamento periodontal, uma redução na carga bacteriana nas peças 

dentárias tratadas, concluindo-se que, este método, complementa a técnica tradicional da 

curetagem subgengival e aumenta o sucesso do tratamento. 

Pode-se ainda recorrer ao uso de selantes fluoretados, na medida em que estes têm um 

papel anti depósito de placa e antibacteriano, ajudando a diminuir a sensibilidade dentária e 

fortalecendo a estrutura dentária. As preparações de fluoreto são colocadas no dente durante 

aproximadamente três minutos, sendo depois removidas por ar comprimido ou com auxílio de 

uma compressa, mas nunca por lavagem com água, dado que esta pode diminuir a sua eficácia 

(Holmstrom, 2005).  
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6. Objetivos 

 

Com este estudo e na população estudada propõe-se atingir os seguintes objetivos: 

• Identificar o número de gatos que apresentam as seguintes alterações 

comportamentais: está mais agressivo; evita o relacionamento com humanos; 

evita o relacionamento com outros gatos; fricção da face contra o chão ou com 

os membros; mastigar, roer ou transportar na boca objetos duros como, por 

exemplo, pedras; odontoprisis; 

• Avaliar a exposição do gato a agentes stressantes; 

• Avaliar de que maneira o ambiente doméstico influência o comportamento 

normal do gato; 

• Relacionar de que forma uma exposição a agentes stressantes, durante um 

período prolongado de tempo, pode contribuir para o desenvolvimento da 

doença periodontal; 

• Identificar na população estudada o número de gatos que apresentam doença 

periodontal; 

• Estabelecer uma relação entre a manifestação da doença periodontal no gato 

com eventuais manifestações comportamentais; 
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7. Materiais e Métodos 

 

7.1. Inquérito 

 

Para a realização deste estudo, foi elaborado um inquérito (anexo 1), que foi pré-

testado em 39 indivíduos de diferentes idades, géneros e com diferentes graus académicos. 

Posteriormente, foi colocado numa plataforma online (https://docs.google.com/forms/) e 

disponibilizado ao público em páginas de Facebook.  

Este inquérito deveria ser respondido por uma pessoa que fosse tutora (maior de idade) 

de um gato e solicitava-se a resposta a todas as perguntas indicadas. O inquérito permitia a 

recolha de informação sobre dados do tutor, do gato, do ambiente em que este vivia, eventuais 

alterações de comportamento e de historial médico inerente a problemas estomatológicos-

dentários. 

 

7.2. Definição da amostra 

 

O número total de gatos e tutores cuja informação foi recolhida perfaz um total de 321. 

A amostra foi dividida em dois grupos. O grupo de estudo inclui 89 gatos, sendo que o 

critério de inclusão foi a presença de alterações comportamentais selecionadas pelo 

respondente (está mais agressivo; evita o relacionamento com humanos; evita o 

relacionamento com outros gatos; fricção da face contra o chão ou com os membros; 

mastigar, roer ou transportar na boca objetos duros como, por exemplo, pedras; odontoprisis). 

Isto significa que qualquer questionário cuja resposta tivesse algum dos comportamentos 

referidos era integrado no grupo de casos. Os restantes gatos que não apresentam essas 

alterações comportamentais (232) correspondem ao grupo de controlo. Para efeito do presente 

estudo considera-se a presença dos comportamentos acima referidos como alterações de 

comportamento. 

Adicionalmente, de uma forma presencial, foram recolhidos dados clínicos de uma 

amostra de 30 gatos cujo critério de seleção baseou-se na realização de um procedimento 

cirúrgico que implicasse o uso de anestesia geral. De referir que nesta amostra de 30 gatos, os 
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respetivos tutores também responderam ao questionário. Este questionário é idêntico ao 

disponibilizado online com o acréscimo de alguns parâmetros que permitem recolher 

informações exatas sobre problemas estomatológico-dentários (Graus de Furca, Gengivite e 

Doença Periodontal, Lesões de Reabsorção Dentária Felina, Complexo Gengivite Estomatite 

Felino e Doença Periodontal Juvenil).   

 

 

7.3. Exame estomatológico-dentário 

 

Os procedimentos de preparação do gato durante o pré-cirúrgico variavam consoante a 

natureza da cirurgia. A pré-medicação/indução intramuscular era uma associação de ketamina 

– Ketamidor® (100mg/ml) e medetomidina – Dormilan® (1mg/ml). A manutenção foi 

sempre realizada por anestesia volátil com isoflurano em oxigénio. 

Para a recolha destes dados, foi usada uma sonda periodontal de Williams que era 

introduzida no sulco gengival de cada peça dentária, permitindo a leitura individual da 

profundidade do mesmo. A leitura do sulco gengival é feita posicionando-se a ponta romba da 

sonda periodontal paralelamente ao eixo longo do dente e inserindo-a cuidadosamente, para 

não perfurar o epitélio juncional, entre o dente e a gengiva livre até se sentir o fundo do sulco. 

Dado que a altura do osso e o nível gengival podem ser irregulares, é necessário realizar 

medições em quatro a cincos pontos por dente, nomeadamente, a nível lingual, disto-lingual, 

mésio-lingual, mésio-bucal, bucal e disto-bucal. De referir que se pode optar por registar os 

dados da pior medida de recessão gengival e de hiperplasia, da profundidade de sondagem e 

exposição da furca, ou todos estes dados (Gouveia, 2009). Para o efeito, apenas foi registada a 

informação referente à pior medida. 

Procedia-se à observação da gengiva e das várias peças dentárias e todas as alterações 

encontradas, nomeadamente grau de furca, grau de gengivite, fase da DP, que posteriormente 

eram registadas num documento específico da ficha clínica da especialidade de Medicina 

Estomatológico-dentária, denominado de odontograma.  
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7.4. Análises estatísticas 

 

A análise estatística foi realizada através do programa de software JMP (v.14). Foram 

aplicados testes paramétricos e não paramétricos de comparação, entre os dois grupos 

(manifesta alterações comportamentais e não manifesta alterações comportamentais), sendo 

que uma das variáveis era constante: presença ou ausência de alterações comportamentais. 

Assim, para comparar variáveis categóricas, foram usados testes de Qui-Quadrado (χ2). 

Para os casos em que existe associação entre as alterações de comportamento e os 

outros fatores, foi realizada uma regressão logística. Na situação em que houvesse variáveis 

com apenas duas categorias, utilizava-se a regressão binária, permitindo obter o Odds Ratio 

(OR), valor que permite aferir acerca do risco de manifestar alterações de comportamento, 

consoante a exposição a um determinado fator. Caso uma das variáveis apresentasse mais que 

duas categorias, era realizada uma regressão multinominal. Para as variáveis quantitativas, a 

regressão logística permitiu a construção de gráficos, que traduzem qual a variação da 

probabilidade de manifestar alterações comportamentais, consoante o aumento ou diminuição 

do fator em questão. 

A interpretação dos testes depende da formulação de uma hipótese nula (H0 = as 

diferenças encontradas entre os dois grupos são aleatórias e não significativas) e da hipótese 

pretendida (H1= existem diferenças significativas entre os dois grupos). A hipótese nula 

poderá, ou não, ser rejeitada, consoante o valor de p (p-value). Os valores são estatisticamente 

significativos quando p<0,05. Isto significa que as diferenças encontradas entre os dois grupos 

podem ser tidas em conta se existe uma relação entre as duas variáveis testadas. 
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8. Resultados 

 

8.1. Caracterização da Amostra  

 

Foram recebidos e cumpriram os critérios de inclusão (resposta por uma pessoa que 

fosse tutora, maior de idade, de um gato, solicitando-se a resposta a todas as perguntas 

indicadas) 321 questionários dos quais 89 (28%) foram incluídos no grupo estudo, isto é, 

gatos com alterações comportamentais, enquanto 232 (72%) correspondiam ao grupo 

controlo.  

Na população estudada os limites etários estavam compreendidos entre animais com 

menos de 1 ano e com 20 anos (Gráfico 1). No grupo de estudo, a média de idade corresponde 

a 5,56 anos e o valor central (mediana) corresponde a 4 anos, enquanto que no grupo controlo 

a média de idade é de 5,49, (Gráfico 1).  

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição das idades dos gatos em cada grupo. 

 

De notar que no grupo de estudo, 61 gatos (68,54%) viviam em ambiente urbano, 21 

(23,60%) em ambiente rural e 7 (7,87%) em ambos os ambientes. Contrariamente, no grupo 
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de controlo, 144 (62,07%) viviam num ambiente urbano, 44 (18,97%) em ambiente rural e 44 

(18,97%) em ambos os ambientes, (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Distribuição de cada grupo pelo tipo de ambiente em que os gatos vivem. 

 

 

 

8.2. Parâmetros Estatisticamente Significativos 

 

Diversas variáveis categóricas e quantitativas foram comparadas entre os dois grupos 

e, em vários parâmetros não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, por 

isso, na Tabela 6, salientam-se a negrito os que as apresentaram.  
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Tabela 6:  Teste de Qui-quadrado (χ2), para comparar variáveis categóricas e quantitativas entre o grupo de 
estudo e grupo de controlo (321 Casos). 

Variáveis χ2 p R2 

Género 1,008 0,3155 0,0027 
Idade do Tutor 6,244 0,1817 0,0165 
País de Residência 8,093 0,1512 0,0214 
Em que tipo de meio vive? 6,814 0,0331 0,0180 
Formação Académica 4,426 0,2190 0,0117 
Situação Profissional 8,186 0,0423* 0,0216 
São pessoas do agregado familiar que acompanham mais o dia-a-dia do 
gato (Ex: dar comida, limpar caixa de areia, etc.)? 

1,959 0,1616 0,0052 

Costuma ter/receber muita gente em casa? 0,309 0,8570 0,0008 
Costuma receber gente em casa? 0,250 0,6170 0,0007 
Quanto tempo, por dia (horas), o seu animal costuma passar sozinho? 4,685 0,1964 0,0124 
Raça 4,845 0,6788 0,0128 
Idade (Anos) do gato 34,380 0,0166* 0,0907 
Sexo 0.040 0,8417 0,0001 
Peso (Kg) 5,998 0,3064 0,0158 
O seu gato é inteiro (não é castrado/esterilizado)? 0,065 0,7988 0,0002 
Como obteve o gato? 14,251 0,1618 0,0376 
Que idade o gato tinha quando foi adquirido (Meses)? 1,892 0,7556 0,0050 
Tem outros animais em casa? 0,003 0,9584 0,0000 
Indique que outro animal tem 41,812 0,1678 0,1468 
Forma como o seu gato vive 3,634 0,3038 0,0096 
Média de tempo (horas) que passa fora de casa 1,486 0,4757 0,0102 
Há possibilidade de contacto com outros gatos? 2,402 0,1212 0,0159 
O seu gato circula livremente por todas as divisões da casa? 0,020 0,8874 0,0001 
Quais são aquelas que tem acesso? 10,345 0,0660 0,1690 
Quantas caixas de areia o gato tem à sua disposição? 10,544 0,1598 0,0279 
Quantos bebedouros tem o seu gato disposição? 6,083 0,2982 0,0162 
Frequência (por dia) com que muda a água do bebedouro 3,876 0,2752 0,0102 
Quantos comedouros o gato tem à disposição? 2,724 0,6049 0,0072 
Caso tenha mais do que um gato, estes partilham o mesmo comedouro? 0,218 0,6405 0,0006 
Relativamente à comida, quantas refeições seu gato faz ao dia? 1,265 0,8673 0,0034 
Que tipo de bebedouro e comedouro usa? 0,927 0,6291 0,0024 
O(s) comedouro(s) encontra-se na mesma divisão que a caixa de areia? 0,000 0,9969 0,0000 
Tem comido normalmente? 10,395 0,0013* 0,0274 
Há quanto tempo? - - - 
Qual o tipo de alimento do seu gato (ração)? 4,428 0,1093 0,0117 
Mudou, recentemente, os hábitos alimentares? 1,136 0,2864 0,0030 
O seu gato socializa consigo e/ou com os restantes membros do seu 
agregado familiar? 

7,771 0,0053* 0,0205 

O seu gato tem medo/esconde-se de algum elemento do seu agregado 
familiar? 

6,539 0,0106* 0,0173 

O seu gato tem brinquedos? 4,143 0,0418* 0,0109 
Tem locais específicos em casa que permitam que o seu gato se esconda? 0,622 0,4305 0,0016 
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O seu gato costuma subir a sítios elevados tais como armários e 
prateleiras? 

0,429 0,5126 0,0011 

O seu gato tem alguma zona de conforto onde passar a maior parte do seu 
tempo? 

11,735 0,1096 0,0310 

O seu gato alguma vez teve um período de stresse? 5,532 0,0187* 0,0146 
Alguma vez notou sinais de mau hálito no seu animal? 13,243 0,0003* 0,0349 
Alguma vez reparou a ausência de uma peça dentária (Dente) que antes 
existia ou mesmo que nunca tenha existido? 

0,871 0,6470 0,0023 

Nota que o seu gato tem dificuldade, na preensão, deglutição e mastigação 
do alimento? 

7,041 0,0080* 0,0186 

Costuma usar algum destes cuidados dentários profiláticos no seu gato? 11,373 0,0775 0,0300 
Barra dentária (snack) 0,027 0,8704 0,0001 
Elixir para colocar na água de beber 0,446 0,5045 0,0012 
Efetua a escovagem dentária ao seu animal? 5,017 0,0251* 0,0132 
Gel de clorexidina 0,402 0,5259 0,0011 
Ração com quelantes do cálcio (polifosfatos)/ t/d Prescription Diet da 
Hill´s 

1,304 0,2536 0,0034 

Qual a pasta que usa? 0,980 0,6127 0,1309 
Quantas vezes por semana escova os dentes do seu gato? 1,740 0,6281 0,2325 
Foi alguma vez realizada radiologia intraoral no seu gato? 3,256 0,0712 0,0086 
O seu gato alguma vez foi submetido a uma higienização profissional da 
cavidade oral (destartarização)? 

1,907 0,1673 0,0050 

O seu gato foi alguma vez submetido a uma cirurgia periodontal? 1,104 0,2935 0,0029 
Alguma vez recorreu ao uso de antibióticos quando da presença de 
inflamação oral? 

0,698 0,4035 0,0018 

Alguma vez recorreu ao uso de antinflamatórios quando da presença de 
inflamação oral? 

1,947 0,1630 0,0051 

 

 

*P<0.05 – valores com diferenças estatisticamente significativas 
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Quando comparadas variáveis categóricas e quantitativas, os fatores que apresentavam 

uma relação com as alterações comportamentais consideradas são:  

• Em que tipo de meio vive? 

• Situação profissional do tutor 

• Idade (Anos) 

• Tem comido normalmente? 

• O seu gato socializa consigo e/ou com os restantes membros do seu agregado 

familiar? 

• O seu gato tem medo/esconde-se de algum elemento do seu agregado familiar? 

• O seu gato tem brinquedos? 

• Alguma vez teve um período de stresse? 

• Alguma vez notou sinais de mau hálito? 

• Nota que o seu gato tem dificuldade na preensão, mastigação e deglutição do 

alimento? 

• Efetua a escovagem dentária ao seu animal? 

 

 

 

 

8.3. Odds Ratio 

 

Quando encontrados os fatores com associação às alterações comportamentais 

consideradas, realizou-se uma regressão logística binária que nos permitiu obter os valores de 

odds ratio (OR). Estes valores, que estão representados na Tabela 7, permitem aferir sobre o 

risco do gato ter alterações comportamentais, analisando a probabilidade de ter ou não 

alterações comportamentais, consoante a exposição a determinados fatores. Caso o valor seja 

superior a 1, será considerado um fator de risco o que naturalmente irá aumentar a 

probabilidade de ter alterações comportamentais. Por outro lado, se o valor for inferior a 1, o 

risco de ter alterações comportamentais é menor. 
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Tabela 7: Resultados de Odds Ratio, após a realização de uma regressão logística binária, para os fatores que 
estão associados a alterações do comportamento 

Fatores Odds Ratio 

O seu gato tem medo/esconde-se de algum elemento do seu agregado familiar? 3,544 

O seu gato tem brinquedos? 0,478 

O seu gato alguma vez teve um período de stresse? 1,803 

Alguma vez notou sinais de mau hálito no seu animal? 2,634 

Nota que o seu gato tem dificuldade, na preensão, mastigação e deglutição do alimento? 3,494 

Efetua a escovagem dentária ao seu animal? 0,164 
 

 

 

8.4. Regressão Logística Binária 

 

 Para se realizar uma regressão logística foi preciso recodificar variáveis categóricas 

em variáveis quantitativas, permitindo assim estabelecer uma relação entre o aumento do risco 

de ter alterações comportamentais e os parâmetros: Em que tipo de meio vive?; Idade (Anos); 

Tem comido normalmente?; O seu gato socializa consigo e/ou com os restantes membros do 

seu agregado familiar?; O seu gato tem medo/esconde-se de algum elemento do seu agregado 

familiar?; O seu gato tem brinquedos?; O seu gato alguma vez teve um período de stresse?; 

Alguma vez notou sinais de mau hálito no seu animal?; Nota que o seu gato tem dificuldade 

na preensão, deglutição e mastigação do alimento?; Efetua a escovagem dentária ao seu 

animal?; Gengivite (grau).  

 Para melhor interpretação dos seguintes gráficos, em ambas as variáveis entenda-se 

que o valor 0 corresponde a “Não” e o valor 1 corresponde a “Sim”. No caso do gráfico 3, o 

valor 0 corresponde a “Meio Urbano”, o valor 1 corresponde a “Meio Rural” e o valor 2 a 

“Ambos”. No gráfico 3, verifica-se que é mais provável que um gato que viva em ambos os 

ambientes (rural e urbano) tenha menor probabilidade de ter alterações comportamentais do 

que gatos que vivem apenas em ambiente rural ou em ambiente urbano. 
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Gráfico 3: Regressão logística referente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação 
com meio em que o animal vive. 

 

O gráfico 4 representa a probabilidade de um animal manifestar alterações 

comportamentais em função da idade e verifica-se que à medida que a idade aumenta, a 

probabilidade de haver alterações comportamentais também aumenta. 

 

 

Gráfico 4: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação com 
a idade dos gatos. 
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No gráfico 5, está representada a probabilidade de um animal manifestar alterações 

comportamentais, em função dos seus hábitos alimentares, verificando-se que animais que 

comem normalmente (não têm perda de apetite) têm menor probabilidade de apresentar 

alterações comportamentais.  

 

 

Gráfico 5: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação ao 
gato comer normalmente. 

 

No gráfico 6, está representada a probabilidade de um animal manifestar alterações 

comportamentais, em função da socialização do mesmo no ambiente familiar, verificando-se 

que gatos que socializem com algum membro do agregado familiar têm menor probabilidade 

de manifestar alterações comportamentais. 
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. 

 

Gráfico 6: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação com 
o seu gato socializa consigo e/ou com os restantes membros do seu agregado familiar? 

 
 
 
 
 

No gráfico 7, estabelece-se uma relação entre o gato ter medo/esconder-se de algum 

elemento do agregado familiar com a probabilidade de haver alterações comportamentais. 

Averigua-se que, gatos que têm medo ou se escondem de algum elemento do agregado 

familiar têm tendência a ter alterações comportamentais. 

 

Gráfico 7: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação com 
o seu gato tem medo/esconde-se de algum elemento do seu agregado familiar. 
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No gráfico 8, estabelece-se uma relação entre a probabilidade de haver alterações de 

comportamento e do seu animal possuir ou não brinquedos, concluindo-se que, gatos com 

acesso a brinquedos têm menos tendência a manifestar alterações comportamentais. 

 

 

 

Gráfico 8: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação com 

o seu gato tem brinquedos. 

 

No gráfico 9, estabelece-se uma relação entre a manifestação de alterações 

comportamentais e a sujeição a um período de stresse. Considera-se período de stresse um 

período prolongado no tempo capaz de alterar o normal comportamento do gato. Constata-se 

que, de fato, gatos que já experienciaram um período de stresse têm tendência a apresentar 

alterações comportamentais.  
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Gráfico 9: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação com 
e alguma vez teve um período de stresse. 

No gráfico 10, estabelece-se uma relação entre a probabilidade de haver alterações de 

comportamento e a perceção de mau hálito, concluindo-se que à medida que se se incrementa 

a perceção de halitose existe maior probabilidade de haver alterações comportamentais.  

 

Gráfico 10: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação 
com a perceção de sinais de mau hálito. 

 

No gráfico 11, relaciona-se a manifestação de alterações de comportamento com 

dificuldades na preensão, mastigação e deglutição do alimento, verificando-se que é mais 

provável que um gato que tenha dificuldades na preensão, mastigação e deglutição do 

alimento venha a ter alterações de comportamento. 
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Gráfico 11: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação 
com a dificuldade na preensão, mastigação e deglutição do alimento. 

 

No gráfico 12, existe uma relação entre a probabilidade de ocorrerem alterações 

comportamentais e o hábito de escovar as peças dentárias. Conclui-se que gatos cujo tutor 

lhes escove os dentes têm menor probabilidade de manifestar alterações comportamentais. 

 

Gráfico 12: Regressão logística inerente à probabilidade de surgirem alterações comportamentais em relação 

com efetua a escovagem dentária ao seu animal. 

 

8.5 Amostra relativa aos questionários preenchidos em clínica 
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Em relação à amostra de 30 casos observados na clínica, em vários parâmetros não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, por isso, na Tabela 8, vamos 

apenas referir aqueles onde as mesmas foram encontradas. Quando comparamos as variáveis 

categóricas com as quantitativas, o fator que apresenta uma relação com alterações 

comportamentais é apenas o grau de gengivite, dado que em todos os animais pertencentes à 

amostra de 30 casos acompanhados na clínica, foi observada gengivite. 

 

 

Tabela 8: Teste de Qui-quadrado (χ2), para comparar variáveis categóricas e quantitativas entre gatos com 
alterações comportamentais e gatos sem alterações comportamentais na população clínica (30 casos). 

Variáveis χ2 p R2 

Doença 
Periodontal (fase) 3,984 0,1364 0,1222 

Outras Lesões 4,499 0,2124 0,3333 

Gengivite (grau) 7,179 0,0276* 0,2202 

Sulco 
(milímetros) 11,945 0,1537 0,3665 

Furca (grau) 3,949 0,1388 0,1211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*P<0.05 – valores com diferenças estatisticamente significativas 
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9. Discussão 

 

9.1. Meio em que o gato vive 

 

Neste trabalho foi possível correlacionar positivamente a manifestação de alterações 

de comportamento com o meio em que o animal vive (p=0,0331, p<0.05). Quando 

comparamos estas 3 variáveis (Ambiente Rural, Ambiente Urbano, Ambos), pode-se deduzir 

que gatos que passam mais tempo em ambos os meios têm menor probabilidade de manifestar 

alterações comportamentais do que gatos que vivem em ambiente estritamente urbano/rural 

(Gráfico 3). Os gatos de interior, para além de terem menor quantidade de espaço 

comparativamente aos gatos que vivem num meio rural com acesso facilitado ao exterior, 

poderão também contar com uma menor qualidade desse mesmo meio. De referir a 

importância do enriquecimento ambiental na promoção da saúde dos mesmos. É impreterível 

que lhes seja fornecido um território seguro, comida à descrição, abrigo e possibilidade de 

aceder ao exterior (se possível) (Stella e Croney, 2016a). Por outro lado, gatos que vivem 

exclusivamente em ambiente exterior podem apresentar comportamentos como arranhar 

objetos e marcar território que são considerados normais nesta situação, mas quando 

realizados em ambiente interior são rejeitados pelos tutores (Rochlitz, 2005). Estes gatos 

acabam por não ter tanto contacto com humanos, acabando por adotar comportamentos mais 

agressivos aquando do contacto com aqueles (Strickler e Shull, 2013). De referir, que no 

espaço exterior o enriquecimento ambiental não é problema, dado que todas as situações se 

tornam dinâmicas permitindo assim ao animal escolher, na maior parte das vezes, as 

interações que tem. Sendo assim, pode-se deduzir que uma situação ideal passa por um 

ambiente misto de interior e exterior, em que o gato pode optar pelo refúgio dentro do seu 

território ou pela exploração e interação com o ambiente exterior. Independentemente da 

situação, é necessário ter em consideração a necessidade do animal e dispensar tempo a 

perceber como este se sente mais confortável. Caso as necessidades deste não sejam tidas em 

consideração, estes não se sentem seguros e confortáveis no ambiente em que vivem e estão 

mais predispostos a desenvolveram situações de elevado stresse que se pode perpetuar no 

tempo, o que irá afetar, invariavelmente, o normal comportamento do gato. Agressividade, 

urinar em sítios impróprios, arranhar objetos indevidos, procurar refúgio de uma forma mais 

frequente, são comportamentos que podem surgir quando o animal está exposto, durante 
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longos períodos de tempo, a situações extremas de stresse (Bowen e Heath, 2005; Colin, 

2010). 

 

9.2. Situação profissional do tutor 

 

A situação profissional do tutor pode contribuir para haver alterações comportamentais 

do gato (p=0,0423, p<0.05). Os gatos, cujos donos são estudantes ou empregados, são os que 

tendem a mostrar mais alterações comportamentais quando comparados com os gatos de 

desempregados e reformados. Isto pode dever-se ao fato dos tutores empregados ou 

estudantes possuírem rotinas imprevisíveis ou até mesmo não as possuírem de todo. Horários 

inconsistentes, ausência do tutor, entradas e saídas constantes de pessoas em casa e algum 

distanciamento emocional entre tutor e animal criam situações que o gato não consegue 

prever e controlar, acabando por apresentar um incremento nos seus níveis de stresse. 

 

9.3. Idade do Gato 

 

Foi possível observar uma associação entre alterações comportamentais e a idade do 

gato (p=0,0156, p<0.05). O gráfico 4 traduz essa mesma relação, permitindo aferir que à 

medida que a idade aumenta, a probabilidade do animal poder manifestar alterações 

comportamentais também aumenta. Esta relação obtida neste estudo está de acordo com um 

trabalho (Bamberger e Houpt, 2006) que concluiu que gatos com uma idade mais avançada, 

(média de 5,5 anos), apresentavam mais problemas comportamentais, nomeadamente ao nível 

de ingestão de alimento. Isto pode dever-se a vários fatores, sendo um deles o agravamento da 

DP que, à medida que a idade avança, vai progredindo, deteriorando a saúde da cavidade oral, 

o que leva a dor prolongada durante longos intervalos de tempo, aumento da agressividade, 

não socialização com elementos do agregado familiar, entre outros. Estes gatos tornam-se 

menos tolerantes a lidar com experiências novas, tornam-se mais medrosos, mais ansiosos, o 

que contribuí para uma situação em que têm de lidar com o stresse de uma forma diária e 

intensiva  (Bowen e Heath, 2005).  
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9.4. Hábitos alimentares 

 

Um outro parâmetro analisado neste estudo foi a relação entre manifestação de 

alterações de comportamento e os hábitos alimentares do animal. Através da análise 

estatística, foi possível confirmar que estas duas variáveis estão relacionadas (p=0.0013, 

p<0.05). Observando o gráfico 6 é possível deduzir que gatos com perda de apetite  têm uma 

maior probabilidade de ter alterações comportamentais, comparando com gatos não têm perda 

de apetite. No presente estudo, o resultado obtido entre estas duas variáveis corrobora 

conclusões obtidas num estudo previamente realizado (Bamberger e Houpt, 2006) em que se 

estabelece uma relação entre problemas a nível de ingestão de alimento e alterações 

comportamentais (agressividade) observadas em gatos siameses. De acrescentar que um 

estudo feito em ratos de laboratório (Martí et al., 1994) evidenciou que ratos sujeitos a fatores 

de stresse, tinham alterações na quantidade de alimento que ingeriam, podendo deduzir que o 

mesmo acontece nos gatos. A título de exemplo, sabe-se que a anorexia induzida por stresse é 

mediada pela libertação da CRH por parte do hipotálamo. A CRH vai influenciar o circuito 

hipotalâmico que controla o apetite e a ingestão de comida e modula as vias oculomotoras que 

envolvem o reconhecimento e a aquisição da comida. Além disso, o stresse pode agravar a 

neofobia alimentar, acabando por exacerbar a anorexia induzida por stresse quando é 

fornecido alimento ao gato num ambiente carregado de fatores stressantes. O efeito que o 

stresse tem na ingestão de comida vai depender de vários fatores, nomeadamente da 

intensidade dos agentes stressantes. Como consequência de stresse os gatos podem exibir 

comportamentos compulsivos, que são o mecanismo que o felino arranjou para conseguir 

lidar com a exposição a certos agentes stressantes (Amat et al., 2016). 

 

9.5. Socialização com elementos do agregado familiar 

 

O fato de o gato socializar com algum elemento do agregado familiar encontra-se 

também relacionado com as alterações de comportamento (p=0,0053, p<0.05). Como se pode 

observar no gráfico 7, gatos que socializem com elementos do agregado familiar tendem a ter 

menos alterações de comportamento do que gatos que não socializam. O resultado do presente 
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estudo está de acordo com resultados obtidos num estudo prévio (Heidenberger, 1997) que 

conclui que tutores que interagiam com o seu animal, durante períodos de tempo ao longo do 

dia, referiam que notavam menos alterações comportamentais. A qualidade e a quantidade de 

interações entre humano e gato desempenham um papel crucial no comportamento deste. 

Podemos afirmar que uma relação entre humano e animal existe se um número de interações 

se repetirem ao longo do tempo o que irá, invariavelmente, permitir prever o comportamento 

um do outro (Stella e Croney, 2016a).  

 

9.6. Medo de algum elemento do agregado familiar 

 

De acrescentar que este trabalho permitiu estabelecer uma relação entre a existência de 

medo em relação a um elemento familiar e alterações de comportamento (p=0,0106, p<0.05) 

(gráfico 8). Podemos constatar que animais que se escondem de algum elemento do agregado 

familiar têm um risco aumentado em 3,5 de manifestar alterações comportamentais. É 

importante percebermos e identificarmos atitudes que incutem medo, frustração, stresse no 

gato, evitando-as ao máximo para que este não as reconheça como experiências negativas o 

que poderá afetar interações futuras e até mesmo alterações de comportamento (Stella e 

Croney, 2016a).  

 

9.7. Posse de brinquedos por parte do gato 

 

Também foi verificada a correlação entre possuir brinquedos e alterações do 

comportamento (p=0,0418, p<0.05). Analisando o gráfico 9 constata-se que gatos que não 

possuem brinquedos têm maior probabilidade de ter alterações comportamentais. De 

acrescentar que gatos que não têm brinquedos apresentam um risco aumentado em 0,47 em 

manifestar alterações comportamentais. Uma das conclusões do seguinte estudo (Stella e 

Croney, 2016b) foi que grande parte dos tutores, apesar de fornecerem o considerado 

essencial para o bem-estar do gato (zona de alimentação, eliminação e descanso), não 

facultam brinquedos para que este se entretenha e, consequentemente, verifica-se uma maior 

agressividade por parte do felino. Este resultado, embora não muito conclusivo, corrobora os 
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dados obtidos pelo presente estudo, na medida em que gatos que não têm acesso a brinquedos, 

têm mais probabilidade de manifestar alterações comportamentais. Os brinquedos são 

frequentemente introduzidos como tentativa de enriquecer o ambiente em que o gato vive. Os 

gatos gostam de brincar com objetos que eles possam apanhar, atirar, saltar e é através destes 

que eles conseguem exprimir comportamentos relacionados com a sua natureza predatória. O 

uso de bolas, novelos de lã, objetos com capacidade de locomoção constituem o grupo de 

brinquedos de eleição dos gatos, contudo, o recurso a brinquedos que também estimulem 

intelectualmente o felino (jogos cuja resolução é alimento) e que combatem as rotinas pouco 

estimulativas são igualmente importantes. É necessário ter em atenção que brinquedos ou 

jogos muito desafiantes podem levar o gato a sentir-se frustrado e stressado, acabando por ter 

um efeito adverso ao pretendido (Ellis, 2009; Herron e Buffington, 2010). Se o ambiente 

proporcionado ao gato não for enriquecido e o stresse e frustração forem constantes, a saúde 

do animal ficará comprometida, levando ao aparecimento de alterações comportamentais e de 

doenças sistémicas. 

 

9.8. Evidência de um período de stresse 

 

A possibilidade de o gato ter experienciado um período de stresse pode influenciar a 

manifestação de alterações de comportamento (p=0,0187, p<0.05). Como é possível observar 

pelo gráfico 10, gatos que já vivenciaram um período de stresse têm maior probabilidade de 

ter alterações comportamentais do que gatos que nunca passaram por uma situação 

semelhante. Os resultados obtidos corroboram os resultados obtidos por um estudo 

previamente realizado (Urrutia et al., 2019) que demonstra que gatos que estejam sujeitos a 

um episódio agudo de stresse têm o seu comportamento alterado, mais concretamente 

alterações à sua atividade motora.  
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9.9. Sinais de Halitose 

 

Verificou-se com este estudo que existe uma relação entre alterações de 

comportamento e sinais de halitose (p=0.0003, p<0.01). Gatos com sinais de mau hálito têm 

2,6 vezes maior risco de manifestar alterações comportamentais (Tabela 7). De notar que o 

grupo que apresenta sinais de mau hálito tem maior probabilidade de manifestar alterações 

comportamentais do que gatos que não demonstram sinais de mau hálito (gráfico 11). Apesar 

de não haver nenhum estudo que relacione diretamente sinais de mau hálito com 

manifestações de alteração de comportamento em gatos, existem estudos em Medicina 

Humana que estabeleceram essa relação. A título de exemplo, este estudo (Vali et al., 2015) 

conclui que pessoas que tinham algum grau de halitose eram significativamente mais 

stressadas, ansiosas e depressivas, o que corrobora o presente estudo, em que é possível 

deduzir que gatos com sinais de mau hálito têm maior probabilidade de manifestar alterações 

comportamentais. Por outro lado, o seguinte estudo (Settineri et al., 2010) conclui que a 

ansiedade e outros fatores psicológicos observados nas pessoas contribuem para o 

agravamento da halitose o que, novamente, corrobora a existência de relação entre fatores 

comportamentais e sinais de mau hálito encontrada neste no presente estudo. A halitose é um 

problema muito comum nos gatos, uma vez que existe uma negligência por parte dos tutores 

no que toca a cuidados profiláticos, entenda-se escovagens diárias e regulares. Este fator pode 

ser secundário a várias causas, nomeadamente, cetoacidose, bronquite crónica, doença 

gastrointestinal, uremia, tumores orais necrosados. Contudo, a grande maioria dos casos tem 

como causa a DP e, inclusive, a halitose pode representar uma fase mais avançada de DP 

(Niemiec, 2012). Analisando os estudos observados, podemos concluir que problemas como 

depressão, stresse e ansiedade estão intimamente relacionados com a halitose, podendo 

mesmo piorar esta condição. Sendo assim, podemos deduzir que, como nos humanos, estas 

duas variáveis estão relacionadas, no gato a halitose também se encontra intimamente 

relacionada com eventuais alterações de comportamento (agressividade, levar membros à 

boca, muda de hábitos alimentares ou rejeição de alimento). 
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9.10. Dificuldade na preensão, mastigação e deglutição do alimento 

 

Com este estudo permitiu-se estabelecer uma relação entre alterações 

comportamentais e dificuldade na preensão, mastigação e deglutição do alimento (p=0.0080, 

p<0.01). Para além do referido, observando o gráfico 12, pode-se reiterar que gatos com 

dificuldade em mastigar, prensar, deglutir o alimento têm maior probabilidade de manifestar 

alterações de comportamento. Contudo não foi possível comparar os resultados por nós 

obtidos com outros estudos uma vez que não conseguimos encontrar nenhuma referência na 

bibliografia disponível. 

 

9.11. Rotinas de escovagem dentária 

 

Foi possível concluir que a escovagem dentária (p=0,0251, p<0.05) influencia as 

alterações de comportamento em gatos. Observando o gráfico 13 podemos concluir que gatos 

cujos tutores realizem a escovagem das peças dentárias têm menor probabilidade de 

manifestar alterações comportamentais. De referir que não foi possível estabelecer uma 

comparação dos resultados obtidos com outros trabalhos, por não existirem estudos que 

relacionam estas duas variáveis. 

 

9.12. Grau de gengivite 

 

Este estudo revelou que há uma relação entre o grau de gengivite e a manifestação de 

alterações comportamentais (p=0.0276, p<0.05). De referir que não existe nenhum estudo que 

relacione diretamente o grau de gengivite com alterações de comportamento em gatos, no 

entanto, existem estudos em Medicina Humana que estabelecem esta relação. No seguinte 

estudo (da Silva et al., 2015) um dos resultados obtidos foi uma associação significativa entre 

ansiedade e depressão com a presença de gengivite em adolescentes, o que corrobora os 

resultados obtidos no presente estudo, em que se estabelece uma relação entre alterações 

comportamentais e a presença de gengivite. A gengivite é caracterizada por vários graus, 

apresentando sinais clínicos que vão desde a sua fase inicial, caracterizada por um ligeiro 
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aumento da vascularização gengival, ligeira inflamação, até a uma gengiva eritematosa, com 

uma inflamação grosseira que sangra ao toque (Niemiec, 2012; Perry e Tutt, 2015). Esta 

condição quando negligenciada irá perpetuar-se no tempo, levando a situações de desconforto, 

dor e stresse. Observando os resultados dos estudos previamente enumerados sabe-se que em 

Medicina Humana há uma relação entre gengivite e fatores comportamentais/psicológicos, 

nomeadamente o stresse, ansiedade e depressão. Pode-se então fazer uma extrapolação para a 

Medicina Veterinária onde gatos que têm algum grau de gengivite podem estar sujeitos a 

eventuais alterações de comportamento, como andarem mais stressados, agressivos ou 

deprimidos, sendo a inversa também verdadeira.  
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10. Conclusão 

 

As alterações de comportamento têm sido alvo de cada vez mais interesse e investigação 

por parte da comunidade científica. 

Em suma, sabe-se que a relação entre a manifestação de alterações comportamentais e 

a doença periodontal é bidirecional. Isto é, os sinais clínicos da doença periodontal irão 

repercutir-se no bem-estar físico e psicológico do gato, o que num prolongado intervalo de 

tempo, poderá manifestar através do surgimento de alterações comportamentais. Por outro 

lado, um gato com alterações de comportamento, provocadas por estímulos contínuos de 

stresse, torna-se mais predisposto ao aparecimento e ao desenvolvimento de formas mais 

agressivas da referida doença. 

De referir que neste estudo foram consideradas alterações comportamentais os 

seguintes comportamentos: está mais agressivo; evita o relacionamento com humanos ou com 

outros gatos; fricciona a face contra o chão ou com os membros; manifesta odontoprisis; 

mastiga, rói ou transporta objetos duros na boca, como, por exemplo, pedras. 

Na população em estudo foram identificados 89 gatos com alterações 

comportamentais. Os gatos são uma espécie que está bastante exposta e é vulnerável ao 

stresse, o que poderá acarretar elevadas repercussões a nível comportamental e da sua saúde 

em geral. Os fatores que podem provocar stresse são inúmeros e muitas vezes passam 

despercebidos ao tutor. Como era expectável, neste estudo foi possível obter uma relação 

entre a manifestação de alterações comportamentais e fatores intrínsecos ou aos quais o 

animal se encontra exposto no seu quotidiano, tais como: a) idade; b) ambiente em que vive; 

c) situação profissional do tutor; d) socialização no agregado familiar; e) medo de algum 

elemento do agregado familiar; f) a posse de brinquedos; g) a existência de um período de 

stresse registado na vida do animal? 

Foi possível concluir que o ambiente (organização espacial, qualidade do espaço, 

rotinas diárias) em que o gato está inserido influencia de forma drástica a sua qualidade de 

vida, levando a eventuais alterações do comportamento. A negligência em relação ao 

ambiente, secundária à falta de formação e informação, levará a situações de stresse agudo. 

Quando os gatos não conseguem ultrapassar situações de stresse agudo, incorrem no risco do 

problema se tornar crónico o que, por sua vez, trará efeitos nefastos à sua saúde, predispondo-

os a eventuais alterações comportamentais ou a outros problemas que poderão ser sistémicos. 
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A DP é uma doença bastante frequente em gatos, que se manifesta muito 

precocemente e cuja etiologia é multifatorial. Dos 30 casos acompanhados a nível clínico foi 

possível observar presença de gengivite em todos eles, o que significa que nesta amostra 

todos já se encontravam na fase inicial desta doença. No entanto, muitos dos fatores 

relacionados com as fases iniciais da DP ou que indiciam a possível existência desta doença, 

encontram-se associados à manifestação de alterações comportamentais e, inclusive, chegam 

mesmo a aumentar o risco de exacerbar os quadros de doença periodontal. Alguns destes 

fatores são: 1) hábitos alimentares 2) sinais de halitose; 3) dificuldade na preensão, 

mastigação ou deglutição do alimento; 4) rotinas de escovagem dentária; 5) grau de gengivite. 

A investigação nesta área é de extrema importância no que toca à saúde 

estomatológico-dentária e comportamental do gato, permitindo assim incrementar a 

informação disponível para que os Médicos Veterinários possam atuar profilaticamente de 

forma rápida e eficaz. É comum a negligência por parte do tutor, sobretudo por falta de 

informação e consequentemente falta de implementação de medidas de prevenção. 

A reduzida amostra pode ter sido uma limitação do presente estudo. Recomenda-se a 

continuação da investigação nesta área, para não só melhor se provar a relação biunívoca 

entre estas duas variáveis, como também melhor conhecer a forma como estas se interligam. 
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12. Anexos 
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