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RESUMO 
 

A gengivoestomatite crónica felina (GECF), tal como o próprio nome indica, é uma doença que afeta a 

cavidade oral dos gatos e é caracterizada por lesões do tipo ulcerativo ou ulcero-proliferativo, associadas 

a uma intensa inflamação oral. 

A amiloide A sérica (SAA) e a somatomedina C, esta última vulgarmente designada de “Insulin-like 

Growth Factor-1” (IGF-1), são consideradas proteínas de fase aguda. As mesmas podem ser utilizadas 

como indicadores de diagnóstico e monitorização em doenças sistémicas. Contudo, o seu 

comportamento perante um processo inflamatório é consideravelmente diferente, uma vez que a 

concentração sérica de SAA aumenta e a de IGF-1 diminui. 

O principal objetivo deste trabalho foi o de determinar os níveis séricos de SAA e IGF-1 numa amostra 

populacional de gatos diagnosticados com GECF e, posteriormente, compará-los com os intervalos de 

referência disponibilizados na literatura para esses mesmo parâmetros. 

De modo a cumprir esse objetivo, selecionaram-se oito gatos com GECF e sem outras comorbilidades 

diagnosticadas. Procedeu-se à mensuração da concentração sérica de SAA e IGF-1 nestes animais, 

recorrendo às técnicas laboratoriais de nefelometria e quimioluminescência, respetivamente. 

Foi possível constatar que a maior parte das concentrações de SAA obtidas do grupo de estudo (2,3536 

± 3,7319 mg/L) se encontraram dentro do intervalo de referência determinado (1,8 ± 2,3 µg/mL). 

Relativamente às concentrações séricas de IGF-1 dos gatos estudados (226,33 ± 91,47 µg/L), todas elas 

estiveram dentro do intervalo tido como referência para esse parâmetro (<795 ng/mL).  

Até ao momento e, sendo do conhecimento dos autores, nunca tinham sido reportados os valores séricos 

de SAA e IGF-1 em gatos com GECF. Os resultados obtidos neste estudo indiciam que ambos os 

biomarcadores inflamatórios não são os mais indicados no momento do diagnóstico de GECF, não 

permitindo determinar o estadio inflamatório sistémico associada a esta doença. 

 

 

Palavras-chave: gengivoestomatite crónica felina, gato, inflamação, biomarcador, somatomedina C, 

amiloide A sérica. 
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ABSTRACT 

 
As the name implies, feline chronic gingivostomatitis is a disease that affects the oral cavity of cats and 

is characterized by ulcerative or ulcerative-proliferative lesions, associated with intense oral 

inflammation. 

Serum amyloid A (SAA) and somatomedine C, also refered to as “Insulin-like Growth Factor-1” (IGF-

1), are considered acute phase proteins. These can be used as indicators of diagnosis and monitoring of 

systemic diseases. However their behaviour through an inflamatory process is considerably diferent, as 

SAA concentration rises and IGF-1 decreases. 

The main goal of this Master´s dissertation was to determine the concentrations of SAA and IGF-1 in a 

population sample of cats diagnosed with feline chronic gingivostomatitis and compared it to the 

reference intervals available in the literature for each parameter. 

To achieve this goal eight cats with feline chronic gingivostomatitis but without any concomitant 

disease were selected. SAA and IGF-1 concentrations were measured using nephrometry and 

chemiluminescence laboratory techniques, respectively. 

It was found that most of SAA concentrations obtained in this study group (2,3536 ± 3,7319 mg/L) 

were within the determined reference range (1,8 ± 2,3 µg/ mL). Concerning the IGF-1 serum 

concentrations in studied cats (226,33 ± 91,47 µg/L), all of them were within the reference range 

(<795ng/mL). 

To this moment, and to the authors knowledge, the serum concentrations for SAA and IGF-1 in cats 

with chronic gingivostomatitis had never been reported. The results obtained in the study show that 

neither of the inflamatory biomarkers are the most indicated to diagnose feline chronic 

gingivostomatatis, not allowing to determine the systemic inflammatory stage associated with this 

disease. 

 

Key words: feline chronic gingivostomatitis, cat, inflammation, biomarker, somatomedine C, serum 

amyloid A. 
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Capítulo I - Introdução 

 

1. Doença Estomatológico-dentária Felina 

Uma enorme variedade de doenças agudas, crónicas ou crónicas com períodos recidivantes de 

agudização, pode afetar a cavidade oral, provocando a inflamação localizada ou generalizada da 

gengiva ou da mucosa oral (Reubel et al., 1992; Lommer, 2013b). 

Relativamente à localização anatómica da inflamação oral, podemos designar de estomatite a 

inflamação da membrana mucosa da boca, glossite a inflamação da língua, gengivite a inflamação 

da gengiva e periodontite a inflamação dos tecidos periodontais (gengiva, osso alveolar, cemento 

e ligamento periodontal), entre outras designações existentes. Em termos de apresentação clínica, 

as lesões orais podem ser vulgarmente caracterizadas pelo seu aspeto ulcerativo, vesicular, 

proliferativo, supurativo, hemorrágico, fibrinoso, bulboso ou pela combinação de diferentes 

apresentações (Pedersen, 1992). 

Apesar da cavidade oral ser a primeira interface entre o meio ambiente e o indivíduo (Pedersen, 

1992), a mesma não apresenta um alargado espetro de reações face aos diversos estímulos nocivos, 

o que conduz ao aparecimento de apresentações clínicas semelhantes em doenças com origens 

etiológicas muito diferentes (Lommer, 2013b).  

As neoplasias da cavidade oral têm geralmente o aspeto de uma massa que pode apresentar ou 

zonas eritematosas ou ulceradas (Lommer, 2013b). É de realçar que as neoplasias da cavidade oral 

dos gatos são a quarta neoplasia mais frequentemente encontrada nesta espécie (Vos & Van Der 

Gaag, 1987; Stebbins et al., 1989), sendo de entre elas o carcinoma espinocelular a que apresenta 

maior prevalência (Stebbins et al., 1989; Bertone et al., 2003; Bilgic et al., 2015).  

As doenças autoimunes que podem afetar a cavidade oral, manifestam-se essencialmente através 

da presença de úlceras orais, tendo como exemplo o lúpus eritematoso sistémico e as afeções 

penfigoides (Pedersen, 1992; Lommer, 2013b). 

Existem também diversos agentes infeciosos, nomeadamente vírus, como calicivírus felino (CVF), 

herpesvírus felino (HVF-1), vírus da leucemia felina (VLF) e vírus da imunodeficiência felina 

(VIF) que têm um grande destaque, na génese de determinadas doenças estomatológico-dentárias. 

Muitas vezes as lesões orais apresentadas são o resultado da imunossupressão causada por alguns 

deles, como VLF ou o VIF, e consequente infeção por determinados agentes oportunistas como 
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bactérias ou outros vírus (Niza et al., 2004; Hartmann, 2011). 

A doença periodontal, envolve duas fases: a gengivite e a periodontite, sendo estas caracterizadas 

por uma inflamação dos tecidos periodontais, associada à presença de placa bacteriana. A gengivite 

é definida como a inflamação reversível da gengiva que poderá evoluir para periodontite, levando 

à destruição dos tecidos periodontais, com sinais clínicos como a recessão gengival, reabsorção do 

osso alveolar, necrose do cemento, exposição da furca e mobilidade dentária (Perry & Tutt, 2015). 

Outro tipo de lesões dentárias, bastante comum em gatos, são as denominadas lesões de reabsorção 

dentária. São lesões muitas vezes tardiamente diagnosticadas, devido ao facto de clinicamente 

apenas serem notadas quando existe um defeito ao nível da coroa dentária, sendo já esta fase 

considerada um estadio avançado (Reiter & Mendoza, 2002; Gorrel, 2014). Têm um caracter 

progressivo e podem resultar em lesões bastante dolorosas quando atingem a polpa dentária (Lyon, 

1992; Reiter & Mendoza, 2002; Gorrel, 2014).  

Outra condição que pode afetar os gatos é o complexo granuloma eosinofílico (CGE). O CGE afeta 

não só a cavida oral, nomeadamente a língua, o palato duro ou a região do queixo (granuloma 

eosinofílico), bem como o lábio superior (úlcera indolente) e a pele (placa eosinofílica) (Bloom, 

2006; Lommer, 2013b). Estas lesões são caracterizadas por um infiltrado eosinofílico, além de uma 

população variável de mastócitos, histiócitos e linfócitos. Reações de hipersensibilidade a insetos, 

a alergénios ambientais ou a alimentos são apontadas como as causas mais comuns, sendo 

fundamental descobrir a verdadeira etiologia e, se possível eliminá-la, antes de implementar 

qualquer terapia (Bloom, 2006). 

Após a breve descrição das doenças mais frequentes ao nível da cavidade oral dos gatos, é possível 

perceber que ainda há um longo caminho a percorrer quanto à compreensão da sua abordagem 

diagnóstica, assim como quanto à implementação da terapia mais adequada. 
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2. Gengivoestomatite Crónica Felina 

A GECF, também denominada como complexo 

gengivite-estomatite felino, estomatite felina 

intratável, gengivite-faringite plasmocitária, 

estomatite felina crónica, gengivite-estomatite 

linfoplasmocitária, glossofaringite 

linfoplasmocitária ou estomatite linfoplasmocitária 

(Lyon, 2005; Santos et al., 2016), é considerada 

uma das doenças mais frequentemente encontrada 

na prática clínica, sendo mesmo referida como a 

segunda causa mais comum de doença oral em 

gatos, depois da doença periodontal (Diehl & 

Rosychuk, 1993). Apesar de ser uma patologia 

bastante recorrente é ainda assim um desafio, tanto 

para os médicos veterinários como para os tutores, 

uma vez que apresenta graves lesões inflamatórias que podem apresentar refratabilidade aos 

tratamentos apresentados (Niza et al., 2004).  

É caracterizada por lesões inflamatórias, difusas ou localizadas, de caracter ulcerativo ou úlcero-

proliferativo nos tecidos orais, podendo inclusivamente afetar a região do arco glossopalatino ou 

da fauce, persistindo ao longo do tempo  (Niza et al., 2004; Hennet et al., 2011; Santos et al., 2016). 

Aquando da exploração da cavidade oral, é possível constatar que, por norma, as lesões 

inflamatórias são apresentadas em ambos os lados de forma simétrica, estando os tecidos bastante 

friáveis, o que faz com que sangrem com mais facilidade (Rolim et al., 2016; Santos et al., 2016). 

A sua etiologia ainda não se encontra totalmente esclarecida. No entanto, crê-se atualmente que 

tenha uma componente multifatorial, estando envolvidos vírus, bactérias, antigénios alimentares, 

bem como o stresse e ambiente em redor (Niza et al., 2004; Lyon, 2005). 

Os sinais clínicos mais frequentes são dor intensa na cavidade oral acompanhada de disfagia, 

sialorreia, halitose e perda de peso, entre outros (Lyon, 2005; Rolim et al., 2016). 

Em termos de tratamento, existem atualmente diversos protocolos tendo eles uma abordagem 

médica, cirúrgica ou a combinação dos dois. Contudo, nenhum deles oferece a remissão eficaz e 

Figura 1. Apresentação clínica de um gato, fêmea, de 

2 anos e com GECF. A fotografia ilustra a estomatite 

caudal (seta azul). Fotografia gentilmente cedida pelo 

Serviço de Medicina Estomatológico-dentária da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douto 

(UTAD). 
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completa da doença (Niza et al., 2004; Hennet et al., 2011). O sucesso terapêutico incompleto e 

variável poderá ser justificado pela etiologia multifatorial da GECF, sendo fundamental 

implementar terapêuticas individualizadas (Winer et al., 2016).  

 

3. Resposta de Fase Aguda 

Uma vez que as doenças estomatológico-dentárias estão frequentemente associadas a reações 

inflamatórias, surge consequentemente uma resposta de fase aguda. A resposta de fase aguda é um 

mecanismo fisiopatológico complexo que envolve uma série de reações do organismo, em resposta 

a uma alteração local ou sistémica da sua homeostasia, causada por um estímulo nocivo (Gruys et 

al., 2005; Paltrinieri, 2008).  

A resposta imunitária inata é a primeira a ser ativada, bem como a resposta do próprio tecido lesado, 

havendo a libertação de citocinas proinflamatórias como a interleucina (IL)-1, a IL-6 e o fator de 

necrose tumoral (TNF)-α, assim como o recrutamento de células inflamatórias. O aumento da 

concentração destas citocinas a nível sanguíneo induz alterações no equilíbrio do organismo 

(Paltrinieri, 2008).  

Ocorre também a ativação do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, bem como uma diminuição na 

secreção da hormona de crescimento (Gruys et al., 2005). Este fenómeno de ativação conduz ao 

aparecimento de uma série de eventos, entre os quais se incluem as alterações nas concentrações 

séricas das proteínas de fase aguda (PFA) (Gruys et al., 2005). Esta variação da concentração sérica 

de determinadas PFA, ao longo do decurso de uma dada doença, tem-se revelado um marcador 

deveras interessante ao permitir elaborar um diagnóstico mais precoce e fazer uma monitorização 

mais precisa. 

Assim, a resposta de fase aguda tem como objetivo principal a reposição da homeostasia do 

organismo o mais rapidamente possível. Este objetivo é alcançado através do controlo e isolamento 

do agente invasor, remoção de moléculas prejudiciais provenientes deste mesmo agente e ativação 

dos mecanismos necessários ao retorno da funcionalidade adequada do organismo (Ceciliani et al., 

2002). 
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Capítulo II - Estado da Arte 

 

1. Epidemiologia da Gengivoestomatite Crónica Felina 

 

1.1. Raça 

Existe uma dualidade de opiniões relativamente ao facto de existir predisposição racial para o 

desenvolvimento desta doença. Alguns autores (Castro-López et al., 2011) referem que não existe 

qualquer predisposição. No entanto, outros consideram raças como o Persa, Siamês, Abissínio, 

Himalaio e Birmanês como particularmente suscetíveis ao desenvolvimento de GECF (Healey et 

al., 2007; Hennet et al., 2011; Lobprise, 2012). Estas raças são também referidas como aquelas que 

apresentam a forma mais grave da doença, possivelmente por influência de determinados fatores 

genéticos (Williams & Aller, 1992; Healey et al., 2007; Hennet et al., 2011).  

 

1.2. Idade 

A idade média de surgimento desta doença é de 8 anos (Hofmann-Appolo et al., 2010), podendo, 

contudo, ocorrer em praticamente qualquer idade, uma vez que se encontram casos descritos desde 

os 2 aos 20 anos (Castro-López et al., 2011). 

 

1.3. Género 

O género não é tido como um fator preponderante para o desenvolvimento de GECF, não existindo 

aparente predisposição sexual (Santos et al., 2016). Alguns estudos têm confirmado esta teoria, 

uma vez que a distribuição entre machos e fêmeas é feita de forma bastante semelhante (Healey et 

al., 2007; Hofmann-Appolo et al., 2010). 

 

2. Etiologia 

Atualmente, a etiologia da GECF não é completamente conhecida, havendo ainda um longo 

caminho a percorrer em termos de investigação, até que se chegue ao definitivo agente ou agentes 

causais desta doença (Hofmann-Appolo et al., 2010; Rolim et al., 2016). Acredita-se que a GECF 

seja uma doença de natureza multifatorial, sendo o resultado de uma resposta imunitária 
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inadequada a um estímulo antigénico oral crónico, aliado ao facto de possuir uma certa 

variabilidade individual (Niza et al., 2004; Hennet et al., 2011). O envolvimento de determinadas 

entidades como vírus, bactérias, o ambiente e o maneio (stresse), a alimentação e a resposta do 

sistema imunitário, em combinação com fatores genéticos, são tidas como as principais causas para 

o desenvolvimento de GECF (Healey et al., 2007; Dowers et al., 2010). 

 

2.1. Vírus 

A participação viral é tida como um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de GECF, 

nomeadamente o CVF, o VIF, o VLF, o HVF-1 ou o vírus da peritonite infeciosa felina (VPIF) 

(Healey et al., 2007; Dowers et al., 2010). No entanto, é preciso ter em consideração que nem todos 

os animais infetados com um desses vírus ou mesmo com vários, desenvolvem GECF, pelo que 

não é possível ter a certeza que estes sejam os fatores desencadeantes (Dowers et al., 2010). 

 

2.1.1. Calicivírus Felino 

O CVF é um agente infecioso altamente difundido nas 

populações de gatos, sendo frequentemente associado a 

GECF. Os gatos podem ser infetados por via oral, nasal 

ou conjuntival e a sua replicação ocorre essencialmente 

no trato respiratório superior e na cavidade oral. Os 

sinais clínicos mais comuns estão relacionados com a 

inflamação do trato respiratório superior, em que há a 

presença típica de secreção nasal e ocular, úlceras na 

cavidade oral, bem como febre e anorexia. As úlceras 

presentes na cavidade oral provêm de vesículas que se 

formam, tipicamente na margem da língua (Radford et 

al., 2007). Quando da presença de estomatite caudal, o 

CVF é o principal vírus associado (Reubel et al., 1992; 

Addie et al., 2003). No entanto, de acordo com um estudo elaborado por Druet & Hennet (2017), 

a sua carga viral não está correlacionada com a gravidade das lesões orais.  

A teoria de que o CVF está correlacionado com GECF é apoiada por diversos autores, 

Figura 2. Úlcera na língua sugestiva de infeção 

por CVF em gato fêmea diagnosticada com 

GECF. 
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nomeadamente por Thompson et al. (1984), Dowers et al. (2010), Fernandez et al. (2016). Já outro 

estudo, revelou que 96% dos gatos com GECF eram positivos a CVF comparativamente a 25% dos 

gatos com doença periodontal (Lommer & Verstraete, 2003). No entanto, é preciso ter cuidado ao 

interpretar as elevadas prevalências de CVF pois este vírus pode ser simplesmente um agente 

infecioso oportunista e não o agente etiológico da doença (Addie et al., 2003; Albino et al., 2009).   

Dois estudos revelaram que gatos com GECF e positivos a CVF (Addie et al., 2003; Southerden 

& Gorrel, 2007), ao serem tratados e ao apresentarem resolução dos sinais clínicos, demonstraram 

resultados negativos para este vírus. Estes resultados sugerem uma forte correlação entre o CVF e 

a GECF (Addie et al., 2003; Southerden & Gorrel, 2007). 

Já foi possível provar experimentalmente que é possível induzir a forma aguda de GECF através 

da infeção por CVF, embora, não tenha sido possível reproduzir a sua forma crónica (Reubel et al., 

1992; Radford et al., 2007). Assim, é provável que existam fatores não associados ao CVF, 

nomeadamente outros agentes patogénicos e variáveis relacionadas com o hospedeiro, que tenham 

um papel importante no desenvolvimento de GECF (Lommer & Verstraete, 2003; Radford et al., 

2007; Southerden & Gorrel, 2007). Além disso, é preciso ter em consideração que o CVF possui a 

capacidade de sofrer rápidas variações genéticas e antigénicas, fazendo com que consiga evitar a 

resposta imunitária por parte do hospedeiro, levando à existência de portadores crónicos 

(Southerden & Gorrel, 2007). 

Por sua vez, num estudo elaborado por Rolim et al. (2016), num total de vinte e seis gatos com 

GECF, nenhum deles apresentou antigénios detetáveis por polymerase chain reaction (PCR) ou 

por protocolos de imunohistoquímica das lesões orais. Existem diversas razões que poderão 

explicar estes resultados. O CVF poderá não se distribuir de forma homogénea ao longo das lesões 

e, uma vez que a biópsia obtida da cavidade oral representa apenas uma pequena porção das 

mesmas, poderá levar a resultados falsos negativos (Quimby et al., 2008). Relativamente ao PCR, 

é necessário ter em consideração que o ácido ribonucleico (RNA) de CVF é bastante sensível às 

condições ambientais, o que poderá levar à sua não deteção e, consequentemente, a falsos negativos 

(Henzel et al., 2012). Além disso, ao contrário de outros vírus, o CVF não induz uma infeção 

persistente, podendo ser difícil a sua deteção em determinados momentos (Rolim et al., 2016). 

Quimby et al. (2008) obteve resultados semelhantes, uma vez que dos nove gatos com GECF 

testados no âmbito deste trabalho, nenhum deles apresentou resultados positivos para CVF, 
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chegando mesmo a obterem-se prevalências inferiores comparativamente a gatos sem GECF. 

Assim, graças aos vários estudos publicados até à data, há autores que consideram que a infeção 

por CVF tem um papel crucial no aparecimento e progressão da doença gengival, bem como da 

consequente inflamação no local (Albino et al., 2009). No entanto, apesar da forte correlação 

sugerida entre GECF e CVF, ainda não é possível explicar a existência desta doença através da 

infeção isolada por CVF (Fernandez et al., 2016). 

 

2.1.2. Vírus da Imunodeficiência Felina 

O VIF é um retrovírus pertencente ao género Lentivirus, sendo considerado endémico na população 

felina mundial. A sua transmissão ocorre sobretudo por feridas de mordeduras e os sinais clínicos 

mais frequentes são gengivoestomatite crónica, rinite crónica, linfadenopatia, perda de peso e 

glomerulonefrite imunomediada. No entanto, muitos deles não apresentam sinais clínicos durante 

vários anos e a grande maioria dos sinais clínicos apresentados resultam da imunossupressão e, 

consequentemente, de infeções secundárias (Hosie et al., 2009). Como resultado desta infeção pelo 

VIF, ocorre uma diminuição progressiva do número de linfócitos T CD4+ e, por conseguinte, uma 

diminuição do rácio dos linfócitos T CD4:CD8 (Torten et al., 1991) e uma diminuição na 

blastogénese dos linfócitos (Tenorio et al., 1991).  

A GECF acaba por ser das síndromes mais frequentemente encontradas em gatos com VIF, 

chegando a atingir 50% (Hartmann, 2011) ou até mesmo 80% destes animais (Hofmann-Appolo et 

al., 2010). Diversos estudos demonstraram uma prevalência maior deste vírus em gatos com GECF, 

comparativamente aos que eram clinicamente saudáveis (Martijn, 2009), nomeadamente um deles 

em que a prevalência do VIF em gatos com GECF foi de 81% comparativamente a 16% obtido no 

grupo de gatos saudáveis (Martijn, 2009). Assim, estes dados parecem ser explicados pela 

disfunção imunitária causada pelo VIF, que acaba por se tornar o principal motivo de inflamação 

gengival, associada ou não às alterações da microbiota oral (Santos et al., 2016). Muitas das vezes, 

gatos infetados com VIF apresentam também coinfecção por CVF, o que leva a uma prevalência 

maior e a formas mais severas de GECF (Tenorio et al., 1991). 

Apesar de tudo, a correlação entre este vírus e a GECF não é linear. Sabe-se que animais infetados 

com este vírus têm a sua resposta imunológica comprometida perante a inflamação gengival, mas 

a sua intervenção poderá ser secundária relativamente à etiologia da GECF, dado que também 
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existem gatos com GECF que são negativos em relação ao VIF (Hofmann-Appolo et al., 2010). 

Além disso, o VIF não está associado a ambientes com múltiplos gatos e, uma vez que a 

transmissão ocorre sobretudo através de mordeduras, os gatos que vivam no exterior são mais 

suscetíveis comparativamente aqueles que são exclusivamente indoor (Hosie et al., 2009). Sabe-

se que a GECF é mais prevalente num ambiente com múltiplos gatos e não está relacionada com o 

acesso ao exterior entre gatos da mesma casa, ou seja, pelo facto de nenhuma destas duas 

características epidemiológicas ser verificada, o VIF poderá não ser um dos agentes etiológicos 

primários da doença (Peralta & Carney, 2019).  

Assim, continua por esclarecer se o VIF é um dos agentes etiológicos desta doença ou se atua 

unicamente como agente imunossupressor, potenciando infeções secundárias. No entanto, ambas 

as perspetivas poderão estar corretas (Diehl & Rosychuk, 1993). 

 

 

2.1.3. Vírus da Leucemia Felina 

O VLF, tal como o VIF, é um retrovírus amplamente difundido na população de gatos sendo, 

contudo, considerado mais patogénico. Este vírus causa frequentemente imunossupressão, 

alterações hematológicas, doenças imunomediadas, tumores e outras síndromes como neuropatia 

ou alterações do foro reprodutivo. No entanto, neste caso concreto, o sinal clínico de maior relevo 

é a imunossupressão, caracterizada tipicamente por neutropenia e linfopenia (Hartmann, 2011).  

A prevalência do VLF em animais com GECF é relativamente baixa e a grande maioria dos estudos 

não conseguiu demonstrar uma evidência clara entre o VLF e a doença oral (Tenorio et al., 1991; 

Diehl & Rosychuk, 1993). Num estudo conduzido por Hennet (1997), a prevalência foi de 0%, 

enquanto Kornya et al. (2014) obtiveram 20,2% de gatos com GECF positivos ao VLF.  

Tenorio et al. (1991) demonstraram que gatos infetados unicamente com VLF apresentaram uma 

prevalência e severidade de lesões orais similares às de gatos não infetados. No entanto, a ação 

conjunta do VIF com o VLF, cujos efeitos imunossupressivos favorecem a ação de agentes 

oportunistas, aparenta aumentar a gravidade das lesões orais (Tenorio et al., 1991). 

Assim, continuam a existir pesquisas que não conseguem correlacionar este vírus com a GECF 

(Quimby et al., 2008) e outras, como a de Rolim et al. (2016), que demonstram que o VLF foi o 

agente infecioso de maior prevalência, quer através de métodos de imunohistoquímica, quer de 

PCR, continuando a colocar-se a hipótese de ser um dos possíveis agentes etiológicos desta doença. 
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No entanto, o seu papel imunossupressor e, consequentemente, potenciador de inflamação oral 

deve também ser tido em conta (Lyon, 2005). 

 

2.1.4. Herpesvírus Felino 

O HVF-1 é o responsável pela rinotraqueíte viral felina, ou seja, por uma doença do trato 

respiratório superior, muitas vezes associada a CVF e a bactérias. No entanto, na sua origem 

também podem estar quadros clínicos de queratite, conjuntivite ou ulceração oral. Na grande 

maioria dos casos, após a recuperação, os animais tornam-se portadores deste vírus em estado 

latente, podendo haver a sua reativação em períodos de stresse ou de corticoterapia. A sua 

replicação é feita nas células epiteliais da conjuntiva, do epitélio respiratório superior e nos 

neurónios (Thiry et al., 2009). 

Tal como referido anteriormente, o HVF-1 é muitas vezes associado a CVF, embora se acredite 

que isoladamente o HVF-1 não cause GECF (Santos et al., 2016). O que torna difícil o 

estabelecimento da relação entre o HVF-1 e a GECF poderá ser o facto deste vírus apresentar 

excreção intermitente e permanecer latente no gânglio trigeminal, tonando difícil a sua deteção 

através de PCR (Binns et al., 2000; Thiry et al., 2009). No entanto, conjuntamente com CVF, a 

existência de lesões, quer sejam elas a nível respiratório ou da cavidade oral, estão praticamente 

sempre presentes (Zicola et al., 2009).  

Alguns estudos (Quimby et al., 2008; Dowers et al., 2010; Nakanishi et al., 2018) não obtiveram 

diferenças estatisticamente significativas em grupos de gatos com GECF e grupos sem a doença, 

relativamente ao HVF-1.  

Num outro estudo realizado, foi possível constatar que a prevalência de gatos com estomatite 

caudal infetados pelo CVF e pelo HVF-1 foi de 97% e de 13%, respetivamente. De acordo com 

este mesmo estudo, a presença de CVF foi fortemente correlacionada com a existência de 

estomatite caudal, contrariamente ao HVF-1 que não apresentou correlação, quer nos gatos 

infetados, quer nos não infetados pelo CVF (Hofmann-Appolo et al., 2010). 

Por sua vez, Lommer & Verstraete (2003) demonstraram no seu trabalho que o CVF, em 

combinação com HVF-1, surgiu em 88% dos gatos com GECF, comparativamente a 21% dos gatos 

que apresentavam doença periodontal. Nenhum dos gatos com GECF foi negativo para ambos os 
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vírus, ou seja, a infeção concomitante prevaleceu neste grupo de animais. Devido a isto, há autores 

que creem que a infeção conjunta de CVF com HVF-1, associada à placa bacteriana, incita ao 

aumento da infiltração linfocitária na mucosa oral. No entanto, ainda não foi possível explicitar a 

relação de causa-efeito (Albino et al., 2009). 

Relativamente ao estudo desenvolvido por Fernandez et al. (2016), a prevalência de HVF-1, em 

gatos com GECF, é superior à do grupo controlo. Contudo, este vírus é, ainda assim, mais 

prevalente em gatos com doença do trato respiratório superior e conjuntivite. Também Zicola et al. 

(2009), demonstrou que o HVF-1 foi mais prevalente em gatos com sinais clínicos compatíveis 

com patologia do foro respiratório do que naqueles que tinham GECF, contrariamente ao que 

aconteceu com o CVF que foi mais associado a GECF. 

 

Tabela 1. Prevalência de HVF-1 de acordo com várias publicações elaboradas ao longo dos anos. 

Publicação Número total 

de animais 

Condição 

estudada 

Número total de 

gatos positivos a 

HVF-1 

Prevalência 

Nakanishi et al. 

(2018) 

32 GECF 2 6,3% 

Nakanishi et al. 

(2018) 

72 Controlo 1 1,4% 

Fernandez et al. 

(2016) 

127 Doença do trato 

respiratório 

superior 

36 28,3% 

Fernandez et al. 

(2016) 

149 Conjuntivite 36 24,2% 

Fernandez et al. 

(2016) 

154 GECF 40 15,6% 

Fernandez et al. 

(2016) 

98 Controlo 6 6,1% 
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Dowers et al. 

(2010) 

42 GECF 2 4,8% 

Dowers et al. 

(2010) 

19 Controlo 3 15,8% 

Quimby et al. 

(2008) 

9 GECF 0 0% 

Quimby et al. 

(2008) 

36 Controlo 3 8,3% 

Lommer & 

Verstraete 

(2003) 

25 GECF 23 92% 

 Lommer & 

Verstraete 

(2003) 

24 Doença 

periodontal 

6 25% 

 

 

2.1.5. Vírus da Peritonite Infeciosa Felina 

A peritonite infeciosa felina (PIF) é uma doença considerada atualmente fatal e que é causada pelo 

coronavírus felino (FCoV). No entanto, o FCoV encontra-se amplamente distribuído pela 

população de gatos e apenas uma pequena percentagem dos animais infetados é que poderão vir a 

desenvolver PIF. Sabe-se que o stresse é um dos fatores predisponentes para a ocorrência desta 

doença, sendo especialmente comum em gatos jovens e que têm múltiplos coabitantes (Addie et 

al., 2009). 

Alguns dos gatos com GECF encontram-se infetados com o VPIF, não estando o significado desta 

relação devidamente clarificado (Niza et al., 2004; Santos et al., 2016). 
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2.2. Bactérias 

A cavidade oral é composta por uma população de microrganismos bastante abundante e diversa, 

que desempenha um papel crucial na manutenção da saúde oral (Sturgeon et al., 2014). Apesar das 

bactérias mais frequentemente relatadas como pertencentes à cavidade oral dos gatos serem 

Bacteroides, Fusobacterium e Pasteurella (Love et al., 1990), estes resultados parecem estar 

relacionados com a facilidade de crescimento que apresentam algumas bactérias, em detrimento de 

outras, o que faz com que se possa sobrestimar as que são facilmente cultivadas e subestimar as 

que crescem menos (Sturgeon et al., 2014).  

A intensa proliferação bacteriana origina a produção de toxinas que, conjuntamente com uma 

elevada demanda de células inflamatórias, acabam por ser fatores de agressão para com os tecidos 

orais, desencadeando a reação inflamatória e predispondo à formação do cálculo dentário 

(Hofmann-Appolo et al., 2010). A GECF acaba por ser caracterizada por uma reação inflamatória 

exagerada em resposta à acumulação de placa dentária (Hennet, 1997), mais concretamente, em 

gatos que tenham um limiar de tolerância inferior para com a mesma (Johnston, 2012).  

No entanto, ainda não foi possível clarificar ao certo o papel que as bactérias desempenham na 

patogenia da GECF (Santos et al., 2016), uma vez que muitas delas são encontradas quer em gatos 

saudáveis quer em gatos com GECF (Quimby et al., 2008). Além disso, é possível constatar que a 

extração dentária tem resultados positivos relativamente à inflamação oral (Baird, 2005; Martijn, 

2009), ou seja, a placa dentária e o cálculo parecem desempenhar um papel relevante na 

manutenção da inflamação da cavidade oral (Addie et al., 2003; Baird, 2005; Southerden & Gorrel, 

2007; Martijn, 2009). 

É conhecido que gatos com GECF apresentam uma menor diversidade microbiana (Dolieslager et 

al., 2013a), comparativamente a animais clinicamente saudáveis, e que a sua microbiota oral 

poderá estar alterada (Nakanishi et al., 2018).  

De acordo com Dolieslager et al. (2011), a Pasteurella multocida multocida acaba por ser relatada 

como a espécie mais prevalente em GECF, alcançando mais de metade da microbiota oral 

identificada. Esta predominância resulta numa diminuição significativa de algumas bactérias 

encontradas em elevadas proporções em animais saudáveis. Graças ao facto da Pasteurella 

multocida multocida ser mais prevalente em gatos com GECF, mesmo sendo também associada à 

microbiota oral de gatos saudáveis, poderá indicar que esta bactéria contribui para a etiologia da 
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doença.  

Apesar desta doença ter sido associada a um aumento da população bacteriana anaeróbia e de 

Gram-negativos (Williams & Aller, 1992; Nakanishi et al., 2018), tem vindo a ser reconhecido que 

a antibioterapia como único método de tratamento não apresenta a cura para a GECF (Martijn, 

2009). Assim, as bactérias não parecem ser a única entidade responsável pela etiologia desta doença 

(Diehl & Rosychuk, 1993). 

 

2.2.1. Género Bartonella 

A Bartonella spp. é uma bactéria Gram-negativa, cujas espécies mais associadas ao gato são a 

Bartonella henselae e Bartonella clarridgeiae (Guptill, 2010; Sykes et al., 2010), e tem merecido 

especial atenção graças ao potencial re-emergente nos últimos tempos (Dowers et al., 2010). A 

presença desta bactéria tem sido associada a diversas patologias de caracter crónico, devido ao 

facto de a bacteriemia causada ser frequentemente prolongada ao longo do tempo. No entanto, nem 

sempre tem sido possível provar esta associação (Guptill, 2010). Inicialmente, apenas alguns 

estudos sugeriram uma associação entre Bartonella henselae e a GECF (Ueno et al., 1996; Glaus 

et al., 1997). Contudo, mais recentemente, houve outros estudos que vieram destronar esta hipótese 

(Quimby et al., 2008; Dowers et al., 2010). 

Um estudo realizado no Japão (Ueno et al., 1996), apresentou como resultados que gatos 

seropositivos a Bartonella henselae e ao VIF eram mais predispostos a ter GECF, 

comparativamente aqueles que eram seropositivos a apenas um dos agentes. Por sua vez, na Suíça, 

Glaus et al. (1997) sugeriu uma possível associação entre a seropositividade a Bartonella henselae 

e um aumento da prevalência de gatos com GECF. Contudo, a seropositividade a Bartonella spp. 

deve ser interpretada cuidadosamente antes de estabelecer um diagnóstico de infeção por este 

agente, pois os resultados falsos positivos são relativamente comuns (Guptill, 2010). 

Outro trabalho, neste caso elaborado por Sykes et al. (2010), em que houve a combinação do 

isolamento de Bartonella spp. com testes serológicos, não conseguiu encontrar associação entre 

esta bactéria e doenças como a uveíte ou a doença renal crónica. No entanto, foi conseguida uma 

associação entre a presença de GECF e o isolamento de Bartonella spp., mas não entre GECF e a 

seropositividade a Bartonella spp.. 

Tal como referido anteriormente, alguns estudos não encontraram qualquer correlação entre esta 



 

 

15 

bactéria e a GECF, o que poderá indicar que este agente não está associado a esta doença (Quimby 

et al., 2008; Dowers et al., 2010). 

No estudo realizado por Quimby et al. (2008) não foi possível estabelecer uma ligação causal entre 

Bartonella spp. detetada por técnica de PCR no sangue e em zaragatoas orais, e a presença de 

GECF. Por sua vez, Dowers et al. (2010) testou a presença de Bartonella spp., quer através de 

DNA detetado por PCR como de anticorpos por enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) e 

por Western Blot, em gatos com GECF e em gatos clinicamente saudáveis. O resultado obtido 

indicou que a prevalência de Bartonella spp. não diferiu entre os dois grupos. 

 

2.3. Stresse e ambiente 

Uma vez que o stresse desempenha um papel imunossupressor, os seus níveis devem ser reduzidos 

para que haja benefícios no bem-estar animal e para minimizar o risco re-infeção e exacerbação de 

determinas doenças infeciosas. Por detrás de elevados níveis de stresse poderão estar condições de 

sobrepopulação que, consequentemente, se traduzem num aumento do risco de desenvolvimento 

de doenças infeciosas (Möstl et al., 2013). 

Dado que a etiologia da GECF continua por esclarecer e existem evidências que alguns vírus 

poderão estar na sua origem, sabe-se que gatis, colónias ou casas em que existam diversos gatos 

são considerados fatores de risco, dependendo do agente patogénico em causa. Assim, se realmente 

existir infeção ou coinfecção por alguns dos agentes etiológicos da GECF até agora descritos, é 

provável que o ambiente partilhado com outros gatos e o acesso ao exterior sejam fatores de risco 

para a doença (Peralta & Carney, 2019). 

Alguns estudos conseguiram demonstrar que a prevalência da doença é maior em ambientes 

partilhados por vários gatos do que naqueles que possuem apenas um gato (Fernandez et al., 2016; 

Peralta & Carney, 2019). Além do mais, Peralta & Carney (2019), concluiram que o risco de 

desenvolver GECF aumenta com o aumento do número de gatos coabitantes. Assim, estes dados 

corroboram a teoria de que há uma componente infeciosa na etiologia da doença (Harley et al., 

1999; Nakanishi et al., 2018), nomeadamente CVF, VLF e HVF-1, cuja prevalência até é maior 

em ambientes com múltiplos gatos (Lutz et al., 2009; Radford et al., 2009; Thiry et al., 2009; Möstl 

et al., 2013).  

Apesar do género não ser um fator preponderante para o desenvolvimento de GECF, sabe-se que 

o comportamento de agressividade apresentado pelos machos comparativamente às fêmeas, é 
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considerado um fator de risco para a transmissão de agentes infeciosos como o VIF ou VLF, 

considerados possíveis agentes etiológicos da doença (Hosie et al., 2009; Rolim et al., 2016).  

Relativamente a uma componente bacteriana, sabe-se que gatos que compartilhem a mesma casa 

têm tendência a possuir uma população bacteriana semelhante entre eles, ou seja, a coabitação e, 

consequentemente, o mesmo maneio poderão ser fatores de risco para o surgimento de doenças da 

cavidade oral (Sturgeon et al., 2014). 

Assim, acredita-se que gatos que vivam com múltiplos coabitantes e sujeitos a maiores níveis de 

stresse, sejam mais precocemente afetados pela GECF, graças a um contacto mais estreito entre 

eles, o que facilita a transmissão de vírus e de outros microrganismos (Dolieslager, 2012; Johnston, 

2012). 

 

2.4. Antigénios alimentares 

Em medicina humana, a ocorrência de diversos problemas associados à cavidade oral têm sido 

associados à ingestão de alguns aditivos alimentares ou à deficiência na dieta de certos 

micronutrientes (Wray et al., 2000).  

A dieta influencia na diversidade e na prevalência de determinadas bactérias na microbiota oral e 

gatos que se alimentem exclusivamente de uma dieta seca, apresentam uma diversidade maior na 

sua microbiota oral, comparativamente aos que ingerem dieta húmida. No entanto, ainda não foi 

possível perceber claramente a relação entre estas diferenças e a saúde oral (Adler et al., 2016).  

Pesquisas já realizadas, demonstraram que a estimulação antigénica crónica e a incapacidade em 

moderar a resposta imunitária são tidos como cofatores no desenvolvimento desta doença. A 

proteína, os aditivos, entre outros constituintes da dieta, são considerados como fontes de 

antigénios (Santos et al., 2016). Apesar da alergia alimentar ser ocasionalmente implicada como 

fator da etiopatogenia da GECF (Niza et al., 2004), ainda não é claro se os antigénios alimentares 

têm um papel fundamental na progressão da doença (Hale, 2010). 

O uso de dietas comerciais que minimizem a formação do cálculo dentário e da placa bacteriana, 

mas que sejam ao mesmo tempo hipoalergénicas, é aconselhado (Santos et al., 2016). A adoção de 

dietas que tenham na sua composição antioxidantes, como as vitaminas A e E, o ácido ascórbico, 

e minerais como o zinco, apresenta vantagens pelo seu efeito imunoestimulante, podendo contribuir 

para uma evolução mais favorável da GECF e serem uma mais-valia para a integridade da mucosa 

oral (Santos et al., 2016). De realçar que a vitamina A, em concreto, desempenha um papel 
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fundamental na saúde oral (Addie et al., 2003). 

Assim, serão necessários mais estudos para entender a relação entre os constituintes dietéticos, a 

sua formulação, a microbiota oral felina e a saúde oral destes animais (Adler et al., 2016). Contudo, 

sabe-se que a implementação de um plano nutricional adequado é essencial, devido à disfagia 

apresentada por muitos dos gatos que padecem desta condição (Hale, 2010). 

 

3. Patogenia 

A GECF é considerada uma doença clinicamente complexa e debilitante pelo carácter crónico que 

apresenta (Niza et al., 2004; Johnston, 2012). Caracteriza-se pela persistência de lesões 

inflamatórias e ulcerativas, cujas localizações mais comuns são a mucosa lateral aos arcos 

glossopalatinos e a mucosa alveolar correspondente à localização dos dentes pré-molares e 

molares, podendo chegar a alcançar a mucosa bucal (Pedersen, 1992; Hennet, 1997; Lommer & 

Verstraete, 2003; Hennet et al., 2011). Podem inclusivamente chegar a apresentar uma inflamação 

e ulceração graves, e generalizadas por toda a cavidade oral (Johnston, 2012; Lommer, 2013b), 

como resultado em alguns casos, de uma resposta imunitária hiperativa relativamente à placa 

dentária (Jennings et al., 2015). Esta resposta imunitária hiperativa associada a uma estimulação 

antigénica crónica da cavidade oral, de diversas origens, é multifatorial (Hennet et al., 2011; Winer 

et al., 2016; Druet & Hennet, 2017). Contudo, dado que esta resposta inflamatória, ao demonstrar 

um aumento dos linfócitos T por comparação ao linfócitos B, sugere que esta doença possa estar 

relacionada com infeções virais (Harley et al., 2011; Druet & Hennet, 2017), como por exemplo o 

CVF. 

Associadas à GECF, poderão também surgir lesões de reabsorção odontoclásticas felinas e doença 

periodontal, entidades essas que contribuem para aumentar a gravidade das lesões (Diehl & 

Rosychuk, 1993; Lommer & Verstraete, 2003).  

A cavidade oral é considerada a primeira interface para com o meio que rodeia o indivíduo, 

acabando a sua mucosa por estar exposta a uma ampla variedade de antigénios e sujeita a inúmeras 

agressões diárias. O sistema imunitário desempenha um papel fulcral na cavidade oral, quer através 

da regulação da resposta do hospedeiro frente a antigénios, quer pelo combate a possíveis infeções 

(Harley et al., 2003a). A primeira linha de defesa contra agentes patogénicos é constituída pelo 

epitélio oral e pela saliva que contém imunoglobulinas, enzimas e leucócitos (Pedersen, 1992; 
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Williams & Aller, 1992). Caso haja alguma alteração nesta linha de defesa, há uma maior 

predisposição ao desenvolvimento de doenças da cavidade oral (Harley et al., 2003a). Assim, a 

imunodeficiência é um fator predisponente ao desenvolvimento de GECF (Pedersen, 1992; 

Williams & Aller, 1992). 

Gatos afetados por GECF, apresentam como alteração bioquímica mais comum uma 

hipergamaglobulinemia policlonal, o que sugere uma predisposição para responder de maneira 

demasiado exuberante a ativadores dos linfócitos B policlonais, como vírus ou bactérias. 

Consequentemente, existe uma reposta imunológica insuficiente para controlar os antigénios virais 

e bacterianos, embora suficientemente expressiva para produzir inflamação local crónica (Diehl & 

Rosychuk, 1993; Hennet, 1997; Harley et al., 2003b; Niza et al., 2004). Esta 

hipergamaglobulinemia policlonal é caracterizada por níveis séricos elevados de imunoglobulinas 

(Ig) IgG, IgM e IgA (Harley et al., 2003b). Por sua vez, foram avaliadas também as concentrações 

de Ig salivares, demonstrando um pronunciado aumento de IgG, moderado aumento de IgM e um 

aumento mais baixo de IgA em gatos com GECF, comparativamente aos não afetados (Harley et 

al., 2003b; Martijn, 2009; Hofmann-Appolo et al., 2010). Isto pode dever-se ao tipo de infiltração 

celular desta doença, uma vez que coincide com o facto da maioria dos plasmócitos na mucosa oral 

de gatos com GECF serem do isótipo IgG (Harley et al., 2011). O aumento na concentração de IgG 

e IgM salivar poderá ser benéfico no decorrer da doença, uma vez que estas duas Ig têm como 

função neutralizar agentes patogénicos. No entanto, este efeito potencia a inflamação local através 

da ativação do complemento. A IgA tem um papel importante na cavidade oral graças à sua 

capacidade de neutralizar agentes patogénicos e toxinas, inibindo o crescimento e a aderência de 

microorganismos à mucosa oral e aos dentes (Harley et al., 2003b; Hofmann-Appolo et al., 2010). 

Uma explicação possível para os baixos níveis de IgA salivar, poderá passar pela clivagem desta 

Ig através de enzimas produzidas por bactérias existentes na cavidade oral, como Porphyromonas 

gingivalis. Consequentemente, a baixa concentração de IgA salivar em gatos com GECF poderá 

ser um fator de relevo na patogénese da doença, pela maior suscetibilidade a infeções orais (Harley 

et al., 2003b). Apesar de tudo, ainda não é possível ter a certeza se este padrão de Ig é a 

consequência ou a causa da inflamação oral, nem correlacionar a gravidade da inflamação oral, no 

momento do diagnóstico, com as concentrações séricas ou salivares de Ig (Harley et al., 2003b). 

No entanto, de acordo com Harley et al. (2011), consoante o grau de gravidade das lesões, existe 
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uma maior expressão de determinadas células nomeadamente, CD79a+ (maioritariamente 

plasmócitos), células L1+ (principalmente neutrófilos) e linfócitos T CD3+, bem como do nível de 

expressão do complexo maior de histocompatibilidade (CMH) da classe II, sendo assim possível 

relacionar estas duas variáveis positivamente.  

A intervenção de mediadores inflamatórios, nomeadamente de citocinas, é tida em conta na 

patogénese da doença, embora a sua função não se encontre totalmente clarificada (Harley et al., 

1999; Niza et al., 2004). Gatos clinicamente saudáveis apresentam um padrão de interleucinas (IL) 

dominado por IL-2, IL-10, IL-12 e interferão gama (IFN-γ). Por sua vez, a IL-6 obteve uma baixa 

prevalência e a IL-4 e IL-5 não foram detetadas. Uma vez que a cavidade oral possui uma ampla 

variedade de bactérias comensais e é sujeita a inúmeras agressões diárias, este padrão poderá 

refletir simplesmente a ação da reposta imunitária frente a pequenas invasões bacterianas. Em gatos 

com GECF, a expressão de citocinas é dominada por IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 e IFN-γ, (Harley 

et al., 1999). A IL-4 foi encontrada predominantemente, sendo que as amostras onde foi detetada, 

correspondiam às que apresentavam lesões orais de maior gravidade. Assim, os resultados obtidos 

demonstraram uma semelhança no padrão de IL em gatos doentes, ou seja, o mesmo poderá estar 

relacionado com uma patogénese comum. Estes perfis de citocinas distintos são regulados por uma 

resposta do tipo T helper (Th) 1 e Th2 em gatos com GECF, enquanto que em gatos saudáveis 

existe apenas uma reposta do tipo Th1 (Harley et al., 1999; Dolieslager et al., 2013b). Além disso, 

o aumento da prevalência de linfócitos T CD8+ (linfócitos T citotóxicas), comparativamente aos 

linfócitos T CD4+, sugere que na etiologia da GECF poderá existir o envolvimento de infeções 

virais (Harley et al., 2011) 

A investigação acerca da resposta imunitária inata das células hospedeiras, em conjunto com os 

recetores Toll (Toll-like Receptor – TLR), começa agora a crescer com o objetivo de perceber 

exatamente a patogénese desta doença, uma vez que alterações na expressão de TLRs poderão 

revelar possíveis agentes patogénicos envolvidos na etiologia (Dolieslager et al., 2013b). As 

células hospedeiras são capazes de reconhecer padrões moleculares associados a agentes 

patogénicos (PAMPs), graças a alguns recetores entre os quais se incluem os recetores TLR. Uma 

vez que diferentes classes de bactérias expressam distintos PAMPs, o reconhecimento destes dá 

indicação ao hospedeiro sobre a natureza de possíveis agentes patogénicos. Os TLRs são 

importantes na defesa primária da célula hospedeira contra agentes patogénicos e ativam moléculas 
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de resposta adaptativa. Graças à ativação desta cascata ocorre a indução ou supressão de genes que 

influenciam a resposta inflamatória (Dolieslager et al., 2013b). Os ligandos para o TLR2 são 

bactérias, células hospedeiras e fungos, sendo que a expressão do TLR2 está significativamente 

aumentada nos gatos com GECF. Uma vez que existe uma ampla variedade de bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas identificadas na cavidade oral de gatos com GECF (Dolieslager et al., 

2011), é provável que haja uma resposta inata frente a bactérias e mediada pelo TLR2 (Dolieslager 

et al., 2013b). Foi obtida uma associação entre a gravidade da doença e a presença de determinados 

agentes patogénicos, nomeadamente com CVF, capaz de ativar TLR7, cuja expressão também se 

encontrava aumentada em gatos com GECF, e com Tenerella forsythia. Esta última é uma 

conhecida bactéria pertencente à cavidade oral e produz um aumento marcado na expressão de 

TLRs e de citocinas proinflamatórias. Assim, CVF e T. forsythia poderão ser dois agentes 

patogénicos importantes na etiopatogénese da doença (Dolieslager et al., 2013b). 

 

4. Sinais clínicos 

Os sinais clínicos são bastante variáveis 

consoante o indivíduo, uma vez que há gatos que 

demonstram sinais evidentes de dor, graças à 

extensa inflamação e ulceração oral, enquanto 

outros continuam a conseguir alimentar-se, 

podendo passar mais despercebidos (Johnston, 

2012). Assim, nem sempre é fácil os tutores 

aperceberem-se das diversas manifestações de 

dor que poderão surgir (Machin et al., 2019).  

Os sinais clínicos mais frequentes incluem 

disfagia, halitose, desconforto e dor oral, 

anorexia e não realização do grooming 

adequadamente (Healey et al., 2007; Johnston, 2012; Jennings et al., 2015; Rolim et al., 2016). 

Além destes sinais clínicos, poderão também surgir outros como ptialismo (em alguns casos com 

hemorragia associada), tendência em levarem os membros torácicos até à boca e relutância evidente 

ao abrir da boca (Bellei et al., 2008; Dolieslager et al., 2011). Alguns gatos demonstram sinais de 

Figura 3. Apresentação clínica de um gato, fêmea, de 8 

anos e com GECF. É possível observar a exuberante 

estomatite caudal, com lesões ulcerativas e hemorragia 

espontânea. Fotografia gentilmente cedida pelo Serviço 

de Medicina Estomatológico-dentária da UTAD. 
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apetite, mas depois apresentam dificuldade na preensão de alimentos e vocalizam enquanto comem 

(Lyon, 2005; Castro-López et al., 2011; Peralta & Carney, 2019). Poderá haver alteração das 

preferências alimentares, uma vez que os alimentos húmidos acabam por ser de mais fácil ingestão, 

em detrimento da ração seca (Rolim et al., 2016). 

De realçar que a inapetência, a perda de peso e o pêlo em mau estado são característicos de estados 

mais avançados da doença (Farcas et al., 2014). A diminuição da ingestão diária de alimento 

reflete-se na perda de peso e, consequentemente, num decréscimo da condição corporal. Contudo, 

existem também alterações comportamentais que poderão ser notadas, nomeadamente o facto do 

gato estar mais apático, irritado, agressivo e com tendência a isolar-se (Southerden & Gorrel, 2007; 

Rolim et al., 2016; Peralta & Carney, 2019). 

O quadro clínico pode incluir também linfadenomegalia submandibular, podendo ser dolorosa à 

palpação, e desidratação (Niza et al., 2004; Lyon, 2005; Machin et al., 2019; Peralta & Carney, 

2019).  

Estes sinais clínicos refletem-se na qualidade de vida e no bem-estar destes animais (Kouki et al., 

2017; Machin et al., 2019), sendo consequência direta do processo de inflamação difusa 

ulceroproliferativa da mucosa alveolar, jugal, lingual e dos arcos glossopalatinos (Niza et al., 

2004). 

 

5. Diagnóstico 

 

5.1. Anamnese 

A realização de uma anamnese minuciosa é imprescindível para o estabelecimento do diagnóstico 

de GECF, devendo compreender não só a história mais recente do animal, como também a história 

pregressa (Lyon, 2005; Johnston, 2012). Existem diversas questões que deverão ser incluídas, 

nomeadamente há quanto tempo há manifestação dos sinais clínicos, a associação dos sinais 

clínicos a alterações na rotina ou no ambiente, o tipo de dieta, possíveis comorbilidades, 

medicações habituais, o historial de vacinações e desparasitações, a possibilidade de acesso ao 

exterior e a presença de coabitantes (Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et al., 2010).  

Além disto, deverão ser avaliados parâmetros, tais como o grau de inapetência, dor durante a 
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ingestão de comida, ptialismo ou diminuição da atividade. Cada um destes parâmetros poderá ser 

classificado numa escala de 0 a 3 pontos, em que 0 é considerado normal e 3 já corresponde a um 

estado clínico debilitante (Hennet et al., 2011). Recorrendo a este método, é mais fácil para o tutor 

perceber o estado clínico e o prognóstico do seu animal. 

 

5.2. Exame físico 

O exame clínico da cavidade oral deve ser 

realizado primeiramente com o animal acordado 

e, mais tarde, com recurso a sedação ou 

anestesia, uma vez que a dor intensa 

impossibilita uma análise detalhada e um exame 

físico completo (Hennet, 1997). 

O exame físico deverá ser o mais completo 

possível, sendo também a cabeça e o pescoço 

alvos de avaliação por visualização e palpação 

(Lyon, 2005; Johnston, 2012). Durante a 

inspeção da cavidade oral, é possível constatar 

que a inflamação presente é 

desproporcionalmente exuberante e grave, em comparação com a acumulação de cálculo e com os 

problemas dentários (Healey et al., 2007). 

Nos gatos afetados por esta doença é possível observar, geralmente, uma inflamação crónica, cujas 

lesões se iniciam primeiramente como gengivite e só depois progridem para outras zonas da 

cavidade oral, como a região dos arcos glossopalatinos (Hofmann-Appolo et al., 2010). A 

localização característica das lesões é sobretudo na porção caudal da cavidade oral, incluindo 

tipicamente a região dos arcos glossopalatinos, podendo estender-se rostralmente até à mucosa 

gengival, afetando as junções mucogengivais (Lyon, 2005; Healey et al., 2007; Lommer, 2013b; 

Perry & Tutt, 2014). A faringe e o palato mole também podem ser afetados e, menos 

frequentemente, o palato duro e a língua (Healey et al., 2007; Hofmann-Appolo et al., 2010). As 

lesões orais são tipicamente bilaterais, proliferativas, friáveis, de carácter ulcerativo e podem 

sangrar facilmente (Rolim et al., 2016). 

Figura 4. Apresentação clínica de um gato, fêmea, de 8 

anos e com GECF. É possível observar a intensa 

estomatite alveolar (seta verde) e bucal (seta azul). 

Fotografia gentilmente cedida pelo Serviço de Medicina 

Estomatológico-dentária da UTAD. 
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Concomitantemente, poderão ser detetados casos de doença periodontal e de lesões de reabsorção 

odontoclástica felina, contribuindo ainda mais para exacerbar um quadro clínico já bastante 

doloroso (Hennet, 1997; Lommer & Verstraete, 2003; Hofmann-Appolo et al., 2010). 

A Tabela 2. apresenta a avaliação de diversos parâmetros, com o objetivo de classificar a GECF, 

baseada na localização das lesões apresentadas, na intensidade e na área total ocupada pelas 

mesmas. De realçar que o grau de intensidade das lesões inflamatórias é classificado em cada um 

dos lados separadamente, isto é, direito e esquerdo (Hennet et al., 2011). Recorrendo a este método, 

o médico veterinário responsável consegue avaliar, de forma mais objetiva, o caso clínico no 

momento do diagnóstico, bem como a evolução das lesões a longo prazo, após a instituição da 

terapêutica que considere mais adequada.  

 

Tabela 2. Classificação da GECF consoante a localização das lesões, intensidade e área ocupada pelas mesmas 

(adaptado de Hennet et al., 2011). 

Intensidade da estomatite caudal 

Grau Descrição 

0 Ausência de lesões. 

1 Inflamação ligeira, não ulcerativa, não proliferativa, sem hemorragia espontânea, 

sem hemorragia provocada por pressão suave. 

2 Inflamação ligeira, não ulcerativa, não ou ligeiramente proliferativa, sem 

hemorragia espontânea, sem hemorragia induzida por pressão suave. 

3 Inflamação moderada, ulcerativa ou úlcero-proliferativa, sem hemorragia 

espontânea, hemorragia induzida por pressão suave. 

4 Inflamação grave, ulcerativa ou úlcero-proliferativa, com hemorragia espontânea. 

Intensidade da estomatite alveolar/bucal 

Grau Descrição 

0 Ausência de lesões. 

1 Inflamação ligeira, não ulcerativa, não proliferativa, sem hemorragia espontânea, 

sem hemorragia provocada por pressão suave. 
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2 Inflamação ligeira, não ulcerativa, não ou ligeiramente proliferativa, sem 

hemorragia espontânea, sem hemorragia induzida por pressão suave. 

3 Inflamação moderada, ulcerativa ou úlcero-proliferativa, sem hemorragia 

espontânea, hemorragia induzida por pressão suave. 

4 Inflamação grave, ulcerativa ou úlcero-proliferativa, com hemorragia espontânea. 

Área ocupada pela estomatite caudal 

A área das lesões deve ser atribuída separadamente a cada um dos lados, isto é, direito e 

esquerdo. 

Grau Descrição 

0 Ausência de lesões. 

1 Área total de 0 a 0,5 cm2. 

2 Área total de 0,5 a 1 cm2. 

3 Área total de 1 a 2 cm2. 

4 Área total de 2 a 3 cm2. 

5 Área total de 3 a 4 cm2. 

6 Área total superior a 4 cm2. 
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5.3. Diagnósticos diferenciais 

Antes de estabelecer o diagnóstico definitivo de GECF devem ser considerados os vários 

diagnósticos diferenciais, cuja inflamação oral pode ser semelhante ou que sejam concomitantes 

com esta doença (Hofmann-Appolo et al., 2010). O diagnóstico diferencial deve ser feito 

relativamente ao CGE; eritema multiforme; doenças autoimunes como penfigus vulgaris e lúpus 

eritematoso; neoplasias, entre as quais o carcinoma espinocelular; presença de corpos estranhos; 

reação de hipersensibilidade; insuficiência renal; infeções víricas de caracter crónico causadoras 

de imunodepressão (CVF, HVF-1, VIF, VLF) e doença periodontal severa (Diehl & Rosychuk, 

1993; Niza et al., 2004; Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et al., 2010; Santos et al., 2016). 

 

5.4. Exames complementares 

A realização de exames complementares é fundamental para a obtenção de um diagnóstico correto 

e para determinar a presença de doenças sistémicas concomitantes (Niza et al., 2004; Lyon, 2005). 

 

5.4.1. Hematologia e Proteinograma 

O hemograma e as análises bioquímicas séricas devem ser realizadas com o objetivo de identificar 

Figura 5. Fotografia ilustrativa de uma estomatite 

caudal com lesões do tipo úlcero-proliferativo num 

gato, fêmea e com diagnóstico de GECF. 
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doenças sistémicas concomitantes, que poderão condicionar o uso de determinados fármacos 

(nomeadamente anti-inflamatórios não esteroides (AINES)), protocolos anestésicos e até o 

prognóstico do caso clínico em concreto (Johnston, 2012; Santos et al., 2016). Graças à idade mais 

avançada com que são diagnosticados alguns destes casos, 10% dos gatos com GECF poderão 

apresentar também doença renal crónica (Hennet, 1997). O hemograma revela, frequentemente, 

uma leucocitose e a contagem de células brancas uma linfopenia absoluta e neutrofilia com um 

ligeiro desvio à esquerda (Dolieslager, 2012). No entanto, estes exames complementares não 

fornecem resultados que sejam suficientes para o estabelecimento do diagnóstico de GECF (Santos 

et al., 2016). 

O proteinograma demonstra, tipicamente, uma elevação das proteínas totais devido a uma 

hipergamaglobulinemia e gamopatia policlonal (Harley et al., 2003b; Niza et al., 2004), compatível 

com um quadro de inflamação crónica (Hennet, 1997). 

 

5.4.2. Serologia e Testes Moleculares 

A serologia, nomeadamente o teste de ELISA, ou os testes moleculares (PCR) devem ser feitos aos 

principais agentes etiológicos da doença, ou seja, CVF, HVF-1, VIF e VLF, com o objetivo de 

complementar o prognóstico, em relação à gravidade das lesões e a eventuais recidivas (Lyon, 

2005; Hofmann-Appolo et al., 2010). 

A pesquisa de CVF, um dos principais agentes etiológicos envolvidos, deve ser realizada com o 

objetivo de obter um diagnóstico definitivo (Santos et al., 2016). O método mais sensível para a 

deteção de CVF é feito através de reverse transcriptase (RT) – PCR, podendo ser realizado em 

zaragatoas obtidas da orofaringe (Radford et al., 2009). Associado ao CVF está muitas vezes o 

HVF-1, podendo este ser também detetado recorrendo a PCR, através de zaragatoas obtidas da 

orofaringe (Thiry et al., 2009). 

Caso a pesquisa de CVF revele um resultado negativo, dever-se-ão realizar análises para a deteção 

VIF e do VLF, sobretudo em gatos que tenham acesso ao exterior, não sejam castrados e em que 

haja a possibilidade de envolvimento em lutas, ou seja, que pertençam a um grupo considerado de 

risco (Hofmann-Appolo et al., 2010; Santos et al., 2016). O diagnóstico do VIF é feito 

rotineiramente através de pesquisa de anticorpos, graças ao teste de ELISA (Hosie et al., 2009). 
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Relativamente ao VLF, as técnicas mais comuns são ELISA e imunocromatografia, mas se o 

resultado do teste ELISA for inconclusivo deve ser realizado um outro método, como a deteção de 

provírus através de PCR (Lutz et al., 2009). 

 

5.4.3. Bacteriologia 

Graças ao facto da cavidade oral ser dotada de uma ampla variedade de bactérias, a pesquisa de 

agentes bacterianos não é frequentemente realizada, uma vez que não é um elemento essencial para 

o diagnóstico desta doença (Hennet, 1997; Santos et al., 2016). 

 

5.4.4. Histologia 

A mucosa oral é constituída por diversas células pertencentes ao sistema imunitário, 

nomeadamente, linfócitos B, linfócitos T, plasmócitos, células dendríticas e macrófagos (Harley et 

al., 2003a).  

Em termos histopatológicos, os tecidos orais afetados por esta doença possuem um infiltrado 

celular característico de um processo inflamatório crónico, formado essencialmente por 

plasmócitos e linfócitos, com um número variado de neutrófilos, macrófagos e mastócitos, razão 

pela qual esta doença é apelidada frequentemente de gengivoestomatite linfoplasmocitária felina 

(Williams & Aller, 1992; Diehl & Rosychuk, 1993; Hennet, 1997; Baird, 2005; Lyon, 2005; Harley 

et al., 2011; Lommer, 2013b; Rolim et al., 2016). 

O número de mastócitos presente nas lesões de GECF é consideravelmente superior, 

comparativamente a gatos clinicamente saudáveis (Arzi et al., 2011; Harley et al., 2011; Lommer, 

2013b). Os mastócitos desempenham um papel fulcral na defesa do hospedeiro, na reparação dos 

tecidos, assim como, no desenvolvimento e perpetuação do processo inflamatório da mucosa oral 

(Arzi et al., 2010; Harley et al., 2011). Contudo, não parecem ser preponderantes relativamente a 

esta doença, uma vez que não existe uma diferença significativa no número de mastócitos em gatos 

com GECF, lesões de reabsorção dentária ou com periodontite (Arzi et al., 2010; Lommer, 2013b).  

A Tabela 3. fornece a descrição microscópica das lesões inflamatórios segundo o seu grau de 

gravidade e, de acordo com Harley et al. (2011), existe uma maior expressão de determinadas 

células de acordo com esse mesmo grau. Quando da inspeção da cavidade oral, foi possível 
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correlacionar significativamente as diferentes classificações histopatológicas com o grau de 

gravidade das lesões orais observadas. Contudo, em gatos clinicamente saudáveis ou naqueles que 

apresentam uma ligeira inflamação oral, as lesões em termos histopatológicos revelam-se pouco 

esclarecedoras (Harley et al., 2011). De acordo com as amostras analisadas por Rolim et al. (2016) 

e, segundo a classificação proposta por Harley et al. (2011), as lesões de grau 3, ou seja, as que 

apresentam maior gravidade foram as mais prevalentes. Além disto, é frequente encontrar uma 

hiperplasia do epitélio oral com ulcerações profundas associadas a um vasto infiltrado celular de 

neutrófilos (Hofmann-Appolo et al., 2010; Harley et al., 2011). 

Assim, graças à análise histopatológica e imunohistoquímica, é possível constatar que as lesões 

existentes na mucosa glossopalatina de gatos com GECF são dotadas de um complexo processo de 

destruição e inflamação crónica, que afeta a mucosa e, frequentemente, a submucosa (Harley et al., 

2011). 

Por norma, a biópsia não é recomendada em todos os casos clínicos, exceto se houver suspeita de 

outras causas de lesões orais e, geralmente, a sua descrição remete apenas para uma hiperplasia do 

epitélio oral com ulcerações profundas e, cujo infiltrado celular, é predominantemente 

linfoplasmocitário (Hennet, 1997; Santos et al., 2016). Assim, este exame complementar de 

diagnóstico poderá ser importante para o estabelecimento do diagnóstico definitivo, uma vez que 

permite descartar possíveis diagnósticos diferenciais, sobretudo se as lesões orais apresentadas não 

tiverem uma aparência simétrica (Niza et al., 2004; Hofmann-Appolo et al., 2010; Johnston, 2012).  
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Tabela 3. Descrição microscópica das lesões inflamatórias segundo o seu grau de gravidade (adaptado de Harley et 

al., 2011). 

Grau Descrição histopatológica Imagem microscópica 

 

 

0 

Mucosa normal: epitélio estratificado 

pavimentoso com raros linfócitos intraepiteliais. Na 

lâmina própria e na submucosa é possível observar 

raros mastócitos e linfócitos dispersos. Os linfócitos 

podem formar pequenos agregados subepiteliais. 

HE. Bar, 100 µm 

 

 

 

1 

Mucosa com mínima inflamação: o epitélio 

apresenta uma discreta hiperplasia e paraqueratose, 

sendo variável. Pode verificar-se um ligeiro 

aumento de linfócitos intraepiteliais e de alguns 

neutrófilos. A lâmina própria e a submucosa 

apresentam um discreto infiltrado 

perivascular/intersticial composto por plasmócitos, 

linfócitos, mastócitos e raros macrófagos. 

HE. Bar, 100 µm 

 

 

 

 

2 

Mucosa com inflamação moderada: hiperplasia 

epitelial variável com regiões de degenerescência 

ou ulceração. Ligeira a moderada quantidade de 

linfócitos intraepiteliais com uma quantidade 

variável de macrófagos e neutrófilos. A lâmina 

própria e a submucosa apresentam uma infiltração 

moderada por linfócitos, plasmócitos e uma 

quantidade variável de macrófagos e neutrófilos. O 

infiltrado inflamatório pode formar uma banda 

liquenoide na superfície da lâmina própria. Na 

submucosa pode existir infiltrado inflamatório à 

periferia da musculatura esquelética. 

 

HE. Bar, 200 µm 
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3 

Mucosa com inflamação grave: observam-se, 

frequentemente, extensas regiões de 

degenerescência do epitélio, aumento do espaço 

intercelular (edema), ulceração e exsudação 

superficial com grande quantidade de macrófagos, 

neutrófilos e linfócitos. A lâmina própria e a 

submucosa apresentam um denso infiltrado 

inflamatório com um número variável de linfócitos, 

plasmócitos, macrófagos e neutrófilos. Em algumas 

áreas, a lâmina própria pode ser substituída por 

tecido de granulação e detritos fibrinonecróticos. 

HE. Bar, 200 µm 

 

 

5.4.5. Imagiologia 

O exame radiográfico intraoral é uma peça chave fundamental para avaliar a integridade dos vários 

dentes, a extensão da doença periodontal associada, a existência de raízes dentárias retidas e 

possíveis lesões de reabsorção dentária concomitantes (Lyon, 2005; Johnston, 2012; Farcas et al., 

2014). 

A realização da radiografia intraoral permitirá ao médico 

veterinário planear adequadamente a cirurgia de extração 

dentária e comprovar o resultado final no período pós-

cirúrgico (Farcas et al., 2014). Tudo isto é bastante 

importante, uma vez que a existência oculta de raízes 

dentárias retidas é um dos fatores predisponentes à 

presença de estomatite, sendo recomendada a sua extração 

(Hennet, 1997; Lyon, 2005; Farcas et al., 2014).  

Assim, este exame complementar de diagnóstico torna-se 

fulcral na implementação da terapêutica mais adequada 

para esta doença, mais concretamente no procedimento de 

extração dentária, não sendo essencial para a obtenção do diagnóstico definitivo de GECF 

(Niemiec, 2014; Santos et al., 2016). Contudo, a realização do exame radiográfico intraoral deve 

Figura 6. Radiografia oral ilustrativa de 

lesões de reabsorção dentária (seta amarela) 

em gata com GECF. Fotografia gentilmente 

cedida pelo Serviço de Medicina 

Estomatológico-dentária da UTAD. 
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ser encarada complementarmente à realização de um minucioso exame físico, direcionado 

sobretudo à cavidade oral (Niemiec, 2014). 

Além da realização do exame radiográfico intraoral, Kouki et al. (2017) demonstrou que gatos com 

GECF apresentam concomitantemente uma elevada prevalência de esofagites assintomáticas, 

sobretudo na porção proximal e distal do esófago. Assim, a realização de endoscopia poderá ser 

interessante nestes casos, uma vez que a esofagite poderá contribuir para a morbilidade do quadro 

clínico (Kouki et al., 2017) 

 

6. Tratamento 

A GECF é caracterizada pelas suas reagudizações frequentes, tornando-se numa entidade complexa 

e frustrante, demonstrando que até ao momento nenhum dos protocolos terapêuticos disponíveis 

conseguiu apresentar uma eficácia completa (Niza et al., 2004; Hofmann-Appolo et al., 2010). A 

instituição do tratamento tem como objetivo reestruturar o balanço entre a resposta imunitária do 

hospedeiro e a carga oral antigénica a longo prazo (Johnston, 2012), além de melhorar a qualidade 

de vida do animal através da diminuição da dor oral. 

Atualmente, é aceite uma abordagem médica, cirúrgica ou a combinação de ambas, pois a resposta 

ao tratamento continua a ser variável consoante o animal, revelando-se em tratamentos incompletos 

e temporários (Niza et al., 2004; Hofmann-Appolo et al., 2010). O tratamento médico recorre, 

frequentemente, à imunossupressão, graças ao uso de corticosteroides (Hennet et al., 2011) ou 

ciclosporina (Lommer, 2013a), enquanto o tratamento cirúrgico envolve a extração dos dentes 

molares e pré-molares ou a extração completa. Contudo, os tratamentos disponibilizados até ao 

momento apresentam diversos efeitos secundários, nomeadamente alterações cutâneas, diabetes 

mellitus secundário, poliúria, polidipsia, pós-cirúrgico doloroso, stresse do tutor e custos 

económicos dispendiosos. Ainda assim, continua a verificar-se que o maior desafio desta doença é 

uma resposta terapêutica amplamente variável e inconsistente, o que pode dever-se à etiologia 

multifatorial da doença ou porque a causa inicial de desenvolvimento da doença varia consoante o 

indivíduo (Winer et al., 2016).  

Portanto, até ser conhecida a etiologia exata é importante eleger uma estratégia terapêutica 

individualizada, tomando em conta as diversas opções existentes até ao momento, elegendo a 



 

 

32 

abordagem mais adequada a cada paciente (Niza et al., 2004; Winer et al., 2016).  

 

6.1. Tratamento Periodontal 

A primeira abordagem terapêutica aos casos 

diagnosticados com GECF, sobretudo em 

estadios iniciais da doença, passa pela 

higienização profissional da cavidade oral 

(Niza et al., 2004; Lyon, 2005; Santos et al., 

2016). Este procedimento poderá ser 

complementado com a extração dos dentes que 

tenham periodontite grave, lesões de 

reabsorção dentária, retração gengival, 

mobilidade, bolsa periodontal, exposição da 

furca, ou sempre que se justifique, com o 

objetivo de minimizar o contacto com 

antigénios bacterianos (Niza et al., 2004; 

Hofmann-Appolo et al., 2010; Santos et al., 2016).  

O tratamento periodontal é realizado recorrendo a uma sonda sónica ou ultra-sónica (Southerden, 

2010), através de curetagem supra e subgengial, com o objetivo de remover o cálculo e a placa 

bacteriana como fontes de inflamação e prejudiciais aos tecidos periodontais (Lyon, 2005; Martijn, 

2009). Além disto, no final é ainda realizado o polimento dos diversos dentes e a irrigação 

subgengival (Bellows et al., 2012; Holmstrom et al., 2013). A implementação de antibioterapia 

deve ser aplicada aos gatos submetidos a este procedimento, graças ao provável envolvimento 

bacteriano na etiologia desta doença (Niza et al., 2004) e com o objetivo de controlar a inflamação 

oral associada (Johnston, 2012), bem como a administração de AINES (Santos et al., 2016). De 

realçar que a administração de antibióticos deve ser complementar a um tratamento periodontal 

adequado, uma vez que está contraindicada como única forma de tratamento (Southerden, 2010). 

No período pós-cirúrgico, o uso de clorexidina tópica, duas vezes ao dia, revela-se interessante no 

controlo da placa bacteriana e na assepsia da cavidade oral (Southerden, 2010; Johnston, 2012). 

Idealmente, os gatos deverão ser reavaliados passados sete a dez dias, com o objetivo de avaliar a 

Figura 7. Mucosite alveolar associada à presença de 

bastante cálculo dentário num gato, fêmea, de 11 anos e 

com GECF. Fotografia gentilmente cedida pelo Serviço de 

Medicina Estomatológico-dentária da UTAD. 
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resposta ao tratamento e, caso hajam melhorias notórias, a assepsia com clorexidina tópica deverá 

ser continuada e a nova reavaliação deverá ocorrer em quatro semanas (Johnston, 2012). 

Contudo, é necessário ter em conta que este procedimento deverá ser realizado entre uma a quatro 

vezes por ano, em combinação com os cuidados dentários feitos pelos tutores (Martijn, 2009; 

Johnston, 2012). Por este motivo, o uso de uma ficha de registo do exame dentário permitirá avaliar 

a evolução das lesões orais e obter um prognóstico mais concreto (Southerden, 2010; Johnston, 

2012). O médico veterinário deverá dar ao tutor todas as informações necessárias relativas aos 

procedimentos de higiene oral que deverá adotar em casa com o seu gato (Holmstrom et al., 2013), 

nomeadamente a escovagem diária, o que implica bastante dedicação e empenho por parte dos 

tutores, e deve ter-se em consideração que este tratamento poderá não ser suficiente (Diehl & 

Rosychuk, 1993; Martijn, 2009).Os tutores devem estar alertados para a hipótese deste primeiro 

tratamento não ser suficiente, podendo haver a necessidade de realizar um novo procedimento 

(Hennet, 1997; Hofmann-Appolo et al., 2010). 

 

6.2. Tratamento Cirúrgico 

O tratamento cirúrgico compreende a extração dentária múltipla dos pré-molares e molares ou a 

extração dentária radical, nos casos que não respondem adequadamente à primeira opção (Hennet, 

1997; Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et al., 2010; Santos et al., 2016). Por norma, caso não existam 

sinais de gengivite grave na região dos incisivos e dos caninos, procede-se unicamente à extração 

dos dentes pré-molares e molares (Hennet, 1997; Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et al., 2010). De 

realçar que a extração total não é preferível à extração parcial, uma vez que os benefícios são 

semelhantes em ambos os procedimentos (Jennings et al., 2015). É considerado o tratamento de 

eleição nos casos clínicos que apresentem recidivas ou naqueles que não obtiveram uma resposta 

terapêutica satisfatória perante outros tratamentos, nomeadamente com o tratamento médico e/ou 

o tratamento periodontal, em combinação com os cuidados de higiene dentária praticados em casa 

(Hennet, 1997; Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et al., 2010; Corbee et al., 2012).  

O procedimento de extração deve ser sempre complementado com a realização de radiografias 

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

Através da extração dos dentes pré-molares e molares é possível reduzir consideravelmente a 
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inflamação oral associada e, consequentemente, as lesões presentes (Baird, 2005). Assim, a escolha 

deste tratamento está relacionada com a perspetiva de reduzir ou, até mesmo, eliminar por completo 

a inflamação oral através da extração de dentes e, consequente, placa bacteriana aderida à sua 

superfície (Lommer, 2013b; Jennings et al., 2015). Além disso, gatos com GECF têm mais 

frequentemente associada periodontite grave e raízes dentárias retidas (Farcas et al., 2014), o que 

por si só são uma potencial fonte de inflamação oral e de dor, o que se traduz também na 

necessidade de extração destes dentes (Jennings et al., 2015). 

Estudos, como os que foram realizados por Hennet (1997), Bellei et al. (2008) e Jennings et al., 

(2015) demonstraram resultados promissores relativamente a este tratamento. 

De acordo com Hennet (1997), 60% dos gatos apresentaram remissão completa da doença clínica. 

Além desta percentagem, aproximadamente 20% dos gatos obtiveram remissão parcial, sem a 

presença de sinais clínicos sugestivos de GECF e sem a necessidade de qualquer outro tratamento. 

Relativamente aos restantes 20%, cerca de 13% ainda necessitaram de tratamento médico adicional 

e 7% não responderam eficazmente à cirurgia.  

Por sua vez, Bellei et al. (2008) demonstrou que aproximadamente 57% dos gatos sujeitos a este 

tratamento apresentaram resolução completa da doença, 24% resolução parcial dos sinais clínicos 

e, por fim, 19% ainda tiveram recidivas. 

Segundo o estudo realizado por Jennings et al. (2015), durante treze anos, em que submeteu 

noventa e cinco gatos com GECF à extração parcial ou à extração total dos dentes, foi possível 

obter uma remissão total da doença em vinte e sete animais (28%) e trinta e sete (39%) melhoraram 

significativamente. Contudo, destes sessenta e quatro gatos, 68,8% também necessitaram de 

tratamento médico por um período de tempo limitado. Apenas cerca de 6% dos animais não 

apresentou resposta perante a cirurgia. 

A exodontia pode ainda provocar alguma relutância e, assim sendo, este procedimento pode ser 

realizado em duas sessões. Geralmente, opta-se por uma só sessão quando os dentes apresentam 

uma mobilidade excessiva, sendo consequentemente mais fáceis de extrair. Contudo, se a extração 

for mais difícil é preferível a realização do procedimento em duas sessões, de modo a promover 

uma recuperação mais rápida (Johnston, 2012). 

O período pós-cirúrgico implica uma série de cuidados que devem ser tomados, nomeadamente a 
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implementação de um protocolo médico eficaz e um plano nutricional adequado, até ao final da 

recuperação do animal (Lyon, 2005). 

A medicação necessária ao período pós-cirúrgico engloba a administração de antibióticos, anti-

inflamatórios, analgésicos e, também, a assepsia da cavidade oral através de formulações 

destinadas ao efeito (Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et al., 2010). O controlo da dor deve ser 

considerado como um pilar fundamental, sendo iniciado no período pré-cirúrgico e prolongando-

se após o término da cirurgia (Niza et al., 2004; Johnston, 2012). Pode ser alcançado recorrendo a 

AINES e opiáceos como a buprenorfina ou o fentanilo (Niza et al., 2004; Johnston, 2012). A 

buprenorfina pode e deve ser incluída no maneio da dor no período pré e pós-cirúrgico, uma vez 

que apresenta a vantagem de ser facilmente administrada por via oral e é considerada um analgésico 

bastante eficaz (Johnston, 2012; Stathopoulou et al., 2017). Os antibióticos são iniciados, por 

norma, antes da cirurgia e continuados posteriormente para prevenir o desenvolvimento de infeções 

oportunistas (Johnston, 2012).  

A alimentação fornecida durante este período é deveras importante e, durante os primeiros tempos, 

deve ser dada preferência a comidas húmidas, pela maior facilidade de ingestão, e aquelas que 

sejam mais palatáveis (Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et al., 2010; Johnston, 2012). A utilização 

de dietas com diferentes proporções de ómega-6 e ómega-3 já foi testada em gatos submetidos à 

extração dos dentes pré-molares e molares. Contudo, não foram obtidas melhorias estatisticamente 

significativas relativamente ao grau de inflamação e à cicatrização da mucosa oral, quatro semanas 

após a extração dentária (Corbee et al., 2011). 

As desvantagens deste tratamento prendem-se com a perícia necessária à realização da cirurgia por 

parte do médico veterinário, as dificuldades inerentes ao período pós-operatório e o custo 

monetário associado (Jennings et al., 2015).  

Contudo, mesmo após a realização deste procedimento, as lesões orais podem demorar ainda 

alguns meses a regredir por completo e poderá ainda haver casos cujas lesões não regridem 

totalmente mas permanecem estáveis e sem provocar sintomatologia (Hennet, 1997; Hofmann-

Appolo et al., 2010). Além destes casos, ainda existem aqueles que após a cirurgia apresentam 

recidivas (Leal et al., 2013). No entanto, esta abordagem continua a ser o tratamento de eleição na 

grande maioria dos casos e deve ser realizada com a maior brevidade possível para benefício do 

animal (Bellei et al., 2008). 
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6.3. Tratamento Médico  

O recurso ao tratamento médico só deve ser considerado como primeira escolha em gatos jovens e 

que, como tal, não demonstraram sinais de recidivas perante o tratamento (Bellei et al., 2008). 

Além disso, pode também ser aplicado como complemento ao tratamento cirúrgico (Niza et al., 

2004). 

Existem inúmeras opções, sendo que algumas delas apenas conseguem controlar a doença, mas 

não obtêm a remissão clínica completa. É preciso ter em conta que cada uma dessas opções 

apresenta vantagens e desvantagens, sendo fundamental o médico veterinário estar familiarizado 

com cada uma delas (Lyon, 2005). Atualmente, os fármacos mais comumente utilizados são os 

antibióticos, os AINES, imunossupressores e imunomoduladores, entre outras abordagens 

terapêuticas (Hofmann-Appolo et al., 2010; Lobprise, 2012).  

No caso concreto da antibioterapia, a mesma deve ser administrada concomitantemente com o 

tratamento periodontal e com o tratamento cirúrgico (Hofmann-Appolo et al., 2010). Contudo, a 

administração de antibióticos deve restringir-se aos casos em que o tratamento periodontal não 

obteve o resultado pretendido, as outras opções terapêuticas já não são eficazes e quando o tutor 

não está disposto em investir no tratamento cirúrgico (Lyon, 2005; Martijn, 2009; Hofmann-

Figura 8. Aspeto pós-cirúrgico de um gato, fêmea, de 2 anos e com GECF submetido à extração dentária múltipla 

dos dentes pré-molares e molares. À esquerda é possível observar o quadrante superior esquerdo e à direita o 

quadrante inferior esquerdo. Fotografia gentilmente cedida pelo Serviço de Medicina Estomatológico-dentária da 

UTAD. 
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Appolo et al., 2010). Por sua vez, recorrendo aos AINES é possível controlar a dor e a inflamação 

associada, embora se deva ter especial cuidado na sua administração a longo prazo (Johnston, 

2012). 

 

6.3.1. Corticosteroides  

Os corticosteroides são dos fármacos mais amplamente utilizados em medicina veterinária (Lowe 

et al., 2008), graças à sua fácil acessibilidade e custo reduzido, o que os torna numa das opções 

terapêuticas mais frequentemente utilizadas em casos de GECF refratários (Johnston, 2012; 

Lommer, 2013b). Apresentam também como vantagem o facto de poderem ser utilizados 

concomitantemente com o interferão ómega recombinante felino (rFelIFN-Ω) (Johnston, 2012). 

Apesar de possibilitarem uma melhoria rápida, a sua utilização continua a gerar bastante 

controvérsia. Uma vez que existe uma provável componente viral na etiologia da GECF, os efeitos 

imunossupressores destes fármacos poderão favorecer a progressão da infeção. Segundo outra 

perspetiva, crê-se que haja uma forte componente imunomediada nesta doença, pelo que os 

corticosteroides diminuem a exuberante resposta do hospedeiro perante o estímulo antigénico. 

Assim, a utilização destes fármacos deve ser devidamente equacionada, não devendo ser 

considerados como primeira opção de tratamento, graças à redução da sua eficácia ao longo do 

tempo através de tratamentos recorrentes (Niza et al., 2004; Hofmann-Appolo et al., 2010). 

Além disso, a sua administração a longo prazo tem sido associada a diversos efeitos secundários 

(Hennet et al., 2011), nomeadamente alterações comportamentais, poliúria, polidipsia e aumento 

da predisposição para o desenvolvimento de diabetes mellitus (Lowe et al., 2008; Lommer, 2013b). 

Assim, sempre que se opte pela sua administração deve ser aplicado o princípio da utilização da 

dose mínima eficaz (Johnston, 2012).  

 

6.3.2. Ciclosporina 

A ciclosporina é conhecida pelas suas propriedades imunossupressoras e, além disso, é 

caracterizada por ser um péptido de forma circular, lipofílico e derivado de um fungo. A sua 

utilização, tanto em medicina humana como em medicina veterinária, tem sido com o objetivo de 

prevenir a rejeição de órgãos em transplantes (Beatty & Barrs, 2003; Fellman et al., 2011; Lommer, 
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2013a), sobretudo em gatos submetidos a transplante renal (Niza et al., 2004). Este fármaco inibe 

a ativação dos linfócitos T bloqueando a transcrição de genes específicos que codificam citocinas 

proinflamatórias como a IL-2 e IL-4 (Robson, 2003b). Através da diminuição da expressão de IL-

2, a proliferação de linfócitos T é também reduzida (Lommer, 2013a). Assim, este processo é tido 

como o mecanismo primário de imunossupressão da ciclosporina (Fellman et al., 2011). Contudo, 

não intervém na eritropoiese nem atua sobre células fagocitárias (Robson, 2003b; Niza et al., 2004). 

Uma vez que o infiltrado celular da estomatite é constituído sobretudo por linfócitos e plasmócitos, 

faz sentido que a ciclosporina seja testada no tratamento da GECF (Lommer, 2013a). 

No estudo elaborado por Lommer (2013a), selecionaram-se dezasseis gatos com GECF, 

submetidos anteriormente à extração total dos dentes ou apenas à extração parcial dos molares e 

pré-molares, tendo sido refratários a estes tratamentos. Foi administrada ciclosporina a estes gatos 

e realizada a sua avaliação a cada duas semanas, durante seis semanas. Após este período de tempo, 

o grupo de estudo melhorou o seu índice, em média 52,7%, invés dos 12,2% obtidos no grupo 

placebo, sendo esta diferença estatisticamente significativa. De realçar que a variação individual 

na absorção da ciclosporina administrada por via oral foi elevada. Gatos que alcançaram níveis de 

ciclosporina no sangue acima de 300 ng/mL foram associados a melhorias significativas na 

inflamação oral, comparativamente aqueles cujos níveis eram inferiores a 300 ng/mL. 

Por sua vez, um estudo retrospetivo composto por 8 gatos com GECF, aqueles a quem foi 

administrada ciclosporina (Sandimmune solution ®, Novartis Pharmaceutical Corporation, East 

Hanover, New Jersey) de 30 mg a 50 mg por dia, 50% deles alcançaram a remissão clínica em 

noventa dias e os restantes tiveram melhorias entre 40% a 70% (Vercelli et al., 2006).  

Ainda assim, há autores que consideram que não existem estudos suficientes para que ciclosporina 

seja um fármaco de eleição no tratamento da GECF (Johnston, 2012). 

A variação na absorção de ciclosporina é condicionada pela biodisponibilidade variável das 

diferentes formulações, bem como pela variação individual na absorção intestinal e no 

metabolismo hepático (Latimer et al., 1986; Choc, 1997; Robson, 2003a; Niza et al., 2004; 

Hofmann-Appolo et al., 2010; Fellman et al., 2011). Uma vez que este fármaco possui 

propriedades lipofílicas, a sua absorção é mais eficaz se estiver emulsificado (Choc, 1997) e, além 

disso, se for administrado em suspensão líquida ainda apresenta como vantagens uma dosagem 

mais precisa e uma maior facilidade de administração a gatos (Lommer, 2013a), como é o caso da 
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Atopica ® para gatos da Novartis Animal Health (Lommer, 2013b; Roberts et al., 2013).  

A dose de ciclosporina recomendada a gatos varia entre 0,5 a 10 mg/kg cada doze horas, por via 

oral (Niza et al., 2004). Por sua vez, a dose inicial é de 0,5 a 2,5 mg/kg, duas vezes ao dia, com o 

intuito de obter concentrações séricas de 250 a 500 ng/mL (Beatty & Barrs, 2003). O uso de 

ciclosporina implica uma monitorização regular do animal (Beatty & Barrs, 2003), pois os riscos 

de toxicidade aumentam com o decorrer da utilização ao longo do tempo e com o aumento dos 

níveis sanguíneos deste fármaco (Niza et al., 2004; Lyon, 2005). Os níveis plasmáticos devem ser 

avaliados quarenta e oito horas após o início do tratamento e mais tarde em intervalos regulares 

(Beatty & Barrs, 2003).  

Quatro semanas após o início do tratamento já é possível constatar os primeiros resultados, embora 

o efeito máximo só seja alcançado por volta das oito semanas (Lyon, 2005; Hofmann-Appolo et 

al., 2010). 

No geral, o uso de imunossupressores potencia o risco de desenvolvimento de infeções e 

neoplasias. Existem inclusivamente relatos, de seres humanos e gatos, sujeitos a tratamento 

prolongado que foram diagnosticados com linfoma (Hofmann-Appolo et al., 2010). Os efeitos 

secundários mais comuns são diarreia e outras manifestações gastrointestinais (Roberts et al., 

2013), alterações linfo e mieloproliferativas, alterações hepática e renal e infeções secundárias 

graças à imunossupressão (Mehl et al., 2003; Robson, 2003a). Além disto, a implementação desta 

terapêutica poderá aumentar o risco de toxoplasmose sistémica (Beatty & Barrs, 2003). Graças aos 

possíveis efeitos secundários decorrentes desta terapia, os gatos devem ser mantidos 

exclusivamente dentro de casa e não devem ser alimentados com carne crua (Lommer, 2013a). 

Contudo, os efeitos adversos acontecem especialmente quando a administração diária é superior a 

15 mg/kg (Robson, 2003a). 

 

6.3.3. Interferão 

Os interferões (IFN) são considerados importantes citocinas e as suas funções passam pela 

regulação das reações inflamatórias e imunomediadas, estando já identificados vários tipos destas 

moléculas, com estruturas e recetores específicos (Niza et al., 2004). Ao existir um processo viral, 

os IFN são temporariamente segregados por quase todos os tipos de células, acabando por 
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desempenhar uma função de defesa antiviral inespecífica (Niza et al., 2004), dado que tornam as 

células menos propícias à replicação viral e, consequentemente, impedem esta mesma replicação 

(Hennet et al., 2011).  

Existem três subgrupos de IFN: I, II e III (Li et al., 2017; Setthawongsin et al., 2019), sendo que 

os de maior relevo em termos de medicina veterinária são os do tipo I, ou seja, o que inclui o 

interferão alfa-2A recombinante humano (rHUIFN-2A) e o rFelIFN-Ω.  

Os IFN do tipo I são caracterizados pela sua capacidade em inibir o crescimento de células tumorais 

e induzir a sua apoptose, potenciam o efeito citotóxico das células do tipo Natural Killer (NK) e 

estimulam a expressão de moléculas da classe I do CMH (Gerlach et al., 2009; Setthawongsin et 

al., 2019). Este tipo de IFN é produzido por células infetadas por vírus possuindo atividade antiviral 

não específica e está associado à imunidade inata (Doménech et al., 2011), embora possa também 

participar na resposta imunitária adquirida (Gerlach et al., 2006; Gerlach et al., 2009). O 

mecanismo de ação dos IFN do tipo I consiste numa interação com recetores celulares específicos 

e subsequente indução da expressão de genes com diversas propriedades antivirais (An et al., 2017; 

Li et al., 2017). Assim, os seus efeitos são sobretudo antivirais, anti-proliferativos, 

imunomoduladores e anti-inflamatórios (Gerlach et al., 2006; Gerlach et al., 2009; Doménech et 

al., 2011; Gil et al., 2013). 

A utilização deste tipo de moléculas em várias terapias tem vindo a crescer cada vez mais graças 

aos inúmeros estudos feitos por vários autores. No tratamento da GECF, está descrita a utilização 

de dois IFN: rHuIFN-2A e rFeIFN-Ω (Niza et al., 2004). 

 

6.3.3.1. Interferão Alfa-2A Recombinante Humano 

A aplicação de rHuIFN-2A foi inicialmente destinada a medicina humana (Niza et al., 2004). 

Contudo, acabou também por ser utilizado em medicina veterinária, com a eficácia do interferão 

alfa humano (HuIFN-α) sendo aquela que foi primeiramente avaliada, uma vez que foi a que mais 

cedo esteve disponível comercialmente, além de possuir um maior efeito antiviral in vitro 

(Doménech et al., 2011). A sua utilização em medicina veterinária é sobretudo no tratamento de 

infeções virais como o VIF, VLF, CVF, HVF-1 (Gil et al., 2013) e PIF, graças à sua ação antiviral 

e imunomoduladora, com resultados satisfatórios, através da administração oral de baixas doses 
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(Hofmann-Appolo et al., 2010). Existem inclusivamente estudos que relatam um aumento do 

tempo de sobrevivência em gatos infetados com o VLF e o VIF graças ao tratamento com HuIFN-

α (Pedretti et al., 2006). Por tudo isto, e graças à sua ação antiviral e imunomoduladora, foi-se 

revelando bastante promissor no tratamento da GECF (Niza et al., 2004). 

A administração oral e parenteral apresentaram efeitos semelhantes, uma vez que ao estimularem 

os tecidos linfoides e epiteliais da região orofaríngea ocorre a produção de fatores solúveis ou a 

ativação de uma população celular específica, que entra em circulação, com o objetivo de mediar 

a eliminação de células infetados por vírus ou de células neoplásicas (Niza et al., 2004).  

O interferão alfa recombinante humano (rHuIFN-α) pode ser utilizado no tratamento da GECF, na 

dose de 30 Unidades Internacionais (UI) diárias, por via oral, durante períodos de sete dias 

intercalados com sete dias sem medicação (Niza et al., 2004). No entanto a sua utilização em 

medicina veterinária apresenta algumas desvantagens (Doménech et al., 2011). A administração 

contínua deste princípio, sobretudo em doses levadas, faz com que haja a produção de anticorpos 

neutralizantes e, consequentemente, a ineficácia terapêutica deste princípio ativo, o que 

condicionou o uso do mesmo, optando-se por um IFN específico para felinos (Doménech et al., 

2011; Hennet et al., 2011).  

 

6.3.3.2. Interferão Ómega Recombinante Felino 

O interferão ómega (IFN-Ω) é um polipeptídeo com ação na modulação antigénica da superfície 

celular, na produção de anticorpos e na regulação da produção de citocinas anti- e proinflamatórias 

(Niza et al., 2004). Além disso, possui atividade antitumoral por inibição da angiogénese (Niza et 

al., 2004). Assim, graças às suas propriedades antivirais, imunomoduladoras, anti-proliferativas e 

antitumorais, o IFN-Ω tem sido cada vez mais estudado como opção de tratamento em diversas 

doenças, quer em medicina como em medicina veterinária (Li et al., 2017). A forma recombinante 

felina é licenciada na Europa, Japão e Austrália para o tratamento sistémico de infeções causadas 

pelo VIF, VLF e parvovírus canino e, embora não esteja licenciado para esse uso, também 

demonstrou ser eficaz in vitro em infeções causadas pelo HVF-1 e pelo CVF (Doménech et al., 

2011; Ballin et al., 2014).  

Assim, este IFN tem sido cada vez mais explorado no tratamento da GECF e os resultados obtidos 
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até agora têm demonstrado claras vantagens na sua utilização (Li et al., 2017). 

O estudo desenvolvido por Hennet et al. (2011), pretendia comparar a eficácia do uso de rFelIFN-

Ω em relação aos corticosteroides, em gatos com GECF refratários à extração dentária e positivos 

a CVF mas negativos para retrovírus. A administração tópica na mucosa oral de rFelIFN-Ω 

proporcionou uma melhoria significativa das lesões orais e da sintomatologia, pelo que demonstrou 

ser, pelo menos tão eficaz a curto prazo, como o tratamento com prednisolona em gatos com GECF, 

positivos a CVF e com estomatite caudal refratária ao procedimento de extração dentária. 

Já um estudo mais recente, composto por dois casos clínicos, demonstrou que a administração oral 

de rFelIFN-Ω foi benéfica em gatos com diabetes mellitus tipo II e, concomitantemente, com 

GECF. Ambos os gatos eram positivos a CVF e tinham sido tratados anteriormente com 

corticosteroides, o que consequentemente originou diabetes mellitus iatrogénico, tendo-se optado 

pela administração oral de rFelIFN-Ω. Em ambos os casos, os sinais clínicos foram melhorando 

gradualmente e sessenta dias depois foi possível constatar uma diminuição significativa das 

manifestações de dor oral, nomeadamente um aumento do conforto a comer e uma redução na 

sialorreia. Assim, a administração oral de rFelIFN-Ω é uma opção bastante válida no tratamento 

de casos refratários de GECF, sobretudo em gatos onde o uso de corticosteroides esteja 

contraindicado (Leal et al., 2013). 

Southerden & Gorrel (2007) relataram uma melhoria óbvia da sintomatologia causada pela 

inflamação oral associada à diminuição da excreção de CVF, através do tratamento com rFelIFN-

Ω por via subcutânea (SC), num caso refratário à extração dentária, negativo para HVF-1, VIF, 

VLF mas positivo para CVF. Contudo, continua por esclarecer se este resultado se deve ao efeito 

antiviral ou imunomodulador deste IFN, o qual é uma alternativa bastante plausível em casos de 

GECF refratários à terapêutica cirúrgica (Southerden & Gorrel, 2007). 

Em gatos de abrigos, o uso de rFelIFN-Ω aparenta ser bastante benéfico, provavelmente graças aos 

seus efeitos imunomoduladores e antivirais, uma vez que contribui para a melhoria dos sinais 

clínicos, bem como para a redução da excreção viral simultaneamente (Gil et al., 2013). Mais 

recentemente, Matsumoto et al. (2018) veio corroborar esta teoria, demonstrando que a 

administração SC de rFelIFN-Ω melhora os sinais clínicos da GECF através da redução da 

excreção viral em gatos com CVF. Além disso, é possível alcançar uma redução das úlceras orais 

graças ao efeito anti-proliferativo, que bloqueia mecanismos celulares importantes, e previne a 
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replicação intracelular do CVF (Ballin et al., 2014). Assim, este tratamento é bastante vantajoso 

em gatos de abrigo, por serem frequentemente co-infetados por diversos vírus e estarem sujeitos a 

níveis mais elevados de stresse, o que provavelmente, acaba por comprometer a sua resposta 

imunitária (Gil et al., 2013).  

Atualmente, o protocolo licenciado de rFelIFN-Ω consiste em três ciclos, cada um deles composto 

por cinco dias com injeção diárias subcutâneas de 1 milhão de unidades (MU) por kg de peso vivo 

nos dias 0, 14º e 60º (Hennet et al., 2011; Leal et al., 2013; Li et al., 2017). Contudo, este protocolo 

apresenta algumas limitações como o elevado custo e o facto de ser dispendioso em termos de 

tempo, o que fez com que se procurassem outras alternativas como a administração através da 

mucosa oral (Li et al., 2017). De realçar que não foram descritos efeitos secundários em gatos 

tratados com a administração tópica oral rFelIFN-Ω (Hennet et al., 2011), enquanto que a 

administração SC poderá levar a alguns efeitos secundários como letargia, vómito ou diarreia 

(Ballin et al., 2014). 

 

 

6.3.4. Lactoferrina 

A lactoferrina é uma proteína glicosilada com uma forte ligação ao ferro e com diversas funções, 

nomeadamente antimicrobianas, imunomoduladoras, anti-inflamatórias, anti-carcinogénicas 

(Kobayashi et al., 2008; García-Montoya et al., 2012; Hung et al., 2014) e antivirais (Addie et al., 

2003). Pertence ao grupo das siderofilinas e está presente em secreções orgânicas como a saliva, o 

leite, as lágrimas e o suco pancreático (Caccavo et al., 2002). A sua reconhecida ação antibacteriana 

é possível graças à sua capacidade de ligação ao ferro, fazendo com que este fique indisponível 

para as bactérias que necessitam dele para se replicar (Addie et al., 2003; Niza et al., 2004). 

Recentemente, foi possível perceber que a lactoferrina combate a inflamação, graças à diminuição 

dos níveis de citocinas proinflamatórias (IL-1, IL-2, TNF-α e IL-6), consideradas elementos 

importantes em processos crónicos (Caccavo et al., 2002; Togawa et al., 2002), mas induz também 

a libertação de citocinas anti-inflamatórias como a IL-4 e a IL-10 (Togawa et al., 2002). Além 

disso, possui a capacidade de neutralizar os efeitos tóxicos dos lipopolissacáridos das bactérias 

Gram negativas (Caccavo et al., 2002). 

Atualmente e, segundo alguns autores, é benéfica a sua utilização como parte do tratamento da 

GECF, uma vez que a sua administração oral pode inibir a expressão de IFN-γ, IL-2 e diminuir a 
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dor, sialorreia e anorexia em gatos com a doença, sem apresentar efeitos secundários relevantes 

(Addie et al., 2003; Kobayashi et al., 2008).  

O estudo desenvolvido por Hung et al. (2014) teve como objetivo avaliar a eficácia da lactoferrina 

em gatos com GECF, bem como a existência de possíveis efeitos secundários. Os gatos foram 

agrupados segundo o tratamento realizado, ou seja, foi feito um grupo em que foi administrada 

lactoferrina juntamente com piroxicam e um grupo controlo que recebeu apenas o AINES. Foi 

possível constatar que a combinação de lactoferrina com piroxicam reduziu significativamente os 

sinais clínicos, melhorou a qualidade de vida e permitiu um aumento do peso do animal. Assim, a 

utilização conjunta da lactoferrina com piroxicam pode ser utilizada com o objetivo de reduzir os 

sinais clínicos decorrentes da GECF, sendo a sua utilização considerada bastante segura. 

 

6.3.5. Terapia Celular 

A terapia celular recorrendo a células mesenquimatosas do estroma (Mesenchymal Stem Cells – 

MSCs) é considerada uma abordagem terapêutica bastante promissora em medicina veterinária, 

nomeadamente em doenças como a GECF, enteropatias e insuficiência renal aguda e crónica. Estas 

células podem ser isoladas a partir de diversos tecidos, sendo que as que provêm do tecido adiposo 

(Adipose Stem Cells – ASCs) são as mais frequentemente utilizadas (Quimby & Borjesson, 2018). 

As MSCs possuem capacidade regenerativa, em parte graças à sua capacidade de modular a 

resposta imunitária inata e adaptativa (Arzi et al., 2016; Quimby & Borjesson, 2018). Além disto, 

são capazes de inibir a proliferação dos linfócitos T (Quimby & Borjesson, 2018), alterar a função 

dos linfócitos B, regular negativamente o CMH-II das células apresentadoras de antigénios e inibir 

a maturação e proliferação das células dendríticas (Arzi et al., 2016). 

Uma vez que a GECF é caracterizada histologicamente por um infiltrado inflamatório composto 

predominantemente por linfócitos B e T, as ASCs têm sido utilizadas como opção terapêutica, 

graças à sua capacidade em inibir a proliferação dos linfócitos T (Quimby & Borjesson, 2018). Até 

ao momento, foram realizados dois estudos em gatos com GECF, sem outras doenças 

concomitantes diagnosticadas, e refratários a outros tratamentos (Arzi et al., 2016, 2017).  

No estudo desenvolvido por Arzi et al. (2016), foram administradas, por via endovenosa  (IV), 

ASCs autólogas. Dos sete gatos incluídos neste estudo, cinco deles apresentaram uma resolução 
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completa dos sinais clínicos. Durante o período de seguimento clínico, 42,8% dos gatos (n=3) 

obtiveram remissão das lesões, 28,6% (n=2) apresentaram uma melhoria considerável e apenas os 

restantes 28,6% (n=2) é que não responderam ao tratamento. Assim, 71% (n=5) dos gatos 

apresentou uma resposta favorável a esta terapêutica, entre três a nove meses. Além destes 

resultados, este estudo revelou-se ainda mais promissor, uma vez que foi identificado um 

biomarcador que determina a seleção dos animais mais indicados para este tipo de tratamento (Arzi 

et al., 2016). 

Mais tarde, Arzi et al. (2017) decidiu avaliar a eficácia terapêutica de ASCs alogénicas 

provenientes de um dador, administradas por via IV, no tratamento de sete gatos com GECF. Seis 

meses depois, quatro (57%) dos sete gatos incluídos neste estudo responderam favoravelmente ao 

tratamento, sendo que dois apresentam remissão clínica completa e os outros dois demonstraram 

uma melhoria substancial. A remissão clínica foi alcançada durante um período entre doze a vinte 

meses após o tratamento e não houve recidivas a registar. Os restantes três gatos não apresentaram 

resposta perante o tratamento. Concluiu-se que a administração de ASCs alogénicas aparenta ter 

uma eficácia clínica menor e mais demorada, comparativamente às ASCs autólogas.  

 

6.3.6. Tratamento com Laser 

O tratamento com laser de dióxido de carbono (CO2) é utilizado em cirurgia oral com o objetivo 

de proporcionar uma incisão mais precisa dos tecidos ao mesmo tempo que promove hemóstase 

(Bellows, 2013). A água do tecido oral tem capacidade em absorver as ondas do laser (Lewis et 

al., 2007; Bellows, 2013). Por sua vez, o laser díodo penetra mais profundamente que o laser de 

CO2 e pode ser usado em vários procedimentos, nomeadamente gengivectomia e curetagem 

subgengival (Bellows, 2013). O tratamento com laser permite a remoção do tecido proliferativo, 

estimulação da fibrose e diminuição das bactérias oportunistas em tecido não saudável e, 

consequente, redução da resposta antigénica (Lewis et al., 2007; Bellows, 2013). Além disso, a sua 

utilização proporciona uma melhoria da sintomatologia através da redução da inflamação e, 

consequentemente, das manifestações de dor como a dificuldade na ingestão de alimento 

(Squarzoni et al., 2017).  

Foi possível constatar a eficácia do laser de CO2 através do relato de um caso clínico descrito por 

Lewis et al. (2007), que diz respeito a um gato com GECF refratária ao tratamento de extração 
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dentária parcial. Foi submetido a este tratamento de modo a remover o tecido proliferativo existente 

e, um ano após o primeiro tratamento com laser, foi possível constatar a resolução de toda a 

inflamação e sem recorrência de tecido proliferativo. Contudo, ao longo deste processo foram 

administradas clorexidina em gel e prednisona, tendo a sua dose sido gradualmente reduzida até 

vinte meses após o início do tratamento com laser, e foi ainda necessário proceder à remoção dos 

restantes dentes. Assim, o papel do laser na resolução da inflamação oral deste caso acabou por ser 

difícil de determinar. 

Apesar disso, é importante ressalvar que o laser de CO2 e o laser díodo poderão ser úteis como 

terapêutica complementar em casos de GECF refratários à extração dentária ou mesmo após o 

procedimento de extração (Lewis et al., 2007; Bellows, 2013). 

 

6.3.7. Outras Abordagens Terapêuticas 

 

6.3.7.1. Talidomida 

Devido ao facto do perfil de citocinas descrito na GECF ser regulado por uma resposta do tipo Th1 

e Th2, a utilização da talidomida nestes casos tem sido brevemente referenciada (Addie et al., 

2003). Em medicina humana, este fármaco é parte do tratamento de condições onde predomina 

uma resposta inflamatória do tipo Th2, como acontece na síndrome da imunodeficiência adquirida 

ou em alguns tumores (Niza et al., 2004). Está descrita a sua utilização num caso de GECF com 

CVF, juntamente com a administração de lactoferrina tópica e alteração na dieta, tendo sido obtidos 

bons resultados após onze meses com este tratamento (Addie et al., 2003). 

 

6.3.7.2. Sais de ouro 

Determinados autores consideram a aplicação terapêutica de sais de ouro uma mais-valia em casos 

de GECF, em que a administração de corticosteroides esteja contraindicada, uma vez que são bem 

tolerados e proporcionam longos períodos de remissão. Além disso, possuem propriedades anti-

inflamatórias e imunomoduladoras (Diehl & Rosychuk, 1993). No entanto, alguns estudos mais 

recentes indicaram que a sua eficácia não é superior à da utilização de corticosteroides, antibióticos 

e higiene oral (Niza et al., 2004). Ainda assim, a sua aplicação em GECF carece de mais estudos. 
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7. Maneio Nutricional e Ambiental 

Um suporte nutricional adequado é um pilar fundamental do protocolo terapêutico escolhido, 

contribuindo também para que haja uma resposta imunitária eficaz (Johnston, 2012). A 

administração de dietas hipoalergénicas, caseiras ou comercias podem contribuir para a melhoria 

do quadro clínico (Niza et al., 2004). 

Dietas suplementadas com antioxidantes, nomeadamente vitaminas A, E e ácido ascórbico, e 

minerais como o zinco, são benéficas nestes casos pois são dotadas de um potencial 

imunoestimulante que contribui para a integridade da mucosa oral (Niza et al., 2004). 

 

8. Prognóstico 

O prognóstico da GECF é considerado reservado graças à falta de eficácia total das diversas opções 

terapêuticas disponíveis até ao momento, à possibilidade de recidiva da doença, à sua etiologia 

multifatorial, bem como devido à reticência por parte dos tutores relativamente ao procedimento 

de extração dentária (Niza et al., 2004; Hofmann-Appolo et al., 2010; Johnston, 2012). 

 

9. Resposta de Fase Aguda 

Uma vez que a GECF é caracterizada por lesões inflamatórias, difusas ou localizadas, de caracter 

ulcerativo ou úlcero-proliferativo nos tecidos orais (Niza et al., 2004; Hennet et al., 2011; Santos 

et al., 2016), surge consequentemente uma resposta de fase aguda. A resposta de fase aguda é 

caracterizada por ser uma reação inflamatória não específica (Cerón et al., 2005) e um mecanismo 

fisiopatológico complexo que envolve uma série de reações do organismo, em resposta a uma 

alteração local ou sistémica da sua homeostasia, causada por um estímulo nocivo (Gruys et al., 

2005; Paltrinieri, 2008). É uma resposta bastante rápida, desenvolvendo-se antes da resposta 

imunitária específica e, muitas vezes, mesmo antes dos sinais clínicos (Cerón et al., 2005). Inicia-

se localmente, onde as células envolvidas na resposta imunitária inata, produzem e libertam 

citocinas proinflamatórias como a IL-1, IL-6 e TNF-α (Cerón et al., 2005; Paltrinieri, 2008). Estas 

citocinas influenciam órgãos responsáveis pela homeostasia do organismo, como o sistema nervoso 

central (SNC), sistema nervoso autónomo (SNA) e glândula adrenal (Paltrinieri, 2008). Além 
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Fígado 
Produção de PFA Parte da reação sistémica 

Lesão 

térmica 
Parasitas, fungos, 

vírus, bactérias 

disso, ocorre a ativação do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, bem como uma diminuição na 

secreção da hormona de crescimento (Gruys et al., 2005). Este fenómeno de ativação leva ao 

aparecimento de febre, leucocitose, diminuição das lipoproteína de baixa densidade (LDL) e 

lipoproteína de alta densidade (HDL) no plasma sanguíneo, aumento dos níveis séricos da hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) e de glucocorticoides, ativação do sistema do complemento e do 

sistema de coagulação sanguíneo, diminuição dos níveis séricos de cálcio, zinco, vitamina A e E e 

alterações na concentração sérica das PFA (Gruys et al., 2005).  

O objetivo desta resposta é o de restabelecer a homeostasia e eliminar a causa subjacente ao 

desequilíbrio, o mais rapidamente possível (Ceciliani et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 9. Mecanismos de produção de PFA pelos hepatócitos. Adaptado de Cerón et al. (2005). 

 

 

10. Proteínas de Fase Aguda  

As PFA são proteínas sanguíneas plasmáticas, cuja concentração se altera perante um dado 

estímulo inflamatório, podendo aumentar (PFA positivas) ou diminuir (PFA negativas) (Gruys et 
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al., 2005; Paltrinieri, 2008). Têm sido utilizadas como biomarcadores de processos inflamatórios 

ou infeciosos em medicina humana, embora seja possível constatar a sua aplicação crescente em 

medicina veterinária (Eckersall & Bell, 2010). 

As PFA podem ser classificadas em três grupos de acordo com a magnitude e duração da sua 

resposta perante um estímulo: as que sofrem um aumento de dez a cem vezes mas também um 

rápido declínio da sua concentração (SAA e proteína C reativa); as que aumentam duas a dez vezes 

e sofrem um aumento e uma diminuição mais gradual (haptoglobina (Hp), glicoproteína ácida alfa-

1 (AGP) e ceruloplasmina (Cp)); e aquelas cujas concentrações diminuem perante um estímulo 

inflamatório (albumina) (Cerón et al., 2005; Gruys et al., 2005; Kann et al., 2012). 

Além disso, a produção e a resposta das PFA são variáveis consoante a espécie (Petersen et al., 

2004). Nos cães, a proteína C reativa aumenta abruptamente em consequência de um dado processo 

inflamatório, enquanto que em gatos já não é possível constatar esta elevação (Kajikawa et al., 

1999). Assim, cada espécie acaba por ter PFA primordiais em termos de marcadores de diagnóstico 

como é o caso da proteína C reativa nos cães e da SAA em gatos (Eckersall & Bell, 2010). 

 

10.1. Proteínas de Fase Aguda Positiva 

Pertencentes às denominadas PFA positivas encontram-se a proteína C reativa, SAA, Hp, AGP e 

Cp (Cerón et al., 2005). A maioria delas são glicoproteínas sintetizadas sobretudo ao nível dos 

hepatócitos, após a libertação de citocinas proinflamatórias na corrente sanguínea, nomeadamente 

a IL-1, IL-6 e TNF-α (Cerón et al., 2005; Paltrinieri, 2008).  

Todas as PFA positivas possuem diversas funções, algumas delas ainda não conhecidas, entre as 

quais se incluem a defesa do organismo através da modulação do sistema imunitário, transporte de 

moléculas e a proteção dos tecidos devido às lesões causadas pelos mediadores inflamatórios 

(Paltrinieri, 2008). 

Nos gatos, as PFA positivas que desempenham um papel principal em termos de diagnóstico são 

sobretudo a SAA e AGP (Paltrinieri, 2008). 
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10.2. Proteínas de Fase Aguda Negativa 

Após um dado estímulo inflamatório, a síntese hepática de proteínas é alterada, resultando num 

aumento da concentração das PFA positivas. Contudo, este fenómeno faz com que haja uma 

diminuição da síntese de outras proteínas sanguíneas como a transtirretina, proteína ligadora de 

retinol, globulina ligadora de cortisol, transferrina e albumina, todas estas consideradas PFA 

negativas envolvidas no transporte de vitaminas, hormonas e oligoelementos (Gruys et al., 2005; 

Paltrinieri, 2008). 

A albumina acaba por ser a PFA negativa que mais destaque tem. A diminuição da sua 

concentração pode dever-se à diminuição da sua síntese pelo fígado ou ao extravasamento de 

albumina dos vasos sanguíneos para os tecidos inflamados (Paltrinieri, 2008). Além do mais, ao 

haver uma diminuição da sua síntese faz com que haja uma maior disponibilidade de aminoácidos 

necessários à síntese de PFA positivas (Paltrinieri, 2008).  

 

10.3. Uso das Proteínas de Fase Aguda como Marcadores Inflamatórios 

Além das PFA, as citocinas também podem ser utilizadas como marcadores inflamatórios. No 

entanto, as citocinas permanecem apenas algumas horas em circulação, contrariamente às 

concentrações das PFA que se mantêm inalteradas por períodos de dois ou mais dias (Gruys et al., 

2005). 

Recorrendo à análise dos níveis de determinas PFA, é possível identificar precocemente um dado 

processo inflamatório, determinar a sua cronicidade e obter um prognóstico mais fidedigno 

(Petersen et al., 2004; Cerón et al., 2005; Paltrinieri, 2008; Kann et al., 2012).  Contudo, o seu 

aumento acaba por ser pouco específico (Paltrinieri, 2008), uma vez que a elevação na 

concentração de uma dada PFA não se traduz no diagnóstico de uma doença específica, refletindo 

apenas a presença de uma infeção ou inflamação (Kann et al., 2012). Assim, estes dados devem 

ser interpretados juntamente com os sinais clínicos e com os restantes dados laboratoriais, 

tornando-se numa ferramenta útil no diagnóstico e nas decisões clínicas subsequentes (Kann et al., 

2012). Geralmente, é possível correlacionar o grau de variação na concentração das PFA com a 

gravidade do processo, uma vez que quanto maior for a variação da concentração da PFA mais 

grave será a doença (Kann et al., 2012). 
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No entanto, a sua aplicação na monitorização de um dado tratamento deve ser interpretada 

cautelosamente devido à baixa especificidade das PFA. Caso existam outras condições clínicas ou 

subclínicas, poderá não se verificar um declínio gradual das suas concentrações, mesmo com o 

tratamento adequado instituído (Cerón et al., 2005).  

Idealmente, a determinação analítica recorrendo às PFA deverá incluir pelo menos uma PFA de 

cada um dos três grupos, de acordo a variação da sua concentração, de modo a fornecer uma melhor 

diferenciação entre diferentes patologias e permitir uma monitorização mais adequada (Gruys et 

al., 2005; Cerón et al., 2008). 

Assim, graças ao potencial das PFA têm sido publicados diversos estudos, onde o seu doseamento 

em conjunto com sinais clínicos e outros meios complementares de diagnóstico, se torna útil no 

diagnóstico e prognóstico de doenças como: PIF, doença inflamatória intestinal canina, 

leishmaniose, piómetra em cadelas, erliquiose, mastite bovina e doença respiratória equina (Kann 

et al., 2012). 

 

11. Amiloide A Sérica 

A SAA é considerada por alguns autores como a principal PFA em gatos e em muitas outras 

espécies (Paltrinieri, 2008). Tal como outras PFA, a sua especificidade como marcador 

inflamatório é limitada, embora seja notório um aumento substancial da sua concentração em gatos 

com processos inflamatórios, comparativamente a gatos clinicamente saudáveis (Sasaki et al., 

2003). 

É caracterizada por um rápido e marcado aumento da sua concentração mas também por um rápido 

declínio após o estímulo inflamatório (Vilhena et al., 2018). É considerada um marcador 

inflamatório bastante precoce (Kajikawa et al., 1999), sobretudo em gatos com PIF (Giordano et 

al., 2004). Além disso, é possível constatar também um aumento da sua concentração em casos de 

insuficiência renal, diabetes, alterações hepáticas ou neoplasias (Sasaki et al., 2003). 
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11.1. Estrutura da Amiloide A Sérica 

A família SAA engloba diversas apolipoproteínas que podem ser classificadas de acordo com a sua 

resposta perante um estímulo inflamatório: SAA de fase aguda e SAA constitutiva, estando esta 

última descrita apenas no ser humano e em ratos (Uhlar & Whitehead, 1999). Durante o processo 

inflamatório, a SAA de fase aguda associa-se à terceira fração da HDL, substituindo a 

apolipoproteína A1 (Uhlar & Whitehead, 1999). 

O peso molecular estimado da SAA juntamente com o complexo de lipoproteínas é de 180 kDa, 

sendo que após a desnaturação o peso estimados das diferentes subunidades encontra-se entre 9 e 

14 kDa, de acordo com as espécies (Petersen et al., 2004). Além disso, existe um número variável 

de isoformas consoante a espécie (Petersen et al., 2004).  

As proteínas de SAA são codificadas num grupo de genes com uma forte ligação, o que possibilitou 

a sua conservação durante a evolução de várias espécies de vertebrados (Sack Jr, 2018). O facto 

das proteínas amiloides A de cães e de seres humanos serem consideradas em parte homólogas, 

embora a estrutura primária da SAA canina tenha um péptido adicional de 8 aminoácidos (Cerón 

et al., 2005), é um dos exemplos que vem corroborar esta teoria. 

A SAA é a percursora da amiloide A, constituinte fibrilar principal dos depósitos de amiloide 

reativa, sendo caracterizada por ser uma proteína heterogénea no ser humano e noutras espécies 

(Sasaki et al., 2003). Níveis elevados e contínuos de SAA, decorrentes de um processo inflamatório 

crónico, são um fator de risco para o desenvolvimento de amiloidose secundária, na qual um 

péptido proteolítico insolúvel é depositado sob a forma de placas em vários órgãos, tudo isto graças 

a uma alteração conformacional da SAA (Ceciliani et al., 2002). Gatos das raças Somali, Abissínios 

ou Oriental são suscetíveis ao desenvolvimento de amiloidose hereditária, na qual existem 

concentrações elevadas de SAA e sequências de SAA amiloidogénicas que não estão totalmente 

proteolizadas (Paltrinieri, 2007, 2008). Assim, a determinação da concentração de SAA é 

importante na monitorização em casos de amiloidose sistémica reativa e amiloidose hereditária 

(Paltrinieri, 2007). 
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11.2. Síntese da Amiloide A Sérica 

Tal como a maioria das PFA, a síntese de SAA é predominantemente ao nível dos hepatócitos 

(Uhlar & Whitehead, 1999). No entanto, foi demonstrado que também existe produção 

extrahepática de SAA em diferentes espécies animais, nomeadamente a nível intestinal, renal, na 

medula óssea, nos adipócitos (em casos de hiperglicemia) e na glândula mamária (em casos de 

mastite) (Cerón et al., 2005). 

 

11.3. Funções da Amiloide A Sérica 

Graças ao seu papel de destaque como PFA, a SAA possui diversas funções e tem diversas 

propriedades, nomeadamente imunomoduladoras (Gruys et al., 2005; Paltrinieri, 2008). 

Intervém na quimiotaxia das células inflamatórias até aos locais da inflamação (Ceciliani et al., 

2002), na inibição do processo inflamatório e no metabolismo e transporte lipídico (Cerón et al., 

2005). Mais concretamente, influencia o transporte de colesterol pelas HDL (Gruys et al., 2005) e 

aumenta a clivagem dos triglicéridos em glicerol e ácidos gordos nas HDL (Ceciliani et al., 2002). 

A SAA atua diretamente sobre a molécula de colesterol, diminuído a sua esterificação e 

aumentando a sua captação pelos hepatócitos (Ceciliani et al., 2002). Além de tudo isto, participa 

também na indução da mobilização do cálcio pelos monócitos e na inibição da ativação das 

plaquetas (Petersen et al., 2004). 

 

11.4. Mediadores da Inflamação Indutores da Síntese de Amiloide A Sérica 

As PFA podem ser divididas em duas classes, consoante a sua resposta a citocinas (Baumann & 

Gauldie, 1994). As PFA do tipo 1, onde está incluída a SAA, são reguladas pela IL-1, IL-6 e TNF-

α. Por sua vez, as pertencentes ao tipo 2 são reguladas por citocinas do tipo IL-6, nas quais se 

incluem a IL-6, IL-11, oncostatina M, entre outras (Uhlar & Whitehead, 1999).  

Os principais mediadores da inflamação responsáveis pela síntese de SAA são a IL-1, o TNF-α, a 

IL-6 e os glucocorticoides (Uhlar & Whitehead, 1999). 

A família de citocinas, à qual a IL-1 pertence, está envolvida na regulação da resposta imunitária 

inata. Perante um estímulo inflamatório, diversas células, nomeadamente os macrófagos, produzem 
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IL-1α e IL-1β. De realçar, que esta última é produzida em quantidades superiores à IL-1α e, 

enquanto a IL-1β é secretada, a IL-1α mantém-se ligada aos macrófagos, atuando apenas quando 

há contacto direto entre as células. A IL-1β atua nas células em redor de modo a iniciar e amplificar 

a inflamação, tal como o TNF-α. Por outro lado, atua também nas células endoteliais vasculares 

permitindo a adesão dos neutrófilos. A IL-1 promove também a sintase 2 de óxido nítrico (NOS2) 

e a cicloxigenase-2 (COX-2), graças à estimulação dos macrófagos. Perante infeções graves, a IL-

1β presente na circulação sanguínea em combinação com o TNF-α, é responsável por várias 

alterações como a febre e a letargia. Atua nas células musculares de modo a mobilizar aminoácidos 

e nos hepatócitos para induzir a síntese de novas proteínas, as denominadas PFA que auxiliam na 

defesa do organismo (Tizard, 2013). 

O TNF-α é produzido por macrófagos, linfócitos T, monócitos e mastócitos. É considerado um 

importante mediador inflamatório, uma vez que em combinação com a IL-1 medeiam alterações 

nas células vasculares endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. Um aumento local do TNF-α 

faz com que surjam os sinais típicos de inflamação, nomeadamente o calor, a dor, o tumor e o 

rubor. Em circulação, pode causar diminuição do débito cardíaco, induzir trombose microvascular 

e extravasamento capilar. Ao atuar sobre os neutrófilos, promove a sua capacidade em eliminar 

microrganismos, fazendo com que sejam atraídos para os locais lesados e aumenta a sua aderência 

ao endotélio vascular. Além disso, estimula a capacidade de fagocitose dos macrófagos e a 

produção de oxidantes. É capaz de amplificar a inflamação através da estimulação dos macrófagos, 

fazendo com que haja a produção de outros mediadores, e interfere na ativação dos mastócitos. No 

entanto, quando presente em doses elevadas pode causar choque séptico (Tizard, 2013). 

A IL-6 é uma glicoproteína produzida por macrófagos, linfócitos T e mastócitos (Tizard, 2013). A 

sua síntese é induzida pela IL-1β, TNF-α e por endotoxinas bacterianas (Ceciliani et al., 2002). 

Intervém em diversas vertentes, nomeadamente na resposta imunitária adaptativa, em que atua ao 

nível dos linfócitos B, induzindo a diferenciação dos plasmócitos e a sua capacidade em produzir 

anticorpos (Kang et al., 2019). Além disso, está envolvida na manutenção da homeostase óssea 

(Kang et al., 2019), na síntese das PFA (Gruys et al., 2005; Kang et al., 2019) e em processos 

regenerativos (Kang et al., 2019). 

Os glucocorticoides são importantes intervenientes nos processos inflamatórios (Cain & 

Cidlowski, 2017), podendo atuar diretamente na produção de PFA ou em combinação com a IL-6 
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e IL-1 (Uhlar & Whitehead, 1999). Além disso, os glucocorticoides inibem o aumento da 

permeabilidade vascular e a vasodilatação, diminuem o afluxo sanguíneo aos tecidos inflamados, 

inibem a expressão de diversas citocinas proinflamatórias e impedem a migração dos leucócitos 

(Cain & Cidlowski, 2017). Atuam também ao nível dos monócitos e dos macrófagos, sendo que 

através destes últimos ocorre a síntese de citocinas anti-inflamatórias (Cain & Cidlowski, 2017). 

 

11.5. Doseamento da Amiloide A Sérica 

Existem diversas técnicas laboratoriais que permitem fazer a mensuração da concentração de SAA, 

entre as quais se incluem a técnica ELISA, nefelometria, imunodifusão radial e 

quimioluminescência (Sasaki et al., 2003). No entanto, em medicina veterinária as técnicas mais 

frequentemente utilizadas para o doseamento de SAA felino são ELISA (Kajikawa et al., 1996; 

Sasaki et al., 2003; Giordano et al., 2004)  e imunoturbidimetria (Hansen et al., 2006; Tamamoto 

et al., 2008). De realçar que se deve privilegiar, sempre que possível, a aplicação de análises que 

sejam específicas para cada espécie (Cray et al., 2009). 

 

12. Fator de Crescimento Semelhante à Insulina  

A hormona de crescimento é responsável pela formação de pequenas proteínas a nível hepático, as 

denominadas somatomedinas, com um papel de destaque no processo de crescimento. Muitos dos 

efeitos destas proteínas são semelhantes aos da insulina, advindo daí o nome de “fator de 

crescimento semelhante à insulina” (IGF). A somatomedina que é considerada mais importante é 

a somatomedina C, denominada também de IGF-1 (Hall & Guyton, 2016). 

A mensuração da concentração sérica de IGF-1 é utilizada em medicina veterinária para o 

diagnóstico e monitorização de doenças relacionadas com a hormona de crescimento (Strage et al., 

2015), sobretudo no diagnóstico de acromegalia (Hurty & Flatland, 2005). No entanto, esta doença 

acaba por ser praticamente apenas diagnosticada em gatos diabéticos que apresentam resistência à 

insulina (Hurty & Flatland, 2005). 
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12.1. Fisiologia   

As somatomedinas pertencem ao denominado sistema IGF, caracterizado por ser uma via 

complexa, a qual engloba dois fatores de crescimento, ou seja, o IGF-1 e o fator-2 de crescimento 

semelhante à insulina (IGF-2). Além disso, inclui também recetores dos fatores 1 e 2 de 

crescimento semelhantes à insulina (IGF-1R e IGF-2R), seis proteínas ligantes de alta afinidade 

(IGFBP-1 a IGFBP-6), proteases IGFBP e diversas moléculas que interagem com as proteínas 

ligantes, fazendo com que exista regulação e estimulação da ação do IGF nos tecidos (Chaves & 

Saif, 2011). Os IGF-1 e IGF-2 apresentam uma estrutura bastante similar à da pró-insulina e da 

insulina (Bonefeld & Møller, 2011), bem como uma ação semelhante (Ciftci & Yarim, 2011). No 

entanto, embora apresentem uma estrutura semelhante à insulina, a maioria dos IGF são produzidos 

no fígado e não no pâncreas (Strage, 2015). Além do mais, o IGF-1 e a insulina possuem recetores 

classificados como recetores transmembranares tirosina cinase (Bonefeld & Møller, 2011). No 

entanto, a estimulação do recetor da insulina (IR) está relacionada com uma resposta metabólica, 

enquanto a ativação dos IGF-1R intervém na mitose celular (Bonefeld & Møller, 2011), graças ao 

processo evolutivo que sofreram (Lann & LeRoith, 2008). Assim, os IR estão maioritariamente 

expressos no tecido adiposo, hepático e muscular, onde participam na homeostase e no 

metabolismo glucídico (Lann & LeRoith, 2008). Por outro lado, os IGF-1R encontram-se em todas 

as células e fazem parte do processo de crescimento celular (Lann & LeRoith, 2008). Contudo, 

qualquer um destes recetores pode ligar-se à insulina ou ao IGF-1, embora haja uma maior 

afinidade para com o ligante correspondente (Bonefeld & Møller, 2011).  

O IGF-1 é uma cadeia polipeptídica simples, composta por 70 aminoácidos (Bonefeld & Møller, 

2011) e com um peso molecular de 7500 kDa, sendo a sua concentração plasmática similar à da 

hormona de crescimento (Hall & Guyton, 2016).  

No sangue, o IGF-1 está frequentemente associado a proteínas ligantes, as tais IGFBP, com 

especial destaque para a IGFBP-3, a qual prolonga a sua semivida (Lara-Diaz et al., 2017) e 

contribui para uma libertação lenta do IGF-1 do sangue para os tecidos (Hall & Guyton, 2016). 

Estas IGFBP fazem parte da interação entre o IGF-1 e o seu recetor, controlando indiretamente a 

atividade biológica do IGF-1 (Lara-Diaz et al., 2017). Além disso, estas proteínas ligantes são 

também produzidas em resposta à hormona de crescimento (Hall & Guyton, 2016)  

A IGF-1 é produzida mediante o estímulo da hormona de crescimento (Reusch et al., 2006; 
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Dabrowski et al., 2015; Lara-Diaz et al., 2017). Por sua vez, a hormona de crescimento é sintetizada 

pela hipófise anterior, de uma forma pulsátil, sendo regulada pela hormona libertadora da hormona 

de crescimento e pela somatostatina (Sherlock & Toogood, 2007; Hall & Guyton, 2016). Apesar 

dos IGF-1 e IGF-2 serem sintetizados em quase todos os tecidos, a síntese hepática é considerada 

a principal (Bonefeld & Møller, 2011). Assim, a secreção da hormona de crescimento por parte da 

hipófise e a produção hepática de IGF-1 estabelecem um mecanismo de feedback negativo 

(Berelowitz et al., 1981; Castilla-Cortázar et al., 2001), o que implica que a regulação entre a 

hormona de crescimento e o IGF-1 esteja dependente da integridade do hipotálamo, da hipófise e 

do fígado (Sherlock & Toogood, 2007). 

 

12.2. Funções da Somatomedina C 

O IGF-1 é um elemento fundamental para o processo de crescimento e para o metabolismo (Strage, 

2015). Desempenha diversas funções, entre as quais se incluem a diferenciação e proliferação 

celular, crescimento e desenvolvimento tecidular, efeito anti-inflamatório e antioxidante (Lara-

Diaz et al., 2017). Além disso, contribui para a proteção mitocondrial e desempenha uma atividade 

semelhante à insulina (Lara-Diaz et al., 2017) como o aumento da captação de glicose, estimulação 

do transporte da glicose, oxidação da glicose e formação de glicogénio (Ciftci & Yarim, 2011). 

Possui também efeitos anabólicos no metabolismo dos aminoácidos e dos hidratos de carbono, 

aumentando o teor de massa muscular e melhorando o conteúdo mineral nos ossos e a função da 

barreira intestinal (Bonefeld & Møller, 2011). 

 

12.3. Consequências de um Processo Inflamatório sobre a Somatomedina C 

Além de todas as alterações inerentes a um processo inflamatório, as concentrações de IGF-1 não 

são exceção.  

A presença de citocinas proinflamatórias inibe a expressão de IGF-1 a nível hepático e, 

consequentemente, ocorre uma diminuição da sua concentração (Colson et al., 2003). Mais 

concretamente, a IL-6 é uma das citocinas proinflamatórias que contribuem para a inibição da 

síntese de IGF-1 (Bonefeld & Møller, 2011).  

Por outro lado, uma vez que durante um processo inflamatório ocorre a ativação do eixo 
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hipotálamo-pituitário-adrenal, bem como uma diminuição da secreção da hormona de crescimento 

(Gruys et al., 2005), consequentemente a concentração plasmática de IGF-1 será influenciada 

(Reusch et al., 2006). Assim, ocorre uma inibição da ação do IGF-1 (Charmandari et al., 2005; 

Rochel et al., 2018). 

 

12.4. Doseamento da Somatomedina C 

As IGFBP interferem com a análise de IGF, as quais poderão causar alterações na concentração de 

IGF, dependendo do tipo técnica laboratorial (Frystyk et al., 2010; Strage et al., 2015). Posto isto, 

o procedimento ideal para a remoção das IGFBP é a cromatografia em gel de exclusão por tamanho 

sob condições ácidas (Frystyk et al., 2010; Strage et al., 2015). No entanto, este procedimento 

ainda não é rotineiramente utilizado em laboratórios de medicina veterinária (Strage et al., 2015). 

Duas das técnicas laboratoriais mais utilizadas para a mensuração da concentração de IGF-1 são 

ELISA e quimioluminescência (Frystyk et al., 2010). 
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Capítulo III – Secção Prática 

 

1. Materiais e Métodos 

 

1.1. Introdução 

A GECF é caracterizada por uma resposta inflamatória, a qual é responsável pelo surgimento de 

lesões do tipo úlcero-proliferativo que podem ser bastante pronunciadas, podendo levar ao 

comprometimento da qualidade de vida do animal (Niza et al., 2004). Perante esta síndrome 

inflamatória, a aplicação de potenciais marcadores inflamatórios, como a SAA e o IGF-1, são 

importantes na identificação precoce e na determinação da gravidade do processo (Kann et al., 

2012).  

Assim, questionou-se o potencial que a SAA e o IGF-1 teriam como marcadores que refletissem a 

gravidade das lesões orais e o comprometimento sistémico associado a casos de GECF. 

 

1.2. Objetivos  

O estudo teve como objetivo determinar os níveis séricos de SAA e de IGF-1 em gatos 

diagnosticados com GECF, bem como avaliar o impacto sistémico desta síndrome inflamatória. Os 

valores obtidos serão comparados com os valores de referência destes dois parâmetros, já 

estabelecidos em vários artigos científicos, para gatos clinicamente saudáveis. 

Assim, este trabalho visa contribuir para um aprofundamento do conhecimento desta doença, aliado 

a uma nova perspetiva relativa à sua componente inflamatória, através da utilização de 

biomarcadores inflamatórios. 

 

1.3. Amostra Populacional Estudada 

Os animais pertencentes à população alvo deste estudo foram acompanhados no Hospital 

Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e no Hospital Veterinário das 

Laranjeiras, durante o período correspondente aos 6 meses de estágio. Foram incluídos um total de 
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8 animais como pertencentes ao grupo de gatos com GECF. A realização deste estudo só foi 

possível após a assinatura de um consentimento informado (Anexo I) por parte de cada um dos 

tutores destes animais, autorizando a inclusão e os dados do seu animal de uma forma anónima. 

 

1.4. Critérios de Seleção 

No grupo de estudo foram incluídos todos os gatos com diagnóstico de GECF, através dos sinais 

clínicos apresentados compatíveis com a referida doença da cavidade oral, submetidos a uma 

avaliação estomatológico-dentária, com análises sanguíneas recentes (hemograma, bioquímica 

sérica – proteínas totais, albumina, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, alanina-aminotransferase) 

e despiste do VIF e do VLF. Os gatos que eram positivos aos retrovírus e apresentavam alterações 

notórias ao exame físico e/ou alterações hematológicas compatíveis com uma doença sistémica, 

como por exemplo, neoplasia, doença hepática ou renal, foram excluídos do estudo. Além destes, 

todos aqueles que vieram a apresentar alterações sistémicas depois da colheita de sangue, mas ainda 

durante o decorrer deste estudo, foram também excluídos. 

 

1.5. Avaliação Estomatológico-dentária 

Todos os gatos diagnosticados com GECF foram submetidos primeiramente a um exame clínico 

de estado geral e, posteriormente, a uma avaliação estomatológico-dentária antes da recolha de 

sangue para o doseamento de SAA e de IGF-1. Foram registados todos os dados inerentes a cada 

um dos animais, nomeadamente o seu nome, o nome do tutor, género, idade, peso, raça, 

proveniência do animal, cronicidade da doença, se seria submetido a cirurgia de extração dentária, 

tratamentos anteriores, entre outras informações que fossem consideradas relevantes. Esta 

avaliação foi realizada sob sedação ou até mesmo anestesia geral, nos casos que foram submetidos 

a intervenção cirúrgica para extração dentária. Nestes casos, foram também realizadas radiografias 

intraorais, antes e após o procedimento de extração dentária, com o objetivo de planear 

devidamente a cirurgia, detetar a presença de alterações concomitantes como raízes dentárias 

retidas e avaliar o resultado pós-cirúrgico.  

Foi aplicado um sistema de classificação das lesões orais, de acordo com a localização e intensidade 

das mesmas, tendo por base o estudo realizado por Hennet et al. (2011). Tanto a intensidade da 
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estomatite caudal como a intensidade da estomatite alveolar/bucal foram classificadas em cinco 

graus, através da divisão da cavidade oral nos quatro quadrantes, ou seja, quadrante superior direito, 

quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. O grau 0 

corresponde a ausência de lesões; o grau 1 a uma inflamação ligeira, não ulcerativa, não 

proliferativa, sem hemorragia espontânea, sem hemorragia provocada por pressão suave; o grau 2 

a uma inflamação ligeira, não ulcerativa, não ou ligeiramente proliferativa, sem hemorragia 

espontânea, sem hemorragia induzida por pressão suave; o grau 3 a uma inflamação moderada, 

ulcerativa ou úlcero-proliferativa, sem hemorragia espontânea, com hemorragia induzida por 

pressão suave e o grau 4 a uma inflamação grave, ulcerativa ou úlcero-proliferativa, com 

hemorragia espontânea. 

 

1.6. Tratamento Cirúrgico 

Seis dos oito casos estudados, foram submetidos a cirurgia de extração dentária parcial, ou seja, 

uma vez que se tratava da primeira abordagem e, não existindo outros motivos, optou-se apenas 

pela extração dos dentes pré-molares e molares.  

A pré-medicação destes gatos consistiu em morfina (0,1 a 0,4 mg/kg, IV), ketamina (0,5 mg/kg, 

IM), midazolam (0,05 mg/kg, IV) e dexmedetomidina (0,005 mg/kg, IM). Após a intubação e 

realização do exame estomatológico-dentário, procedeu-se ao bloqueio nervoso regional, através 

da aplicação de bupivacaína, providenciado uma analgesia local. Posteriormente, foram feitas as 

radiografias intraorais e de seguida deu-se início ao procedimento cirúrgico, o qual consistiu na 

remoção da placa bacteriana e do cálculo dentário, polimento dos dentes, extração dos dentes pré-

molares e molares e, salvo raras exceções, na extração de mais algum dente que apresentasse lesões 

clínicas ou radiográficas justificativas. Por fim, o encerramento das feridas cirúrgicas foi feito com 

suturas simples interrompidas de fio reabsorvível.  

A medicação prescrita para o período pós-cirúrgico consistiu em ampicilina (20 mg/kg, IV, TID), 

meloxicam (0,05 mg/kg, SC, SID), metadona (0,1 mg/kg, IM, TID) e um gel antisséptico para 

aplicação na cavidade oral. 
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1.7. Recolha de Amostras Sanguíneas  

Em todos os animais selecionados para este estudo, procedeu-se à colheita de sangue periférico, de 

forma assética, tendo este sido colocado em tubo seco. Posteriormente, foi feita centrifugação deste 

mesmo sangue a 9000 rotações por minuto (RPM) durante 3 minutos e colheu-se o soro obtido, 

tendo sido congelado a -20ºC até ao doseamento de SAA e de IGF-1. 

 

1.8. Doseamento de Amiloide A Sérica e Somatomedina C 

O doseamento de SAA e de IGF-1 foi feito graças à colaboração com um laboratório veterinário a 

nível nacional, tendo sido realizadas duas técnicas laboratoriais diferentes. A mensuração da 

concentração de SAA foi realizada através de nefelometria e o doseamento de IGF-1 foi feito por 

quimioluminescência. 

 

1.9. Análise Estatística 

A análise estatística permite averiguar a existência de relações entre as diferentes variáveis 

envolvidas e interpretar quantitativamente a sua natureza e robustez. Tendo como objetivo a 

verificação das possíveis relações, a metodologia implementada foi estruturada em três etapas 

distintas: 

 Recolha, armazenamento e exploração de dados recorrendo a uma folha de cálculo de 

Microsoft® Excel® 2016; 

 Construção do modelo de dados; 

 Verificação/validação do modelo estabelecido. 

 

O processamento dos dados foi efetuado através de meios informáticos, recorrendo a uma 

ferramenta integrada de software estatístico, o pacote IBM® SPSS® Statistics 26, funcionando 

sobre o sistema operativo Windows 10 Home. 

Devido ao reduzido tamanho da amostra, os pressupostos exigidos para a validação da análise 

paramétrica (tamanho e normalidade) não podem ser verificados. Assim, após a recolha de dados, 

o tratamento de informação foi baseado em métodos descritivos e testes não paramétricos. Estes 

testes não exigem que a distribuição da variável sob estudo seja conhecida (normal) (Marôco, 
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2011b). Por sua vez, de modo a obter a correlação entre as várias variáveis utilizou-se o coeficiente 

de correlação de Spearman, o qual varia entre -1 e 1 e é uma medida de associação não paramétrica 

entre duas variáveis pelo menos ordinais. Ao ser um coeficiente não paramétrico não exige à partida 

nenhum pressuposto sobre a forma de distribuição das variáveis (Marôco, 2011a). 

 

2. Resultados 

 

2.1. Caracterização da Amostra 

A amostra da população em estudo é constituída por 8 gatos, estando a sua caracterização resumida 

na Tabela 4.  

Tabela 4. Descrição do grupo de estudo de acordo com o género, o estado reprodutivo, a idade, a raça e o peso (M – 

macho; F – fêmea; C – castrado; I - inteiro). 

Gato Género Estado 

reprodutivo 

Idade (anos) Raça Peso (kg) 

E1 M C 7 Europeu 

Comum 

3,39 

E2 F C 10 Bosques da 

Noruega 

4,06 

E3 F I 2 Europeu 

Comum 

3,60 

E4 F C 11 Europeu 

Comum 

2,57 

E5 M I 9 Europeu 

Comum 

4,50 

E6 F I 8 Europeu 

Comum 

3,00 

E7 M I 7 Europeu 

Comum 

3,90 
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E8 F I 2 Europeu 

Comum 

3,40 

 

De entre os 8 gatos estudados, 3 eram machos (37,5%) e 5 eram fêmeas (62,5%), tal como ilustra 

o Gráfico 1. Dentro dos machos, aproximadamente 66,7% eram inteiros e apenas cerca de 33,3% 

eram castrados. Das 5 fêmeas existentes, 60% eram fêmeas inteiras e 40% eram castradas. De 

acordo com o Gráfico 2, na amostra populacional total, 37,5% (3/8) eram castrados e 62,5% (5/8) 

eram inteiros. 

 

Gráfico 1. Distribuição da frequência relativa dos gatos estudados em relação ao género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição da frequência relativa dos gatos estudados em relação ao estado reprodutivo. 
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O peso vivo médio da amostra é de 3,55 kg e a idade média é de 7 anos. No Anexo II é possível 

consultar a distribuição das frequências cumulativas do grupo de estudo com base no peso e na 

idade. 

Os gatos da raça Europeu Comum predominaram, representando um total de 87,5% (7/8), e apenas 

os restantes 12,5% eram de uma raça diferente (Bosques da Noruega), sendo possível observar a 

distribuição dessas frequências relativas no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Distribuição da frequência relativa dos gatos estudados em relação à raça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como referido anteriormente, 75% (6/8) dos gatos incluídos na amostra foram sujeitos a 

cirurgia de extração dentária parcial. Contudo, em 25% (2/8) deles, os tutores optaram por não 

realizar cirurgia, pelo menos durante o período em que decorreu este estudo (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Distribuição da frequência relativa dos gatos estudados em relação à realização de cirurgia de extração 

dentária parcial. 
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No Anexo III é possível consultar a distribuição das frequências cumulativas em relação ao género, 

à raça e à realização da cirurgia de extração dentária parcial dos gatos estudados. 

 

2.2. Proveniência e Estilo de Vida 

A caracterização da amostra com base na proveniência e no estilo de vida encontra-se resumida na 

Tabela 5.  

 

Tabela 5. Descrição do grupo de estudo com base na proveniência e no estilo de vida. 

Gato Proveniência Estilo de vida 

E1 Ambiente familiar Indoor 

E2 Ambiente familiar Indoor 

E3 Abrigo Acesso ao exterior 

E4 Abrigo Acesso ao exterior 

E5 Abrigo Indoor 

E6 Abrigo Indoor 

E7 Abrigo Acesso ao exterior 

E8 Abrigo Indoor 

 

Relativamente à proveniência do animal, a grande maioria (75%; 6/8) provinha de abrigos, também 

designados como associações de proteção animal, e os restantes (25%; 2/8) estavam integrados 

num ambiente familiar (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Distribuição da frequência relativa dos gatos estudados em relação à proveniência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de estilo de vida, os gatos que habitavam exclusivamente dentro de casa, ou seja, 

aqueles que são classificados como gatos indoor corresponderam a 62,5% (5/8) e os que tinham 

acesso ao exterior representavam 37,5% da amostra (3/8). 

 

Gráfico 6. Distribuição da frequência relativa dos gatos estudados em relação ao estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Encontram-se descritas no Anexo IV a distribuição das frequências cumulativas relativamente à 

proveniência e estilo de vida dos gatos estudados. 

 

2.3. Sinais Clínicos 

A Tabela 6 descreve o grupo de gatos em estudo quanto à cronicidade dos sinais clínicos.  
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Tabela 6. Descrição do grupo de estudo com base na cronicidade dos sinais clínicos. 

Gato Cronicidade dos sinais clínicos 

E1 ≤ 6 meses 

E2 > 1 ano 

E3 Desconhecida 

E4 > 6 meses - ≤ 1 ano 

E5 > 6 meses - ≤ 1 ano 

E6 Desconhecida 

E7 > 1 ano 

E8 ≤ 6 meses 

 

É possível constatar que houve a mesma percentagem de gatos em cada uma das quatro categorias. 

A classificação da cronicidade dos sinais clínicos como desconhecida deveu-se ao facto de parte 

desta amostra serem gatos de abrigo que tinham sido resgatados da rua, o que resultou em alguns 

deles (25%; 2/8) na impossibilidade de determinação do tempo decorrido desde os primeiros sinais 

clínicos (Gráfico 7). É possível consultar a distribuição das frequências cumulativas no que diz 

respeito à cronicidade dos sinais clínicos no Anexo V. 

Gráfico 7. Distribuição da frequência relativa dos gatos estudados em relação à cronicidade dos sinais clínicos. 
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Em 4 dos 8 gatos pertencentes a esta amostra, procedeu-se à avaliação e classificação das lesões 

orais encontradas, sendo que os graus de intensidade da estomatite caudal e da intensidade da 

estomatite alveolar/bucal obtidos através da média dos quatro quadrantes da cavidade oral, estão 

descritos na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Graus de intensidade da estomatite caudal e estomatite alveolar/bucal em quatro gatos do grupo de estudo, 

com base na média dos quatro quadrantes da cavidade oral. 

 Graus 

Gatos Intensidade da estomatite 

caudal 

Intensidade da estomatite 

alveolar/bucal 

E3 1 0,5 

E4 2,5 2,5 

E5 1 0,5 

E6 4 3,5 

 

A média dos graus de intensidade da estomatite caudal foi de 2,125 ± 1,436 e a sua mediana de 

1,750. Por outro lado, a média dos graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal foi de 1,750 

± 1,500 e a sua mediana de 1,500. No Anexo VI é possível observar a distribuição das frequências 

cumulativas do grupo de estudo com base nos graus de intensidade da estomatite caudal e nos graus 

de intensidade da estomatite alveolar/bucal. 

 

2.4. Resultados do Doseamento de Amiloide A Sérica 

Na Tabela 8 encontram-se descritos os valores da concentração de SAA de cada um dos gatos em 

estudo, sendo que a média destes valores foi de 2,3536 ± 3,7319 mg/L. No Anexo VII está descrita 

a distribuição das frequências cumulativas do grupo de estudo com base na concentração de SAA. 
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Tabela 8. Concentração de SAA obtida nos gatos do grupo de estudo. 

Gato SAA (mg/L) 

E1 0,23 

E2 0,99 

E3 6,20 

E4 0,10 

E5 0,14 

E6 0,32 

E7 10,08 

E8 0,77 

 

O Gráfico 8 demonstra a comparação entre os valores de SAA dos gatos do grupo de estudo com 

um dos valores de referência deste parâmetro, descrito na literatura, para gatos clinicamente 

saudáveis (Kann et al., 2012). Todos os valores obtidos, à exceção de dois deles, se enquadraram 

dentro do intervalo de referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

Gráfico 8. Comparação dos valores de SAA obtidos dos gatos do grupo de estudo com um dos valores de referência 

existente na literatura (Kann et al., 2012). 

 

Elaborou-se a análise descritiva entre a proveniência e a concentração de SAA nos gatos estudados. 

Tendo em conta a Tabela 9, a qual relaciona estas duas variáveis, denota-se que a média das 

concentrações de SAA é mais elevada em gatos provenientes de um abrigo. É de notar que não foi 

possível elaborar esta mesma análise para a concentração de IGF-1, pois não foram obtidos 

resultados de IGF-1 de gatos provenientes de um ambiente familiar. 

 

Tabela 9. Análise descritiva entre a proveniência e a concentração de SAA no grupo de estudo. 

 

SAA (mg/L) 

Número de 

animais Média Amplitude Desvio padrão 

Proveniência Abrigo 6 2,93 9,98 4,22 

Ambiente familiar 2 0,61 0,76 0,54 

 

Procedeu-se à verificação da presença de uma possível relação entre as concentrações de SAA e os 
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graus de intensidade da estomatite caudal. Com esse objetivo, realizou-se um estudo de correlação 

entre as concentrações de SAA obtidas dos gatos do grupo de estudo com os graus de intensidade 

da estomatite caudal. Assim, foi feita uma correlação bivariada entre estas duas variáveis, cujos 

resultados se encontram na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Correlação entre as concentrações de SAA e os graus de intensidade da estomatite caudal. 

 

 

SAA 

(mg/L) 

Graus de 

intensidade da 

estomatite caudal  

 

 

 

𝝆 de 

Spearman 

 

SAA (mg/L) 

Coeficiente de 

Correlação 

1,000 -0,211 

p value . 0,789 

Número de animais 8 4 

 

Graus de intensidade 

da estomatite caudal 

Coeficiente de 

Correlação 

-0,211 1,000 

p value 0,789 . 

Número de animais 4 4 

 

Através da análise do valor do 𝜌 de Spearman parece haver alguma influência entre as 

concentrações de SAA e os graus de intensidade da estomatite caudal, embora pareça ser fraca 

(Pestana & Gageiro, 2014) e de sentido inverso. 

O Gráfico 9 ilustra a evolução das concentrações de SAA e dos graus de intensidade da estomatite 

caudal para os gatos considerados nesta análise. É possível verificar que as duas variáveis 

demonstram uma variação tendencialmente inversa, estando de acordo com os resultados 

alcançados para o valor do 𝜌 de Spearman. 
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Gráfico 9. Comparação entre as concentrações de SAA dos gatos do grupo de estudo e os graus de intensidade da 

estomatite caudal. 

 

Por sua vez, averiguou-se também a possibilidade de haver uma eventual relação entre as 

concentrações de SAA e os graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal. Tendo presente esse 

objetivo, realizou-se um estudo de correlação bivariada entre as duas variáveis supramencionadas, 

sendo que os resultados desta análise se encontram na Tabela 11. 

Tabela 11. Correlação entre as concentrações de SAA e os graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal. 
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Coeficiente de 

Correlação 

1,000 -0,211 

p value . 0,789 

Número de animais 8 4 

Graus de intensidade 

da estomatite 

alveolar/bucal 

Coeficiente de 

Correlação 

-0,211 1,000 

p value 0,789 . 

Número de animais 4 4 
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A análise do valor do 𝜌 de Spearman denota a existência de uma certa influência entre as 

concentrações de SAA e os graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal. Contudo, esta 

influência é aparentemente fraca (Pestana & Gageiro, 2014) e de sinal contrário. 

Complementarmente, o Gráfico 10 possibilita a visualização da evolução das concentrações de 

SAA e dos graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal para os sujeitos estatísticos validados. 

Através da sua análise, indicia-se que existe uma variação tendencialmente inversa, a qual é 

concordante com os resultados obtidos para o valor do 𝜌 de Spearman. 

 

Gráfico 10. Comparação entre as concentrações de SAA dos gatos do grupo de estudo e os graus de intensidade da 

estomatite alveolar/bucal. 
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cada um dos gatos em estudo, é possível verificar que a média destes valores foi de 226,33 ± 

91,47µg/L. Além do mais, no Anexo VIII encontra-se descrita a distribuição das frequências 

cumulativas do grupo de estudo com base na concentração de IGF-1. 
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Tabela 12. Concentração de IGF-1 obtida nos gatos do grupo de estudo. 

Gato IGF-1 (µg/L) 

E3 124 

E4 189 

E5 274 

E6 175 

E7 384 

E8 212 

 

Através da análise do Gráfico 11, o qual ilustra a comparação dos valores de IGF-1 obtidos dos 

gatos do grupo de estudo com um valor de referência existente na literatura para este parâmetro em 

gatos clinicamente saudáveis (Raiman, 2014), é possível constatar que todos os valores do grupo 

de estudo se encontraram dentro deste intervalo de referência. 

 

Gráfico 11. Comparação dos valores de IGF-1 obtidos dos gatos do grupo de estudo com um dos valores de referência 

existente na literatura (Raiman, 2014). 
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Procurou-se averiguar a existência de uma eventual relação entre as concentrações de IGF-1 e os 

graus de intensidade da estomatite caudal. Para este efeito, efetuou-se um estudo da correlação 

entre as concentrações de IGF-1 obtidas dos gatos do grupo amostral com os graus de intensidade 

da estomatite caudal. Esta análise foi feita através de uma correlação bivariada entre as variáveis 

supramencionadas, cujos resultados estão expressos na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Correlação entre as concentrações de IGF-1 e os graus de intensidade da estomatite caudal. 

 

IGF-1 

(μg/L) 

Graus de 

intensidade da 

estomatite caudal 

 

 

𝝆 de 

Spearman 

 

IGF-1 (μg/L) 

Coeficiente de Correlação 1,000 -0,105 

p value . 0,895 

Número de animais 6 4 

Graus de 

intensidade da 

estomatite caudal 

Coeficiente de Correlação -0,105 1,000 

p value 0,895 . 

Número de animais 4 4 

 

A análise do valor do 𝜌 de Spearman permite indiciar que existe uma certa influência, ainda que 

pareça ser muito fraca (Pestana & Gageiro, 2014), e de sinal contrário entre as concentrações de 

IGF-1 e os graus de intensidade da estomatite caudal. 

Adicionalmente, o Gráfico 12 permite uma visualização da evolução das concentrações de IGF-1 

e dos graus de intensidade da estomatite caudal para os sujeitos estatísticos validados, que ilustra 

que estas variáveis apresentam uma variação tendencialmente inversa, sendo concordante com os 

resultados obtidos para o valor do 𝜌 de Spearman. 
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Gráfico 12. Comparação entre as concentrações de IGF-1 dos gatos do grupo de estudo e os graus de intensidade da 

estomatite caudal. 

 

Averiguou-se também a possibilidade de existir uma eventual relação entre as concentrações de 

IGF-1 e os graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal. De modo a cumprir esse objetivo, 

realizou-se um estudo de correlação entre as concentrações de IGF-1 obtidas dos gatos 

selecionados com os graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal. Assim, efetuou-se uma 

correlação bivariada entre as duas variáveis referidas anteriormente, demonstrando-se os resultados 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Correlação entre as concentrações de IGF-1 e os graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal. 
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Ao ser analisado o valor do 𝜌 de Spearman parece haver um certo efeito, embora se indicie muito 

fraco (Pestana & Gageiro, 2014) e de sentido inverso entre as concentrações de IGF-1 e os graus 

de intensidade da estomatite alveolar/bucal. 

Complementarmente, o Gráfico 13 possibilita a visualização da evolução das concentrações de 

IGF-1 e dos graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal para os gatos selecionados. Este 

gráfico demonstra que as duas variáveis apresentam uma variação tendencialmente inversa, sendo 

concordante com os resultados tidos para o valor do 𝜌 de Spearman. 

 

Gráfico 13. Comparação entre as concentrações de IGF-1 dos gatos do grupo de estudo e os graus de intensidade da 

estomatite alveolar/bucal. 
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aos restantes intervalos de tempo. Por outro lado, a concentração de IGF-1 aparenta ser mais 

reduzida nos casos em que se desconhece a cronicidade dos sinais clínicos. 

 

Tabela 15. Análise descritiva entre a cronicidade dos sinais clínicos e a concentração de SAA e de IGF-1 no grupo de 

estudo. 

 

SAA (mg/L) IGF-1 (μg/L) 

Número 

de 

animais Média Amplitude 

Desvio 

padrão 

Número 

de 

animais Média Amplitude 

Desvio 

padrão 

 

Cronicidade 

dos sinais 

clínicos 

Desconhecida 2 3,26 5,88 4,16 2 150 51 36 

≤ 6 meses 2 0,50 0,54 0,38 1 212 0  

> 6 meses -    ≤ 

1 ano 

2 0,12 0,04 0,03 2 232 85 60 

> 1 ano 2 5,54 9,09 6,43 1 384 0  

 

Decidiu-se também elaborar a análise descritiva entre o estilo de vida dos gatos estudados e a 

concentração de SAA e de IGF-1, tal como apresentado na Tabela 16. Da análise da mesma, 

indicia-se que gatos com acesso ao exterior apresentam uma concentração média de SAA 

consideravelmente superior ao que vivem exclusivamente dentro de casa. Contudo, a concentração 

média de IGF-1 foi inferior nos gatos cujo estilo de vida é classificado como indoor, 

comparativamente aos que têm acesso ao exterior. 

 

Tabela 16. Análise descritiva entre o estilo de vida e a concentração de SAA e de IGF-1 no grupo de estudo. 

 

SAA (mg/L) IGF-1 (μg/L) 

Número 

de 

animais Média Amplitude 

Desvio 

padrão 

Número 

de 

animais Média Amplitude 

Desvio 

padrão 

Estilo de 

vida 

Indoor 5 0,49 0,85 0,37 3 220 99 50 

Acesso ao 

exterior 

3 5,46 9,98 5,03 3 232 260 135 

 

Por sua vez, o Gráfico 14 ilustra a representação dos resultados das concentrações de SAA e IGF-

1 nos gatos do grupo de estudo, através do formato box plot. Este tipo de representação gráfica 
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permite avaliar de forma rápida a dispersão dos dados da amostra, dando também destaque aos 

valores discrepantes presentes. Graças à sua análise é possível visualizar o limite inferior, o 

primeiro quartil, o segundo quartil ou mediana, o terceiro quartil, o limite superior e a existência 

de possíveis outliers. 

Relativamente ao box plot das concentrações de SAA, é possível constatar que a mediana 

corresponde ao valor de 0,5450 mg/L, não existe uma distribuição simétrica dos valores e há que 

considerar a existência de um outlier, ou seja, um valor discrepante. 

Através da análise do box plot das concentrações de IGF-1, é possível perceber que a mediana 

destes valores é de 200,50 μg/L e, mais uma vez, não há uma distribuição simétricas das 

concentrações. No entanto, neste caso não foram detetados outliers. 

 

Gráfico 14. Box plot das concentrações de SAA e IGF-1 obtidas nos gatos do grupo de estudo. 

 

 

 

Por último, na Tabela 17 encontram-se resumidas as distribuições das frequências absolutas das 

variáveis em estudo (idade, peso, grau de intensidade da estomatite caudal, grau de intensidade da 

estomatite alveolar/bucal, concentração de SAA e concentração de IGF-1), sendo que a idade se 

encontra expressa em anos e o peso em kg. 
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Tabela 17. Distribuição das frequências absolutas das variáveis em estudo para o grupo considerado na amostra (idade, 

peso, grau de intensidade da estomatite caudal, grau de intensidade da estomatite alveolar/bucal, concentração de SAA 

e concentração de IGF-1). 
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Capítulo IV – Discussão 

 

O objetivo principal deste trabalho foi tentar avaliar o impacto que a GECF, caracterizada como o 

próprio nome indica pela sua cronicidade, tem em termos sistémicos, ou seja, perceber se esta 

doença está associada a um estadio crónico de inflamação sistémica. Assim, procedeu-se à 

mensuração da concentração de dois potenciais biomarcadores inflamatórios, a SAA e o IGF-1, 

num grupo de gatos diagnosticados com GECF.  

Contudo, é importante ressalvar algumas considerações estatísticas acerca da amostra em estudo. 

De acordo com a definição dada por Marôco (2011c), a amostra do presente estudo é classificada 

como não aleatória, dado que a probabilidade de um determinado elemento (neste caso um gato) 

pertencer à amostra não é igual à dos restantes elementos, pelo que não segue os princípios básicos 

das probabilidades. Além disso, é uma amostra de conveniência, ou seja, foi escolhida pela autora 

por cumprir os critérios de inclusão e exclusão definidos para o tema que está a investigar. 

Consequentemente, ao ser uma amostra não aleatória por conveniência não permite a quantificação 

do erro, o que origina informações cuja precisão é impossível de quantificar (Pestana & Velosa, 

2008), podendo por isso conter erros inerentes à sua análise. Assim, há que ter em consideração 

que os resultados aqui apresentados poderão não permitir extrapolações, devendo antes ser 

considerados como um projeto piloto que consistiu num contributo de estudo de caso. 

Idealmente, quando se recorre ao uso de PFA, a sua análise deve ser feita através de um exemplar 

de cada um dos três grupos, baseados na magnitude e duração da resposta perante um estímulo 

inflamatório (Cerón et al., 2005; Vilhena et al., 2018). Apesar do IGF-1 não estar descrito como 

uma típica PFA nos gatos, a diminuição da sua concentração mediante um processo inflamatório 

e, consequentemente, a sua caracterização como PFA negativa encontra-se descrita na literatura 

(Wallin, 2007; Tvarijonaviciute et al., 2011; Dabrowski et al., 2015).  Nesse sentido, optou-se pelo 

doseamento de SAA, graças ao seu expectável aumento, e pelo doseamento de IGF-1, devido à 

esperável diminuição da sua concentração. 

O grupo de estudo apresentou gatos de diversas faixas etárias (dois anos a onze anos), sendo que a 

idade média foi de sete anos. Estes dados vêm de encontro ao que é relatado por vários estudos, ou 

seja, que tanto gatos mais jovens como gatos com idade mais avançada podem ser afetados por 
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GECF (Hofmann-Appolo et al., 2010; Hennet et al., 2011). A prevalência entre machos e fêmeas 

neste estudo não diferiu muito, tal como já havia sido reportado em estudos anteriores feitos por 

outros autores (Healey et al., 2007; Hofmann-Appolo et al., 2010). A maioria dos gatos incluídos 

no grupo de estudo eram da raça Europeu Comum e, devido à baixa prevalência de outras raças, 

não foi possível determinar a existência de predisposição racial.  

Relativamente à média dos valores de SAA no grupo de gatos com GECF, os valores obtidos 

(2,3536 ± 3,7319 mg/L) diferiram dos valores apresentados por estudos anteriores (Kajikawa et 

al., 1999; Kann et al., 2012), embora as condições clínicas consideradas sejam diferentes. Contudo, 

o valor obtido por Sasaki et al. (2003) assemelhou-se ao deste estudo, provavelmente porque ambos 

refletem o valor médio de SAA em doenças da cavidade oral. De realçar que as técnicas 

laboratoriais de doseamento de SAA foram diferentes, uma vez que nestes mesmos estudos 

optaram pela técnica de ELISA, enquanto que no presente estudo foi utilizada a nefelometria. 

Apesar dessa diferença, a comparação entre os valores de SAA obtidos por estas duas técnicas é 

possível, tal como descrito em medicina humana (López-Campos et al., 2012), uma vez que as 

diferenças não são significativas. No entanto, sempre que possível, deve privilegiar-se a 

comparação de valores entre a mesma técnica laboratorial.  

A maior parte das concentrações de SAA obtidas nos animais do grupo de estudo encontraram-se 

dentro do intervalo que foi tido como referência (Kann et al., 2012), o qual está descrito na 

literatura. O facto de duas das concentrações de SAA obtidas neste estudo serem bastante mais 

elevadas do que as restantes e, consequentemente, se encontrarem fora do intervalo considerado 

como referência, poderá dever-se à existência de condições subclínicas que não foram detetadas 

pelo exame físico e pelas análises sanguíneas. Além disso, estes dois gatos poderiam ser dos que 

apresentavam sinais clínicos há mais tempo, o que poderá ter influenciado a concentração de SAA. 

Estatisticamente, estes valores discrepantes em relação aos restantes são designados de outliers e 

no caso de amostras de maior tamanho são muitas vezes analiticamente substituídos, de modo a 

não comprometer a interpretação estatística. Contudo, dado que a amostra populacional deste 

estudo era bastante reduzida optou-se por considerar todos os valores. 

Além do intervalo tido como referência, se for considerado o que foi descrito por Sasaki et al. 

(2003) é possível verificar a mesma situação. No entanto, se forem tidos em conta outros intervalos 

de referência estipulados para grupos controlo é possível constar um cenário diferente. Segundo o 
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estudo elaborado por Kajikawa et al. (1999), o intervalo de referência é de 16,6 ± 11,4 µg/mL, pelo 

que se o tivermos em conta, apenas dois dos valores das concentrações de SAA obtidos se 

encontram dentro deste intervalo, estando os restantes valores abaixo. Por outro lado, considerando 

o intervalo de referência do grupo controlo do estudo realizado por Giordano et al. (2004), apenas 

dois dos valores de SAA obtidos no presente estudo se enquadraram dentro deste intervalo. 

Contudo, o facto de determinadas PFA se encontrarem dentro do intervalo de referência, mesmo 

na presença de um processo inflamatório, já tinha sido reportado por vários autores (Cerón et al., 

2005; Leal et al., 2014). Por esta razão, a avaliação da concentração de biomarcadores 

inflamatórios deve ser feita de forma individual, usando o valor de cada animal como o seu próprio 

valor de referência (Cerón et al., 2005; Leal et al., 2014). No entanto, a aplicação deste princípio 

no estudo em causa seria impraticável, uma vez que não era de todo possível obter a determinação 

da concentração de SAA, e também de IGF-1, antes do diagnóstico de GECF, ou seja, quando o 

animal era considerado clinicamente saudável. A única maneira que contornaria em parte este 

problema, seria avaliar as concentrações dos dois parâmetros em momentos específicos do período 

pós-cirúrgico até que toda a inflamação oral estivesse resolvida e não existissem comorbilidades 

diagnosticadas, embora esta alternativa merecesse ser analisada cuidadosamente. No entanto, dado 

que o objetivo desta dissertação de mestrado não passou pela monitorização das concentrações ao 

longo do período pós-cirúrgico, a conclusão mais plausível que foi obtida é de que a SAA não 

parece ser um fiável indicador em termos de diagnóstico, embora possa ter potencial enquanto 

biomarcador de monitorização de uma dada opção terapêutica. No entanto, em medicina humana, 

mais concretamente em pacientes com doença periodontal, há estudos que reportam um aumento 

da concentração de SAA no momento do diagnóstico destes pacientes (Ardila & Guzmán, 2015). 

Contudo, outros estudos demonstram que a média dos valores obtidos de SAA nestes pacientes 

encontra-se dentro do intervalo de referência, sendo que apenas 18% dos indivíduos é que 

apresentam valores de SAA elevados (Vuletic et al., 2008). No entanto, ao ser avaliada a 

concentração de SAA após a cirurgia de extração dentária total, é possível constatar uma 

diminuição da concentração de SAA (Vuletic et al., 2008). Apesar de serem realidades diferentes, 

estes dados vêm corroborar o potencial da SAA enquanto indicador de monitorização terapêutica 

e demonstrar a necessidade de mais investigação no que diz respeito à sua utilidade como indicador 

de diagnóstico de cada doença em concreto.  
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Além de tudo isto, poderá ainda existir outra justificação para o facto da maioria dos valores obtidos 

das concentrações de SAA nos gatos deste estudo se encontrarem dentro do intervalo de referência. 

De acordo com estudo elaborado por Sasaki et al. (2003), os gatos diagnosticados com doenças da 

cavidade oral não apresentavam diferenças estatisticamente significativas comparativamente ao 

grupo controlo. No entanto, noutras doenças como a insuficiência renal, as concentrações de SAA 

já demonstravam diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo controlo. Estes 

dados parecem ser similares ao que aconteceu no presente estudo, o que poderá indicar que a SAA 

é um marcador inflamatório específico de determinadas entidades nosológicas (Sasaki et al., 2003), 

sendo que provavelmente não será um marcador ideal para processos inflamatórios da cavidade 

oral. Contudo, é importante realçar que no estudo de Sasaki et al. (2003) não existiu enfoque sobre 

uma doença da cavidade oral em específico, ou seja, não houve uma distinção clara sobre as que 

foram englobadas neste grupo. Além do mais, os gatos incluídos não tinham como critério de 

exclusão apresentarem um resultado laboratorial positivo perante o VIF e o VLF. Já outro estudo 

(Martínez-Subiela et al., 2003), mas desta vez em cães com leishmaniose, demonstrou que alguns 

destes animais apresentavam concentrações de SAA dentro do intervalo de referência, o que veio 

de acordo com um outro em que constataram que as concentrações de SAA apresentavam menos 

sensibilidade no diagnóstico de animais infetados com Leishmania infantum, comparativamente a 

outras PFA. Mais uma vez, estes dados vêm corroborar a teoria de que a SAA poderá não ser o 

marcador inflamatório ideal para qualquer doença. 

Um estudo recente (Peralta & Carney, 2019) relatou que a GECF é mais prevalente em ambientes 

partilhados por múltiplos gatos, o que está de acordo com etiologia multifatorial desta doença, na 

qual se incluem vários agentes virais, embora ter um resultado negativo perante o VIF e o VLF 

tenha sido considerado como um critério de inclusão no presente estudo. Os resultados obtidos da 

análise descritiva entre a concentração de SAA e a proveniência e o estilo de vida demonstraram 

que tendencialmente os gatos que provêm de abrigos, mas também os que têm acesso ao exterior, 

apresentam concentrações médias de SAA mais elevadas. Uma possível explicação para este facto 

poderá ser que o stresse ou alterações clínicas não detetáveis (mordeduras, arranhões, infeções por 

CVF ou HVF-1, por exemplo) resultantes do convívio com vários gatos ou consequência do 

envolvimento em lutas territoriais, devido ao acesso ao exterior, sejam também fatores 

influenciadores da concentração de SAA. Além disso, se o convívio com vários gatos é um fator 
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de risco para o desenvolvimento de GECF, a concentração de SAA acaba por ser um reflexo desse 

mesmo fator de risco. 

Surpreendentemente, as concentrações de SAA dos gatos selecionados não pareceram refletir os 

graus de intensidade que caracterizaram as lesões orais, face à relação inversa que se verificou 

entre as duas variáveis. Contudo, devido ao reduzido tamanho da amostra não é possível obter 

conclusões plausíveis sobre esta relação, uma vez que a correlação era considerada fraca (Pestana 

& Gageiro, 2014), sendo estes resultados meramente indicativos de uma possível tendência, tal 

como verificado para as restantes correlações, reforçando a necessidade de mais investigação. 

No que diz respeito à média dos valores obtidos de IGF-1 no grupo de gatos com GECF (226,33 ± 

91,47 µg/L), foi possível verificar que todos os valores obtidos se encontraram dentro do intervalo 

que foi considerado como referência (Raiman, 2014).  

O principal intuito em integrar o IGF-1 neste estudo foi o de avaliar o seu potencial enquanto PFA 

negativa (Wallin, 2007; Tvarijonaviciute et al., 2011) por comparação com a SAA, a qual é 

considera uma das PFA positivas de eleição no gato. Durante a delineação do presente estudo, seria 

expectável que perante a GECG, caracterizada por ser uma síndrome inflamatória multifatorial, a 

concentração de IGF-1 estivesse diminuída, devido à sua fisiologia mediante um processo 

inflamatório (Colson et al., 2003), tal como já foi descrito em cadelas diagnosticadas com piómetra 

(Jitpean et al., 2014; Dabrowski et al., 2015). Este expectável decréscimo poderia ser justificado 

por vários motivos. Primeiro, a GECF é uma doença crónica e, como tal, está associada a uma 

resposta crónica de stresse. Por isso, a secreção da hormona libertadora de corticotropina, de ACTH 

e de glucocorticoides resulta numa diminuição da libertação da hormona de crescimento e numa 

inibição da ação do IGF-1 (Charmandari et al., 2005; Rochel et al., 2018). Além disso, gatos com 

GECF apresentam como um dos sinais clínicos principais a anorexia, consequência da dor e do 

desconforto oral intensos (Healey et al., 2007; Johnston, 2012; Jennings et al., 2015; Rolim et al., 

2016). Sabe-se que tanto a hormona de crescimento como o IGF-1 são sensíveis a alterações 

nutricionais (Clemmons & Underwood, 1991; Thissen et al., 1994; Wallin et al., 2007) e, em 

condições de anorexia, há um decréscimo da concentração de IGF-1 (Bang et al., 1994; Wallin et 

al., 2007; Bonefeld & Møller, 2011; Dabrowski et al., 2015). Assim, seria de esperar que houvesse 

uma diminuição da concentração de IGF-1, em parte graças ao provável défice nutricional existente 

nestes gatos, dado que em muitos deles a ingestão de alimento estava seriamente comprometida 
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pela dor oral associada. No entanto, o mesmo não se verificou neste estudo, dado que as 

concentrações de IGF-1 obtidas dos gatos com GECF se encontraram dentro do intervalo de 

referência estipulado (Raiman, 2014). Mediante os resultados obtidos em estudos anteriores 

(Dabrowski et al., 2015) e, devido aos vários fatores que podem influenciar a concentração de IGF-

1, formulou-se a hipótese do IGF-1 ser um bom marcador para monitorização de uma dada opção 

terapêutica, tal como já foi demonstrado no decorrer do tratamento do hipertiroidismo felino 

(Rochel et al., 2018) por exemplo, embora não seja o marcador ideal para comparar objetivamente 

diferentes indivíduos. Uma vez que não se pretendeu estudar a variação de IGF-1 ao longo de um 

dado tratamento, não foi possível avaliar este potencial. Ainda assim, esta hipótese vem de acordo 

com o que se verificou nos dados obtidos, pois não foi possível considerar o IGF-1 como indicador 

de diagnóstico de cada um dos indivíduos incluídos no grupo de estudo desta doença em concreto, 

tal como se verificou para a SAA.  

Através da análise das correlações bivariadas entre as concentrações de IGF-1 e os graus de 

intensidade das lesões orais presentes, verificou-se que existe uma variação tendencialmente 

inversa entre as duas variáveis, embora a relação entre elas seja considerada muito fraca (Pestana 

& Gageiro, 2014). Contudo, perante estes dados, parece que quanto maior o grau de intensidade 

das lesões orais, sejam elas classificadas como estomatite caudal ou estomatite alveolar bucal, 

menor a concentração de IGF-1. Este tendência pode ser explicada pelo facto do IGF-1 ser 

considerado como uma PFA negativa (Wallin, 2007; Tvarijonaviciute et al., 2011) e, em geral, 

quanto maior a variação da concentração de uma dada PFA, mais grave será a situação clínica 

(Kann et al., 2012).  

Perante os resultados apresentados pela análise descritiva entre as concentrações de IGF-1 e a 

cronicidade dos sinais clínicos, a concentração média de IGF-1 parece ser inferior nos casos em 

que se desconhece há quanto tempo são apresentados os sinais clínicos, sendo que o facto de ser 

desconhecido dificulta a interpretação destes dados. No entanto, os gatos dos quais de desconhecia 

a cronicidade da doença eram provenientes de abrigos e haviam sido anteriormente resgatados, 

pelo que podiam já apresentar sinais clínicos há muito tempo, o que poderá ter contribuído para 

uma diminuição mais acentuada da concentração de IGF-1. Por outro lado, a análise descritiva 

entre o estilo de vida e a concentração de IGF-1, demonstrou que aparentemente a concentração de 

IGF-1 é inferior nos gatos que vivem exclusivamente indoor, comparativamente aos que têm acesso 
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ao exterior. Uma vez que o IGF-1 é afetado por diversas condições, entre as quais se incluem a 

idade, a nutrição e o peso corporal (Campbell et al., 2004; Dabrowski et al., 2015), seria necessário 

um maior número de indivíduos na amostra para comprovar esta tendência e tirar conclusões 

plausíveis. 

Tal como qualquer outro estudo, o presente apresentou algumas limitações. Relativamente às 

limitações intrínsecas, o número limitado de animais incluídos na amostra merece especial 

destaque, número esse que se deveu em parte aos rígidos critérios de inclusão e exclusão que foram 

aplicados. Além disso, o período de tempo em que decorreu este estudo poderá ter sido escasso e 

insuficiente, o que consequentemente terá também contribuído para este reduzido número de casos 

clínicos recolhidos. Este número resultou na impossibilidade de obter resultados estatisticamente 

significativos. Por sua vez, a caracterização da doença poderia e deveria ter sido feita mais 

pormenorizadamente. Apesar da etiologia da GECF ainda não se encontrar claramente definida e, 

ser até ao momento considerada como multifatorial (Hennet et al., 2011), é mais uma das razões 

que dão enfase à necessidade de investigação nesta vertente. Assim, a pesquisa de CVF teria sido 

interessante devido à elevada prevalência deste vírus em gatos com GECF, relatada por diversos 

autores (Lommer & Verstraete, 2003; Dowers et al., 2010; Fernandez et al., 2016). Além disso, 

um dos gatos que inicialmente tinha sido incluído neste estudo apresentava úlceras na zona dorsal 

da língua, sugerindo fortemente uma infeção por CVF. No entanto, não foi possível manter este 

caso clínico no grupo de estudo, pelo facto de mais tarde ter vindo a desenvolver outras 

comorbilidades. Associado ao CVF, surge frequentemente o HVF-1 (Thiry et al., 2009), embora 

se acredite que isoladamente este vírus não seja capaz de provocar GECF (Santos et al., 2016). 

Assim, apesar de nenhum dos animais em estudo apresentar sintomatologia compatível com 

qualquer uma destas infeções virais, seria uma mais-valia para o trabalho, de modo a poder 

caracterizar melhor uma doença da qual ainda há muitas questões por esclarecer. No entanto, a 

pesquisa destes agentes virais não fazia parte do painel de análises de rotina ou de avaliação pré-

anestésica e, muito menos, se o animal não apresentasse sinais clínicos sugestivos de CVF ou HVF-

1. Além da pesquisa destes agentes virais, o proteinograma também não estava incluído no painel 

de análises e, não havendo uma justificação plausível para a sua realização, o mesmo não foi 

realizado, uma vez que o painel de análises foi integralmente suportado pelos tutores de cada um 

destes animais.  
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Tal como referido anteriormente, seis dos oito animais incluídos neste estudo foram submetidos a 

cirurgia de extração dentária, pelo que teria sido deveras interessante acompanhar a evolução das 

variações das concentrações séricas de SAA e IGF-1 durante o período pós-cirúrgico. No entanto, 

por diversas vicissitudes esta hipótese tornou-se inviável, sendo que o objetivo principal deste 

trabalho acabou por se cingir à avaliação da hipótese da GECF estar associada a um estadio crónico 

de inflamação sistémica, através da análise de dois biomarcadores inflamatórios.  

Em termos de limitações técnicas no decorrer deste trabalho existiu essencialmente uma. A 

formulação de um grupo controlo teria sido vantajosa, uma vez que possibilitaria a comparação 

com o grupo de estudo em mais vertentes e de uma forma mais objetiva. 
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Capítulo V – Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

Os dados obtidos permitem concluir preliminarmente que a SAA e o IGF-1 não são os marcadores 

ideais para a avaliação do impacto sistémico da GECF no momento do diagnóstico. 

No presente estudo, à semelhança do que já foi descrito para outras doenças, a concentração de 

SAA não aumentou como seria de esperar em gatos GECF. Também relativamente ao IGF-1, não 

houve o decréscimo esperado da concentração deste biomarcador inflamatório 

As conclusões aqui descritas reforçam a necessidade de mais investigação nesta doença, pelo que 

é deveras importante ressalvar as perspetivas futuras formuladas ao longo da elaboração desta 

dissertação de mestrado. Até ao momento, e sendo do conhecimento da autora, este estudo terá 

sido o primeiro com cariz científico que testasse a hipótese da GECF estar associada a um estadio 

crónico de inflamação sistémica, através da concentração de SAA e IGF-1. Apesar dos dados 

obtidos serem provenientes de uma amostra reduzida e possuírem por isso um caracter preliminar, 

acabaram por se revelar bastante promissores e merecedores de mais estudo e investigação. Assim, 

seria relevante continuar a estudar e analisar a GECF aliada a estes dois parâmetros. Tendo presente 

esse objetivo, a autora propõe-se a elaborar um novo estudo em que inclua um grupo controlo, uma 

amostra de gatos com GECF de maior dimensão, correlacionar a localização das lesões orais 

apresentadas, a intensidade e a área total ocupada pelas mesmas e estudar a variação das 

concentrações de SAA e de IGF-1 no momento do diagnóstico e no decorrer do período pós-

cirúrgico. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – Declaração de consentimento informado para os tutores dos gatos incluídos neste 

estudo 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

Declaração de Consentimento Informado 

 
Marcadores Inflamatórios em Gengivoestomatite Crónica Felina 

 
Este estudo, tem como objetivo avaliar a concentração de determinados marcadores inflamatórios em gatos 

com gengivoestomatite crónica felina.  

O procedimento utilizado passa pela colheita de sangue e quantificação de dois marcadores inflamatórios.  

A análise destes marcadores será oferecida ao tutor que consinta a participação do seu gato neste estudo, 

não acarretando qualquer custo adicional. 

Todos os dados obtidos são fornecidos de forma voluntária, estando garantida a sua confidencialidade, só 

podendo ser utilizados no âmbito do mesmo. 

O estudo é realizado no âmbito da Dissertação de Mestrado da aluna Carolina Luísa Oliveira Geraldes 

Santos Silva, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob orientação do Professor Doutor Carlos 

Alberto Antunes Viegas. 

 

 

Carolina Luísa Oliveira Geraldes Santos Silva 

Contacto telefónico: 966440170 

E-mail: carolinasilva95@hotmail.com 

 

 

 

 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, 

não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 

documento. 

 

Assinatura de quem pede consentimento: _______________________________________ 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

mailto:carolinasilva95@hotmail.com
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fornecidas pela pessoa que acima assina. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização 

dos dados que de forma voluntária forneço, confiando que apenas serão utilizados para esta investigação e 

nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo investigador. 

 

 

 

 

 Nome do animal______________________________________________________ 

 Nome Tutor__________________________________________________________ 

Nº Cartão de Cidadão/BI________________________________________________ 

Assinatura_____________________________________Data: …… /…… /……….. 
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Anexo II – Distribuição das frequências cumulativas do grupo de estudo com base na idade em 

anos e no peso em kg. 

 

Idade 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

 

Válido 

2 2 25,0% 25,0% 25,0% 

7 2 25,0% 25,0% 50,0% 

8 1 12,5% 12,5% 62,5% 

9 1 12,5% 12,5% 75,0% 

10 1 12,5% 12,5% 87,5% 

11 1 12,5% 12,5% 100,0% 

Total 8 100,0% 100,0%  

 

 

 

Peso 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

 

 

 

Válido 

2,57 1 12,5% 12,5% 12,5% 

3,00 1 12,5% 12,5% 25,0% 

3,39 1 12,5% 12,5% 37,5% 

3,40 1 12,5% 12,5% 50,0% 

3,60 1 12,5% 12,5% 62,5% 

3,90 1 12,5% 12,5% 75,0% 

4,06 1 12,5% 12,5% 87,5% 

4,50 1 12,5% 12,5% 100,0% 

Total 8 100,0% 100,0%  
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Anexo III - Distribuição das frequências cumulativas em relação ao género, à raça e à realização 

da cirurgia de extração dentária parcial dos gatos estudados. 

 
Género 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

Válido 

Machos 3 37,5% 37,5% 37,5% 

Fêmeas 5 62,5% 62,5% 100,0% 

Total 8 100,0% 100,0%  

 

 
Raça 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

Válido 

Bosques da 

Noruega 

1 12,5% 12,5% 12,5% 

Europeu Comum 7 87,5% 87,5% 100,0% 

Total 8 100,0% 100,0%  

 

 

 

Cirurgia de extração dentária parcial 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

Válido 

Realizada 6 75,0 75,0 75,0 

Não realizada 2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Anexo IV - Distribuição das frequências cumulativas relativamente à proveniência e estilo de vida 

dos gatos estudados. 

 

 

Proveniência 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

Válido 

Abrigo 6 75,0% 75,0% 75,0% 

Ambiente familiar 2 25,0% 25,0% 100,0% 

Total 8 100,0% 100,0%  

 

 

 

Estilo de vida 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

Válido 

“Indoor” 5 62,5% 62,5% 62,5% 

Acesso ao 

exterior 

3 37,5% 37,5% 100,0% 

Total 8 100,0% 100,0%  
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Anexo V - Distribuição das frequências cumulativas no que diz respeito à cronicidade dos sinais 

clínicos. 

 

Cronicidade dos sinais clínicos 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

 

Válido 

Desconhecida 2 25,0% 25,0% 25,0% 

≤ 6 meses 2 25,0% 25,0% 50,0% 

> 6 meses - ≤ 1ano 2 25,0% 25,0% 75,0% 

> 1 ano 2 25,0% 25,0% 100,0% 

Total 8 100,0% 100,0%  
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Anexo VI - Distribuição das frequências cumulativas do grupo de estudo com base nos 

graus de intensidade da estomatite caudal e nos graus de intensidade da estomatite 

alveolar/bucal. 

 

 

Graus de intensidade da estomatite caudal 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

Válido 

1,0 2 25,0% 50,0% 50,0% 

2,5 1 12,5% 25,0% 75,0% 

4,0 1 12,5% 25,0% 100,0% 

Total 4 50,0% 100,0%  

Omisso Sistema 4 50,0%   

Total 8 100,0%   

 

 

 

Graus de intensidade da estomatite alveolar/bucal 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

Válido 

0,5 2 25,0% 50,0% 50,0% 

2,5 1 12,5% 25,0% 75,0% 

3,5 1 12,5% 25,0% 100,0% 

Total 4 50,0% 100,0%  

Omisso Sistema 4 50,0%   

Total 8 100,0%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

Anexo VII – Distribuição das frequências cumulativas do grupo de estudo com base 

na concentração de SAA (mg/L) . 

 

SAA (mg/L) 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

 

 

Válido 

0,10 1 12,5 12,5 12,5 

0,14 1 12,5 12,5 25,0 

0,23 1 12,5 12,5 37,5 

0,32 1 12,5 12,5 50,0 

0,77 1 12,5 12,5 62,5 

0,99 1 12,5 12,5 75,0 

6,20 1 12,5 12,5 87,5 

10,08 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Anexo VIII - Distribuição das frequências cumulativas do grupo de estudo com base 

na concentração de IGF-1 (μg/L). 

 

IGF-1 (μg/L) 

 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 

 

 

Válido 

124 1 12,5% 16,7% 16,7% 

175 1 12,5% 16,7% 33,3% 

189 1 12,5% 16,7% 50,0% 

212 1 12,5% 16,7% 66,7% 

274 1 12,5% 16,7% 83,3% 

384 1 12,5% 16,7% 100,0% 

Total 6 75,0% 100,0%  

Omisso Sistema 2 25,0%   

Total 8 100,0%   

 


