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Resumo 

 
A população de gatos como animais de estimação tem aumentado nos últimos anos, pois a espécie se 
adaptou facilmente à rotina do homem moderno. Nesse sentido, conhecer os aspectos clínicos, patológicos 
e epidemiológicos de doenças infecto-contagiosas é fundamental na clínica felina, permitindo o tratamento 
correto e oferecendo bem-estar para o paciente. Este estudo compilou informações disponíveis na literatura 
científica a cerca da estomatite em gatos domésticos, visando entender como a doença se manifesta na 
espécie e quais os métodos de controle e prevenção. A odontologia felina é uma área em expansão, pois os 
quadros de estomatite, na espécie, são muito comuns e multifatoriais, porém geralmente estão associados 
ao complexo gengivo-estomatite-faringite, que, apesar da grande casuística na clínica médica de pequenos 
animais, ainda se apresenta como um desafio, tanto no diagnóstico, quanto na elucidação da etiologia e no 
tratamento. Esta enfermidade causa inflamação das estruturas da cavidade oral, provocando dor e 
possivelmente diminuindo ou cessando a ingestão de alimentos podendo levar a anorexia, desidratação, 
subalimentação, apatia, hostilidade e sialorreia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Clínica Médica de Pequenos Animais; Cavidade Oral; Odontologia Felina; Gatos 
Domésticos. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, a população de gatos domésticos vem aumentando 

consideravelmente no Brasil, se tornando o animal doméstico mais popular (ABREU et al., 
2011; MACHADO; PAIXÃO, 2014), principalmente, pois se adaptou facilmente à rotina do 
homem moderno (GERMANO; ARRUDA; MANHOSO, 2011). 

Além das peculiaridades da espécie, é fundamental entender que o gato não é um 
cachorro pequeno; a abordagem clínica e cirúrgica e suas manifestações patológicas e 
abordagens terapêuticas são diferentes das da espécie canina (GENARO, 2010). 

Na medicina veterinária, a odontologia tem demonstrado grande importância na 
clínica de pequenos animais, pois facilita o diagnóstico e o tratamento de doenças na 
cavidade bucal (CISLINKS; ABREU; CARON, 2016). Nesse sentido, as enfermidades 
orais são de grande importância, devido a sua gravidade e como se desenvolvem e se 
apresentam nos felinos (ALFELD; GRILO; SOUZA, 2007). 

Uma das doenças mais comuns em felinos é a periodontite. Esta pode ser 
caracterizada como um processo inflamatório que envolve estruturas orais, podendo 
acometer gengiva, ossos alveolares e ligamento periodontal (ALFELD; GRILO; SOUZA, 
2007). 
 
2. DESENVOLVIMENTO 

 
O complexo gengivo-estomatite-faringite (CGEF) é uma enfermidade comum 

encontrada em felinos, caracterizada por processo inflamatório intenso da gengiva, 
mucosas oral e lingual, palato e faringe, promovendo muita dor e desconforto aos gatos 
acometidos (SANTOS et al., 2016). 
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Este complexo também é conhecido como gengivite-estomatite, estomatite 
linfoplasmocítica, gengivite-estomatite linfocitica-plasmocítica, estomatite ulcerativa 
crônica, gengivite crônica, estomatite plasmocítica, gengivite-farinigite plamocitária, 
estomatite necrosante, gengivoestomatite crônica ou estomatite felina intratável, 
dependendo da distribuição da lesão e de acordo com o exame histopatológico. 
(HOFMANN-APPOLLO; CARVALHO; GIOSO, 2010). 

A etiologia do CGEF ainda é objeto de estudo, todavia, existem elementos como 
vírus, bactérias e alimentos que são vistos como possíveis fatores etiológicos. Jonhston 
(1998) realizou um estudo com gatos que apresentavam sinais clínicos compatível com o 
complexo gengivo-estomatite, onde todos os animais apresentavam, de maneira 
concomitante, infecção por calicivírus. Outro estudo realizado por Lommer e Verstraete 
(2003) encontrou os vírus HVF, também conhecido como herpesvirus felino e CVF, 
calicivírus felino. Diversas pesquisas apontam para a relação entre animais portadores do 
vírus da imunodeficiência felina (FIV) e o CGEF, sendo que em 50% dos casos havia a 
presença do vírus em animais com gengivo-estomatite. No entanto, quando se diz 
respeito ao vírus da leucemia felina (FeLV) em associação ao complexo gengivo-
estomatite, não existem dados sólidos da relação entre as patologias (NIZA; 
MESTRINHO; VILELA, 2004). 

Quanto aos agentes bacterianos anaeróbios patológicos, é possível destacar as 
espécies Bacteroides sp. (B. gingivalis e B. intermedius), Peptostreptococcus spp, 
Fusobacterium spp, Actinobacillus actinomycetemcomitans e espiroquetas em animais 
com CGEF, porém não é possível caracteriza-los como agentes causadores de estomatite 
(HARVEY; THORNSBERRY, MILLER, 1995). 

Como sinal clínico, os felinos apresentam anorexia, pois a cavidade oral inflamada 
impede a ingestão alimentar devido à dor e desconforto, podendo levar a quadros de 
desidratação e subalimentação, podendo incluir apatia, hostilidade e sialorreia (NIZA; 
MESTRINHO; VILELA, 2004). 

San Roman e colaboradores (1999) dividem o CGEF em estágios, sendo o primeiro 
caracterizado na visualização de uma linha de coloração avermelhada ao redor dos 
dentes (gengivite marginal aguda); o segundo estágio é caracterizado por uma gengivite 
severa em associação a estomatite na região dos pré-molares e molares; no terceiro 
estágio, a estomatite severa se manifesta em faringe e arco glosso-palatino e no quarto, 
há orofaringite acompanhada de queda dos dentes. 

O tratamento de CGEF é variado, porém ainda não é relatado em literatura um 
tratamento específico e definitivo. Mesmo sendo uma afecção muito comum na rotina da 
clínica felina é também muito desafiadora tanto para o clínico veterinário quanto para os 
proprietários, pois sem uma etiologia concreta tanto o diagnóstico como o tratamento 
ficam comprometidos. Sendo assim, a exodontia juntamente com tratamento periodontal 
dos dentes remanescentes é o que apresenta melhor resultado ao tratamento. Nos casos 
refratários os sinais clínicos podem ser controlados com o uso de medicamentos 
imunoestimulantes e com a extração radical dos dentes. O diagnóstico precoce, 
entretanto, é de extrema importância juntamente com a utilização de métodos profiláticos, 
evitando, portanto, que a doença se torne crônica, levando a consequências irreversíveis 
e um prognóstico incerto (SONTAG, 2017). Mesmo assim, as chances de recidivas são 
comuns (ALLEMAND, 2013; RADIGHIERI; BEARL, 2013). 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O CGEF é uma condição que pode se tornar frustrante para os médicos 

veterinários, pois tanto o diagnóstico como o tratamento constituem um enorme desafio.  
As afecções orais, em felinos, podem ser consequência de uma má higienização 

bucal, podendo apresentar processos inflamatórios e sinais clínicos como dor e anorexia. 
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