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  INTRODUÇÃO 

 

1. Breve descrição das actividades realizadas durante o estágio 

O estágio foi realizado num Hospital Veterinário particular da região de Almada – SOS Vet, 

com a duração de 6 meses (Setembro a Março) e as actividades foram repartidas entre as áreas 

de consulta, cirurgia, laboratório e internamento, num horário de 40 horas semanais 

obrigatórias, realizadas em turnos alternados (uma semana de manhã, na seguinte de tarde).   

Das consultas assistidas, a espécie mais representativa foi a felina, no entanto, a diferença 

para a espécie canina não foi significativa. As espécies exóticas apresentaram-se em pequena 

proporção neste espaço clínico, mas tal facto deveu-se à realização de consultas de animais 

exóticos apenas em dias específicos da semana e de acordo com a procura do cliente (Anexo 

1). 

Das especialidades clínicas responsáveis pelas consultas, a mais frequente foi de facto a 

gastrenterologia, sendo os principais motivos as diarreias e os vómitos. A área da nefrologia e 

urologia também se destacou bastante, devido às insuficiências renais e à urolitíase, 

principalmente ao nível dos felinos. A área de medicina preventiva, da qual fazem parte as 

vacinações, as desparasitações interna e externa e a aplicação de microchip, é sem dúvida uma 

das áreas mais importantes na clínica veterinária. Esta medicina é fundamental não só para 

promover o bem-estar e saúde animais como também para proteger a saúde pública. Com 

prevalências semelhantes entre si e inferiores às áreas anteriores, temos as áreas de 

cardiologia, maioritariamente devido a consultas de referência para realização de exames 

complementares e posterior diagnóstico; a área de dermatologia, com especial relevância para 

as dermatofitoses e as dermatites em geral; a otorrinolaringologia, em que se destacam as 

otites externas; a área de ortopedia e artrologia, principalmente devido a claudicações e 

animais traumatizados; a área de ginecologia, com especial destaque para os tumores 

mamários; a área de andrologia, com grande destaque para as hiperplasias prostáticas 

benignas; a patologia oral, principalmente devido à deposição de tártaro e à gengivite e, a 

patologia do aparelho respiratório, principalmente devido às corizas felinas e às pneumonias. 

Com baixa prevalência apresentaram-se as áreas de toxicologia, endocrinologia, reprodução e 

obstetrícia, principalmente devido a distócia e a motivos de inseminação e, ainda, as áreas de 

comportamento animal, oftalmologia e neurologia, estas últimas devido à inexistência de um 

médico veterinário especialista (Anexo 2). 

Os internamentos no Hospital efectuaram-se em casos de patologia ou em situações pós-

cirúrgicas. Foi realizada a monitorização de todos os animais internados, incluindo a 

instituição e avaliação da terapêutica, realização dos exames complementares, avaliação 
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2. Introdução ao estudo 

A doença oral é uma constante nas consultas veterinárias de felinos, embora não por queixa 

directa por parte dos proprietários, uma vez que estes não têm o hábito de examinar a boca 

dos seus animais, mas por queixa indirecta por situação de anorexia. Deste modo, quando os 

animais se apresentam à consulta por não comerem, torna-se uma prioridade o exame da sua 

cavidade oral. As causas de anorexia podem ser várias, tais como certas doenças sistémicas, 

endócrinas, metabólicas, respiratórias, gastrointestinais, musculoesqueléticas e neurológicas, 

causas psicológicas, intoxicações, administração de drogas e neoplasia.  

Ao examinarmos a cavidade oral de um animal podemos observar a existência de estomatites, 

gengivites, gengivo-estomatites, úlceras, escoriações, massas intra-orais, dentes partidos, falta 

de dentes, entre outras. Etiologias comuns a algumas destas lesões são os retrovírus felinos, 

dos quais fazem parte os Vírus da Imunodeficiência (FIV) e da Leucemia (FeLV) felinas. Daí 

a importância de fazer uma breve revisão bibliográfica para aprofundar os conhecimentos 

acerca destes vírus.  

Apenas com o exame visual não é possível avaliar a existência de lesões mais profundas que 

possam estar associadas a estas doenças infecciosas e que podem comprometer o estado de 

saúde oral dos animais. Além da anorexia, que muito compromete o estado geral do animal, 

que pode evoluir para estados muito graves de saúde, os animais afectados por patologia oral 

podem ainda apresentar halitose, hipersiália, ptialismo, dificuldade em comer, espirros, 

corrimento nasal e dor ao abrir a boca.  

O despiste de animais FIV/FeLV na prática clínica é feito através da realização de um teste 

rápido, baseado em ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay). O teste mais comumente 

utilizado faz o diagnóstico de ambos os retrovírus felinos ao mesmo tempo e utiliza o sangue 

como amostra testada. 

Para uma avaliação mais profunda das lesões orais é necessária a realização de exames 

complementares de diagnóstico, nomeadamente de exames radiológicos. É então necessária a 

realização de radiografias intra-orais para a classificação das lesões, assim como para a 

avaliação da sua extensão. As lesões de reabsorção odontoclástica felina são actualmente uma 

patologia muito frequente nos gatos e este trabalho foi efectuado com o objectivo de 

determinar se existia alguma associação entre o seu aparecimento e a positividade ao FIV e ao 

FeLV. 
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3. Objectivos 

Para este estudo, foram utilizados 40 animais que surgiram à consulta no Hospital onde foi 

realizado o estágio, por motivos de patologia oral. Para controlos, foram utilizados 8 animais 

sem sintomas associados a patologia oral, que necessitavam de anestesia geral ou que iam ser 

eutanasiados. 

 Além de determinar, com este estudo, se o aparecimento de FORL teria alguma associação 

com a positividade aos vírus felinos, FIV e FeLV, este estudo teve também como objectivos a 

associação destas lesões com outras variáveis do animal, como a idade, o género, o estado 

reprodutivo, o tipo de alimentação (húmida, seca ou mista), a presença de gengivite, gengivo-

estomatite ou gengivo-estomatite linfoplasmocítica (Gelp), os dentes mais comumente 

afectados e o tipo de lesões apresentadas (Tipo 1 ou 2). 

O desenvolvimento do estudo e as respectivas conclusões estão referenciadas adiante neste 

documento. 
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BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Vírus da Leucemia Felina  

 

1.1. Etiologia 

O Vírus da Leucemia Felina é um retrovírus com um genoma de ácido ribonucleico (ARN). A 

principal característica destes vírus é ter a enzima transcriptase reversa que converte as 

cadeias de ARN em ácido desoxirribonucleico (ADN) que é posteriormente incorporado no 

ADN do hospedeiro e que, durante a replicação celular, passa das células-mãe às células-

filhas. O ADN viral integrado no ADN do hospedeiro é designado por provírus. Este é 

reconhecido e transcrito pelas enzimas da célula hospedeira, de modo que começam logo a 

surgir moléculas de ARN com informação para a síntese das proteínas virais. Após a 

integração do provírus a célula infectada produz partículas virais durante toda a sua vida. A 

infecção por retrovírus geralmente não leva à morte da célula hospedeira e, esta ao reproduzir-

se transmite o provírus integrado às suas células-filhas (Bendinelli et al., 1995). 

Este vírus pertence à família Retroviridae, à sub-família Oncornavirinae (Pepin et al., 2007) e 

ao género Gammaretroviridae (Torres, Mathiason, & Hoover, 2005; Hofmann-Lehmann et 

al., 2006; Cheng, Anderson, & Overbaugh, 2007; Pepin et al., 2007). 

O vírus codifica três genes principais (Figura 1): o gene gag que corresponde ao antigénio 

específico do grupo, do qual faz parte a proteína p27 que existe em grande quantidade no soro 

dos gatos infectados e no citoplasma das células infectadas; o gene pol que codifica entre 

outras proteínas, a transcriptase reversa; e o gene env que codifica as proteínas 

transmembranárias e do envelope viral (Poulet et al., 2007). 

 

Figura 1. Anatomia molecular do virião do FeLV. SU – Proteína de Superfície; TM – Glicoproteína 

Transmembranária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Adaptado de: Poulet et al., 2003. 
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Existem três subgrupos virais A, B e C (Nakata et al., 2003; Pan, Zhong, Chang, & Roy-

Burman, 2003; Tejerizo, Domenech, Illera, Collado, & Gomez-Lucia, 2005; Tandon et al., 

2005; Arjona et al., 2007; Hofmann-Lehmann et al., 2007), baseados nas diferentes 

sequências da glicoproteína do envelope gp70 do gene env (Nakata et al., 2003; Pan et al., 

2003; Tejerizo et al., 2005; Arjona et al., 2007; Hofmann-Lehmann et al., 2007). 

O vírus do subgrupo A cresce exclusivamente em células felinas enquanto que os vírus dos 

subgrupos B e C se desenvolvem numa grande variedade de células de mamíferos (Nakata et 

al., 2003; Pan et al., 2003; Shojima, Nakata, & Miyazawa, 2006; Arjona et al., 2007), 

incluindo as células humanas. O tipo de células afectadas depende da capacidade de 

replicação do vírus nas células alvo após a infecção. Contudo, foi demonstrado num estudo 

que os receptores funcionais para o subgrupo viral A estão presentes numa variedade de 

células não felinas, incluindo as humanas. No entanto, este facto não torna o vírus um perigo 

para a saúde pública. De facto, não existe nenhuma evidência de infecção com o FeLV em 

humanos devido à capacidade do organismo humano em neutralizar este vírus (Nakata et al., 

2003).  

O subgrupo A está presente em todos os gatos infectados pelo FeLV isoladamente ou em 

combinação com os subgrupos B e/ou C (Nakata et al., 2003; Pan et al., 2003; Langhammer, 

Fiebig, Kurth, & Denner, 2005a; Tandon et al., 2005; Tejerizo et al., 2005; Arjona et al., 

2007; Hofmann-Lehmann et al., 2007). O subgrupo A é altamente contagioso mas tende a ser 

menos patogénico que os restantes subgrupos (Hofmann-Lehmann et al., 2007). É transmitido 

horizontalmente na natureza (Shojima et al., 2006; Cheng et al., 2007; Hofmann-Lehmann et 

al., 2007) e acredita-se que as vacinas contra o subgrupo A são também eficazes contra os 

restantes subgrupos. Animais infectados pelo FeLV-A manifestam uma fase assintomática 

prolongada após a qual podem desenvolver doença, como o linfoma maligno de células T 

(Hofmann-Lehmann et al., 2007). 

O subgrupo B e particularmente o C são muito menos prevalentes (Hofmann-Lehmann et al., 

2007). O subgrupo B está presente em cerca de 50% dos gatos infectados pelo FeLV (Pan et 

al., 2003; Tandon et al., 2005), enquanto que o subgrupo C apenas em 1% dos animais 

infectados (Tandon et al., 2005). 

O subgrupo B resulta de uma recombinação entre os genes env do subgrupo A e o ADN 

proviral de FeLV endógeno
1
 (Nakata et al., 2003; Tandon et al., 2005; Shojima et al., 2006; 

Arjona et al., 2007; Cheng et al., 2007; Hofmann-Lehmann et al., 2007) e é apenas 

transmitido quando em associação com o subgrupo A (Pan et al., 2003). A infecção com 

                                                 
1 São sequências de retrovírus não patogénico normalmente presentes no genoma felino, incapazes de produzir partículas virais infecciosas. 

Este vírus endógeno é importante, não por causar infecção, mas devido à possibilidade de recombinação com o ADN do FeLV-A, no caso de 

infecção por FeLV do subgrupo A e deste modo aumentar a patogenicidade deste subgrupo (Hartmann, 2004a). 
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ambos os subgrupos é muito mais problemática do que apenas com o FeLV-A (Hofmann-

Lehmann et al., 2007). Neste caso, a incidência de doenças neoplásicas aumenta com a co-

infecção (Tejerizo et al., 2005; Hofmann-Lehmann et al., 2007). Em 30% dos animais 

cronicamente infectados com ambos os subgrupos é feito um diagnóstico de linfoma 

(Hofmann-Lehmann et al., 2007). 

O subgrupo C surge em animais infectados com o subgrupo A como resultado de mutações 

que ocorrem no gene env (Nakata et al., 2003; Tejerizo et al., 2005; Shojima et al., 2006; 

Arjona et al., 2007; Cheng et al., 2007) ou em animais infectados com os subgrupos A e B 

(Pan et al., 2003; Arjona et al., 2007; Hofmann-Lehmann et al., 2007). Como o subgrupo C 

causa uma anemia aplásica fatal, raramente é transmitido (Tejerizo et al., 2005; Arjona et al., 

2007; Hofmann-Lehmann et al., 2007). 

Recentemente, foi descrito um quarto subgrupo denominado FeLV T-linfotrópico - FeLV-T 

(Shojima et al., 2006; Cheng et al., 2007; Hofmann-Lehmann et al., 2007), com base nas 

diferentes sequências da glicoproteína de superfície e nas interacções com os receptores. Este 

subgrupo tem origem em mutações e inserções no gene da glicoproteína de superfície do 

subgrupo A. Este novo subgrupo inclui os vírus citopáticos com tropismo para as células T e 

causa depleção linfóide e imunodeficiência em gatos por ele infectados (Hofmann-Lehmann 

et al., 2007), denominada o síndrome da imunodeficiência felina adquirida associada ao FeLV 

– FeLV-FAIDS (Shojima et al., 2006). 

 

1.2. Epidemiologia 

O vírus da Leucemia Felina foi descoberto em 1964 a partir de estudos realizados numa casa 

com vários gatos que sofriam de leucemia (de Mari, Maynard, Sanquer, Lebreux, & Eun, 

2004; Louwerens, London, Pedersen, & Lyons, 2005; Gomes-Keller et al., 2006b). É uma 

doença que afecta principalmente gatos jovens (Tejerizo et al., 2005; Cohn, 2007b) até aos 2 

anos de idade, maioritariamente machos, embora ambos os sexos e animais de qualquer idade 

possam ser afectados (Cohn, 2007b). A incidência desta doença depende muito da densidade 

populacional de cada zona. No entanto, a incidência tem vindo a diminuir devido à prática 

frequente de despiste de animais quanto ao seu estado portador e à remoção dos animais 

positivos da população e, também devido à aplicação da vacina como modo de prevenção 

(Hofmann-Lehmann et al., 2007).  

A exposição ao FeLV aumenta com a idade, mas a susceptibilidade à infecção diminui 

simultaneamente (Poulet et al., 2003). Num estudo, houve infecção em 100% dos gatinhos 

recém-nascidos expostos ao vírus, em 85% dos gatos expostos entre as 2 semanas e os 2 

meses de idade e apenas 15% dos gatos expostos com mais de 4 meses de idade foram 
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Figura 2. Transmissão vertical 

através do leite.  

 

 

Adaptado de: 

www.mybunnies.com/images/c 

/cats/foxy. 

infectados. O sistema imunitário do animal tem um papel muito importante na infecção, uma 

vez que os agentes imunodepressores e os agentes químicos carcinogénicos aumentam a 

susceptibilidade dos gatos adultos à infecção pelo FeLV (Pepin et al., 2007).  

Segundo estudos epidemiológicos efectuados em vários países (revisto por Tejerizo et al., 

2005), a prevalência da doença varia entre 1% a 18% em animais saudáveis e cerca de 30,4% 

em animais com sintomatologia clínica. Em geral, a prevalência é superior em animais jovens 

com sinais clínicos associados. Recentemente, noutro estudo epidemiológico foram detectadas 

diferenças na manifestação clínica da doença entre machos e fêmeas infectados pelo vírus da 

imunodeficiência felina ou pelo FeLV. Especificamente, observou-se que embora exista um 

maior número de machos infectados por qualquer dos vírus, sem sinais clínicos associados, o 

número de machos que desenvolve sintomatologia clínica é semelhante ou até mesmo inferior 

ao número de fêmeas. Estas diferenças podem dever-se à maior facilidade de 

desenvolvimento de doença nas fêmeas ou em caso de igual prevalência aos machos 

morrerem mais cedo (Tejerizo et al., 2005). 

O FeLV é um vírus com distribuição mundial (Poulet et al., 2003; de Mari et al., 2004; 

Tejerizo et al., 2005; Hofmann-Lehmann et al., 2006; Arjona et al., 2007) que afecta 

principalmente felinos domésticos (Felis catus) e 

esporadicamente felinos selvagens (Hofmann-

Lehmann et al., 2006; Arjona et al., 2007). 

Pode ocorrer transmissão vertical, de mãe para filhos, 

por via transplacentária ou através do leite (Vobis, 

D’Haese, Mehlhorn, & Mencke, 2003a, 2003b, 2005; 

Colitz, 2005; Gomes-Keller et al., 2006b) (Figura 2). 

Mais frequentemente ocorre transmissão horizontal 

através da partilha de comedouros, bebedouros, 

higiene mútua, camas em comum e lutas entre 

machos, através da saliva (Vobis et al., 2003a, 2003b, 

2005; Colitz, 2005; Tejerizo et al., 2005; Gomes-

Keller et al., 2006b), sangue, lágrimas ou outras 

secreções do organismo (Vobis et al., 2003a, 2003b, 

2005). A principal via de infecção é a saliva resultante do contacto estreito entre animais 

infectados e animais sãos (Ettinger, 2003; Vobis et al., 2003a, 2003b, 2005; Gomes-Keller et 

al., 2006b; Cohn, 2007b). A transmissão através de fómites é responsável por apenas uma 

pequena percentagem de infecção (Ettinger, 2003; Cohn, 2007b). Normalmente, a infecção 

tem origem em animais assintomáticos que estão a excretar o vírus na saliva (Cohn, 2007b), 
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uma vez que a concentração viral nesta secreção é superior à existente no sangue (Reine, 

2004; La Croix, 2005), podendo concentrar até 10
6
 partículas infecciosas por cada mililitro 

(mL) de saliva. No entanto, o vírus não é muito estável no meio ambiente. Este facto resulta 

do vírus ser pouco resistente em ambiente seco e pela possível inactivação do vírus por 

substâncias com actividade anti-viral não específica presentes na saliva, tal como as mucinas 

e as cistatinas (Gomes-Keller et al., 2006a).  

Se a infecção ocorrer durante a gestação pode haver reabsorção fetal, aborto e morte neo-natal 

(20% dos gatinhos infectados sobrevive). Gatinhos recém-nascidos descendentes de gatas 

infectadas podem ser negativos ao FeLV, uma vez que a seroconversão pode só ocorrer 

semanas a meses após o nascimento. Deste modo, toda a família deve ser tratada como 

suspeita e isolada de outros gatos não infectados mesmo que apenas um gatinho ou a mãe 

sejam positivos, até que se realize novo teste (Hartmann, 2004a).  

Num estudo realizado em pulgas (Ctenocephalides felis) encontradas em animais FeLV 

positivos, foi estudada a presença do vírus nas pulgas e nas suas fezes ao longo do tempo. O 

vírus foi detectado nestes parasitas após 30 horas, quando mantidos à temperatura ambiente e, 

após 115 horas quando mantidos a 4 ºC. Observou-se que nas fezes de pulga a quantidade de 

vírus decresce mais lentamente, uma vez que após 2 semanas à temperatura ambiente, cerca 

de metade da carga viral inicial ainda é detectada. As temperaturas mais baixas diminuem a 

degradação viral. Quando as pulgas se alimentam de sangue infectado com o FeLV, estas 

excretam uma grande quantidade de vírus nas fezes. Aproximadamente 70% dos vírus que 

passam pelo tracto digestivo mantêm intacta a sua nucleocápside e são excretados e 

disseminados pelas fezes. Geralmente, as pulgas adultas produzem quantidades fecais 

suficientes para fornecer a nutrição necessária às larvas em desenvolvimento. Se forem 

excretadas grandes quantidades de vírus nas fezes as larvas ficam infectadas. Deste modo, as 

fezes de pulga podem ser uma importante fonte de infecção, tanto para as larvas de pulga 

como para o próprio gato. Este pode contaminar-se através da ingestão de fezes de pulga 

(Vobis et al., 2005), por lamber outro gato ou por se lamber a ele próprio (Vobis et al., 

2003b) ou ainda, através de arranhões que o gato pode originar em resposta ao prurido 

provocado pelas pulgas ou por lutas com outros animais, levando a um contacto íntimo das 

fezes de pulga com a sua pele. As pulgas funcionam como potenciais vectores para a 

transmissão do vírus in vitro e possivelmente também in vivo (Vobis et al., 2003a, 2003b), 

quer através das suas fezes, quer através da sua picada, por inoculação do FeLV presente no 

seu sangue directamente no gato são. No entanto, não existem estudos que demonstrem que o 

vírus mantém a sua infecciosidade nestes casos. Por este motivo é muito importante manter o 

animal num estado de desparasitação adequado (Vobis et al., 2003a, 2005). 
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Figura 3. Transmissão horizontal por 

contacto mútuo.  

Adaptado de: www.static.flickr.com. 

1.3. Patogenia 

Na transmissão horizontal (Figura 3) a inoculação viral ocorre principalmente por via 

oronasal (Gomes-Keller et al., 2006b; Hofmann-

Lehmann et al., 2006; Collado et al., 2007) ou 

através de feridas resultantes de mordidas. 

Posteriormente, ocorre replicação do vírus nos 

tecidos linfóides locais da orofaringe e as células 

infectadas transportam o vírus para outros tecidos-

alvo, como a medula óssea, o timo, o baço, o 

intestino e os linfonodos. Consequentemente, o vírus 

replica-se nas células de divisão rápida da medula 

óssea, das criptas intestinais, da glândula salivar, dos 

linfonodos e do tracto urinário. Quando ocorre replicação viral aguda o animal apresenta 

febre, mal-estar, diarreia, leucopénia e linfoadenopatia generalizada (é importante o 

diagnóstico diferencial com linfoma). Quando há virémia pode haver infecção da glândula 

salivar e do epitélio glandular da mucosa e deste modo, o vírus passa a ser excretado em 

grandes quantidades pela saliva permitindo a contaminação de outros animais (Gomes-Keller 

et al., 2006b). 

A entrada do vírus nas células-alvo está dependente de um receptor de superfície único 

constituído por uma proteína transportadora de baixo peso molecular. Os quatro subgrupos 

virais utilizam diferentes receptores celulares (Cheng et al., 2007). O vírus infecta 

maioritariamente as células estaminais da medula óssea e os tecidos linfóides (Collado et al., 

2007). 

O desenvolvimento de infecção pelo FeLV depende muito do sistema imunitário e da idade 

do animal, mas também da patogenicidade do vírus, assim como da concentração viral 

(Hartmann, 2004a). 

Após a infecção, alguns animais conseguem desenvolver uma resposta imunitária capaz de 

“eliminar” o vírus do organismo, tornando-se imunes a infecções futuras. Nestes casos como 

não há disseminação viral sistémica, não é possível diagnosticar qualquer infecção a estes 

animais pelos métodos de detecção de antigénio, sendo denominada infecção regressiva 

(Hartmann, 2004a). 

Nos animais que não conseguem desenvolver esta resposta logo após a infecção, ocorre a 

disseminação sistémica do vírus através das células mononucleares (monócitos e linfócitos). 

Nestes animais com virémia inicial, o antigénio viral é detectado pelas técnicas de diagnóstico 

laboratorial (e.g. ELISA). Esta disseminação permite a infecção de outros tecidos alvo e, 
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como animais virémicos, são capazes de libertar partículas virais infecciosas capazes de 

infectar outros animais. Após várias semanas de virémia (no máximo, 16) o animal pode 

ainda desenvolver uma resposta imunitária capaz de “eliminar” o vírus do organismo, sendo 

então denominada, infecção abortiva. Este período de virémia é denominado por virémia 

transitória (Gomes-Keller et al., 2006b), após a qual não é possível detectar a infecção pelos 

métodos de detecção de antigénio (Hartmann, 2004a). 

Se por outro lado a virémia persistir e levar à infecção da medula óssea, o animal mesmo 

desenvolvendo uma boa resposta imunitária já não consegue eliminar o vírus do organismo, 

uma vez que o ADN proviral está integrado no genoma das células estaminais da medula 

óssea (Hartmann, 2004a). Alguns gatos conseguem desenvolver uma resposta imunitária 

capaz de eliminar a virémia (Vobis et al., 2003a, 2003b; Gomes-Keller et al., 2006b; Pinches 

et al., 2007b), passando esta a transitória (Gomes-Keller et al., 2006b). Nestes casos, ocorre 

uma infecção latente (Torres et al., 2005; Collado et al., 2007; Hofmann-Lehmann et al., 

2007) que pode ser reactivada espontaneamente em situações de stress ou em resposta à 

imunodepressão associada à doença ou à administração de corticosteróides (Gomes-Keller et 

al., 2006b). Esta infecção implica que as partículas virais estejam sequestradas na medula 

óssea sem originar virémia (Cohn, 2007b; Hofmann-Lehmann et al., 2007), não sendo 

detectada no sangue a proteína p27 (Torres et al., 2005; Gomes-Keller et al., 2006b). É 

possível a manifestação tardia de doença em gatos com este tipo de infecção (Cohn, 2007b; 

Hofmann-Lehmann et al., 2007), mas a maioria destes animais resolve a infecção dentro de 

30 meses. No entanto, um pequeno número de gatos pode apresentar uma infecção localizada 

em várias células (Gomes-Keller et al., 2006b; Hofmann-Lehmann et al., 2007) como tecido 

mamário, glandular salivar e epitélio urinário, levando a que concentrações baixas de p27 

plasmática possam ser detectadas (Gomes-Keller et al., 2006b). 

Os animais que não conseguem desenvolver uma resposta imunitária, desenvolvem uma 

virémia persistente e uma infecção progressiva. Embora alguns destes gatos permaneçam sãos 

por longos períodos, a maioria tende a manifestar a doença pouco tempo após a infecção. 

Cerca de um terço dos animais infectados acaba por sucumbir (Gomes-Keller et al., 2006b; 

Cohn, 2007b; Hofmann-Lehmann et al., 2007; Pinches et al., 2007b) um ano (Cohn, 2007b) a 

quatro anos (Vobis et al., 2003a) após a infecção, devido a doenças sérias e fatais como o 

linfoma e a leucemia (Pinches et al., 2007b). Os gatos virémicos podem viver e disseminar o 

vírus durante muitos anos (Reine, 2004; La Croix, 2005; Gomes-Keller et al., 2006b; Pinches 

et al., 2007b), o que possibilita a transmissão do FeLV em transfusões sanguíneas se o dador 

se apresentar nesta fase de virémia. Deste modo, qualquer animal positivo não deverá ser 

utilizado em transfusões sanguíneas (Reine, 2004). 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

12 

 

Os gatinhos e os gatos que vivem em ambientes de elevada densidade populacional têm maior 

probabilidade em desenvolver uma infecção persistente (de Mari et al., 2004; Cohn, 2007b).  

Com o desenvolvimento de um método de diagnóstico baseado na técnica RT-PCR em tempo 

real (Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction), foi possível uma classificação da 

relação vírus-hospedeiro em 4 categorias, baseada na quantificação da carga de ADN proviral 

sistémica em gatos infectados: infecção progressiva, latente, abortiva e regressiva (Tandon et 

al., 2005; Torres et al., 2005; Hofmann-Lehmann et al., 2006; Hofmann-Lehmann et al., 

2007; Pepin et al., 2007). Uma percentagem de gatos desenvolve infecção progressiva com 

persistência, tanto de virémia, como de provírus FeLV (Tandon et al., 2005; Hofmann-

Lehmann et al., 2006; Hofmann-Lehmann et al., 2007; Pepin et al., 2007), porque o seu 

sistema imunitário não consegue combater a infecção e acabam por desenvolver doença 

associada ao FeLV. No entanto, a maioria dos gatos expostos ao vírus desenvolve uma 

infecção ligeira caracterizada por uma virémia transitória ou até mesmo indetectável, que 

resulta de uma resposta imunitária eficiente (Tandon et al., 2005; Hofmann-Lehmann et al., 

2006). As infecções latentes não produtivas são caracterizadas por uma ausência de virémia e 

pela persistência de carga proviral moderada na medula óssea (Tandon et al., 2005; Hofmann-

Lehmann et al., 2006; Hofmann-Lehmann et al., 2007; Pepin et al., 2007). Estas infecções 

podem ser identificadas em gatos que contraíram infecção mas que recuperaram (Tandon et 

al., 2005; Hofmann-Lehmann et al., 2006). Estes animais contêm populações celulares 

infectadas (Torres et al., 2005) localizadas em tecidos como o baço, os linfonodos, o intestino 

delgado e a glândula mamária (Tandon et al., 2005; Hofmann-Lehmann et al., 2006), capazes 

de “produzirem” vírus em determinadas situações (Torres et al., 2005). A infecção latente é 

classicamente diagnosticada a partir de culturas celulares de medula óssea após um período de 

administração de corticosteróides (Hofmann-Lehmann et al., 2007; Pepin et al., 2007) ou 

através do PCR (Hartmann, 2004a). Em gatos expostos ao FeLV com infecção abortiva e 

regressiva não existe virémia nem provírus (Tandon et al., 2005; Hofmann-Lehmann et al., 

2006; Hofmann-Lehmann et al., 2007; Pepin et al., 2007). Contudo, alguns laboratórios 

demonstraram que é possível reactivar a infecção em animais com infecção regressiva, porque 

estes animais mantêm populações de células infectadas e ainda ADN proviral em circulação e 

em tecidos linfóides, mas não desenvolvem uma virémia persistente (Torres et al., 2005; 

Hofmann-Lehmann et al., 2007), o que contraria aquela suposição. Contudo, esta 

classificação é dinâmica e foi demonstrado que esta relação vírus-hospedeiro se estabelece ao 

fim de 8 semanas pós-exposição viral e que se mantém durante anos (Torres et al., 2005).  

Deste modo, a carga de ARN viral e de ADN proviral são parâmetros importantes para a 

determinação da progressão da infecção retroviral. Anteriormente foi descrito que, a carga 
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proviral do sangue periférico está correlacionada com o desenvolvimento experimental de 

infecção pelo FeLV (Tandon et al., 2005). Estudos demonstraram este facto e que, o provírus 

nas células em circulação de gatos com virémia indetectável ou transitória pode ser detectado 

por RT-PCR em tempo real (Torres et al., 2005). 

A presença de uma resposta imunitária humoral e celular, principalmente por parte dos 

linfócitos T citotóxicos, desempenha um papel importante na protecção contra a infecção por 

este vírus (Sparkes, 2003; Pepin et al., 2007). Os anticorpos neutralizantes protegem o animal 

contra uma virémia persistente e, animais com virémia regressiva apresentam títulos de 

anticorpos significativamente mais elevados do que os animais com infecção persistente. No 

entanto, na maioria dos casos, os anticorpos anti-FeLV surgem apenas semanas após a 

exposição viral. Em contrapartida, a resposta celular por linfócitos T citotóxicos surge cerca 

de 1 semana pós-infecção (Pepin et al., 2007). Em gatos com infecção persistente não se 

detectam níveis elevados, quer de anticorpos anti-FeLV, quer de linfócitos T citotóxicos 

específicos (Torres et al., 2005; Pepin et al., 2007). Os anticorpos neutralizantes do vírus 

parecem ser induzidos principalmente pela glicoproteína de superfície gp70 (Langhammer et 

al., 2005a). 

Os animais positivos à proteína p27, a longo prazo, apresentam uma carga viral e proviral 

mais elevada do que os animais negativos. No entanto, animais com níveis de antigénio não 

detectáveis podem apresentar carga proviral em certas células, nomeadamente nos linfócitos T 

CD4
+
 e nos linfócitos B, mesmo dois anos e meio após a exposição ao FeLV. Os gatos com 

infecção progressiva apresentam cargas de ARN viral mais elevadas em monócitos e 

granulócitos quando comparada com a existente em linfócitos. Os linfócitos T CD4
+
 

apresentam um menor grau de infecção do que outras linhas leucocitárias (Pepin et al., 2007), 

apesar de o número destas células estar diminuído em animais com infecção persistente 

crónica (Langhammer et al., 2005a; Pepin et al., 2007). 

 

1.4. Sinais Clínicos 

A manifestação clínica da doença é muito variada. Em parte este aspecto prende-se ao 

subgrupo viral responsável pela infecção (Ettinger, 2003; Pepin et al., 2007).  

As formas de doença associada ao FeLV incluem as doenças proliferativas neoplásicas 

(linfoma ou leucemia) e as doenças degenerativas não neoplásicas (Torres et al., 2005; 

Hofmann-Lehmann et al., 2006; Arjona et al., 2007; Collado et al., 2007; Pepin et al., 2007). 

Pode observar-se doença moderada logo após a infecção, mas os animais podem recuperar e 

manter-se saudáveis por muito tempo (Cohn, 2007b). Durante a infecção aguda, as cargas de 

provírus e de vírus em gatos com infecção progressiva ou regressiva não são 
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significativamente diferentes. Não é a carga total de vírus que determina o desenvolvimento 

de doença, mas sim a carga viral que afecta determinada linha leucocitária (Hofmann-

Lehmann et al., 2007; Pepin et al., 2007). Eventualmente, a infecção leva a uma 

transformação maligna ou a uma depleção citopática específica de populações de células 

linfocíticas ou hematopoiéticas (La Croix, 2005). 

Os animais com infecção persistente acabam por desenvolver uma imunodepressão que leva 

ao aparecimento de infecções secundárias (Poulet et al., 2003; Langhammer, Hübner, Kurth, 

& Denner, 2005b; Cohn, 2007b; Collado et al., 2007); uma mielossupressão que origina 

anemia não regenerativa, leucopénia e trombocitopénia (Poulet et al., 2003; de Mari et al., 

2004; Cohn, 2007b; Collado et al., 2007); ou desenvolvem doença neoplásica incluindo, 

linfoma renal, tímico e do Sistema Nervoso Central (SNC) ou ainda leucemia mielóide (de 

Mari et al., 2004; Cohn, 2007b). Raramente são registadas outras manifestações como o 

aborto, a infertilidade e a glomerulonefrite (Cohn, 2007b). A infecção por FeLV tem sido 

associada a abortos que ocorrem em gatis (Kustritz, 2006). 

A síndrome da imunodeficiência felina adquirida (FeLV-FAIDS), muito semelhante à 

síndrome humana da imunodeficiência adquirida (SIDA), é normalmente fatal e ocorre devido 

à replicação do FeLV nas células do sistema imunitário, levando a uma diminuição na 

população de linfócitos e de granulócitos. Existem mais mortes associadas a esta forma de 

doença do que a doenças proliferativas (Langhammer et al., 2005a; Arjona et al., 2007) como 

a leucemia (Langhammer et al., 2005a). 

Pensa-se que cerca de 30% dos gatos expostos ao vírus desenvolve uma infecção progressiva 

e doença associada ao FeLV e que, cerca do dobro desenvolve uma infecção regressiva 

(Torres et al., 2005). Uma vez infectados, 30-50% destes animais desenvolve uma virémia 

persistente e doença clínica após um período assintomático de cerca de 80 a 310 dias (em 

média 171 dias). Após o desenvolvimento dos sinais clínicos, 80% dos gatos infectados morre 

dentro de 2,5 a 3,5 anos, em comparação com 10% dos gatos não infectados de idade 

semelhante (de Mari et al., 2004). A prevalência de níveis de antigénio varia de 1-5% em 

animais saudáveis e de 15-30% em animais doentes (Poulet et al., 2003). 

O FeLV é considerado a principal causa de morbilidade e mortalidade em gatos (Poulet et al., 

2003; Vobis et al., 2003a; Hofmann-Lehmann et al., 2007; Pinches et al., 2007b). 

As alterações hematológicas, do perfil bioquímico e da urianálise dependem da manifestação 

da doença secundária associada e não são específicas do FeLV. Pode ocorrer uma anemia 

macrocítica sugestiva de FeLV, que resulta de um defeito induzido pelo vírus na divisão 

celular que acompanha a maturação das hemácias. Mas podem surgir anemias normocíticas, 

regenerativas ou não regenerativas (Cohn, 2007b). 
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Figura 4. Uveíte anterior num 

gato FeLV positivo.  

Adaptado de: 

www.perplexcats.nl/content/ab

outcats/felv.html. 

 

Os animais FeLV positivos apresentam uma diminuição da relação albumina:globulina e da 

fracção das globulinas α-2 quando comparados com animais não infectados (Miró et al., 

2007). 

Os animais infectados apresentam diversos sinais clínicos que passam pela anorexia, 

caquexia, fraqueza progressiva e uma variedade de infecções oportunistas, como 

consequência da imunodeficiência induzida pelo FeLV (Collado et al., 2007). Das infecções 

concomitantes, pensa-se que a mais mortal seja a co-infecção com o FIV, o que leva a uma 

imunodeficiência mais severa. De acordo com de Mari et al. (2004), estima-se que a 

incidência desta co-infecção ronda os 7%. Gatos infectados pelo FIV têm quatro vezes mais 

probabilidade de serem infectados pelo FeLV (Arjona et al., 2007). 

Pode existir replicação viral focal na pele levando ao aparecimento de dermatoses felinas, que 

embora raras, devem ser consideradas uma vez que se acredita que estejam subestimadas 

(Favrot et al., 2005). No entanto, foi demonstrado que animais FIV/FeLV positivos não 

apresentam aumento da incidência de dermatoses causadas por Microsporum canis, em 

comparação com animais não infectados. Contudo, a imunodepressão associada a estes vírus 

funciona como um factor de risco para o desenvolvimento destas dermatoses e estes animais 

podem apresentar uma maior variedade de microrganismos isolados a partir da pele 

(Outerbridge, 2006).  

Algumas alterações oculares estão associadas à infecção pelo FeLV principalmente devido à 

capacidade do vírus em induzir imunodepressão, alterações 

hematológicas e formação de tumores. A uveíte secundária 

(Figura 4), que pode-se manifestar através de iridociclite, de 

hipópion, de precipitados de lípidos na córnea (Colitz, 2005), 

de glaucoma secundário (Colitz, 2005; Dietrich, 2005), de 

coriorretinite, de descolamento da retina ou de massas 

coriorretiniárias. Pode ainda existir queratite, massas orbitais 

ou palpebrais, massas subconjuntivais e da membrana 

nictitante, tumores anteriores da úvea e da câmara anterior do 

olho (Colitz, 2005). A infecção por FeLV pode levar a 

linfossarcoma infiltrativo da úvea, da conjuntiva, da córnea 

e/ou da órbita. Pode ainda haver restrição da motilidade da 

íris devido à infiltração da úvea anterior pelo tumor. A discoria e a anisocoria podem resultar 

dos efeitos neurológicos sobre os nervos ciliares provocados pelo vírus. A anemia induzida 

pelo FeLV pode ainda ocasionar uma hemorragia da retina (La Croix, 2005). 

Aproximadamente 25% dos animais persistentemente infectados pode desenvolver uma das 
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Figura 5. Linfoma em 

citologia de derrame pleural 

felino. 

formas de linfoma: digestivo, multicêntrico ou tímico. Os sinais clínicos variam consoante a 

forma de linfoma, mas os sinais gerais são de letargia, anorexia e perda de peso (Ettinger, 

2003). 

 - Forma digestivo: o gato pode surgir com anorexia, vómito e diarreia. As massas 

abdominais envolvem o intestino delgado, o ceco e o cólon e por vezes os linfonodos 

mesentéricos (Ettinger, 2003).   

- Forma multicêntrica: caracterizada por uma linfoadenopatia generalizada, 

esplenomegália e hepatomegália e pode haver progressão 

para a medula óssea. Esta forma normalmente ocorre em 

gatos jovens (Ettinger, 2003). 

 - Forma tímica ou mediastínica: há principalmente 

um envolvimento do timo e dos linfonodos mediastínicos e 

esternais, que pode levar a disfagia e dispneia secundárias. 

Afecta principalmente gatinhos. O líquido de derrame 

pleural pode conter células neoplásicas características de 

linfoma (Ettinger, 2003) (Figura 5).  

Os gatos infectados pelo FeLV têm 60 vezes mais 

possibilidade de desenvolver linfoma que os gatos FeLV 

negativos (Ettinger, 2003; Louwerens et al., 2005). O linfoma é o tumor mais comum do gato 

e representa aproximadamente 60-70% dos tumores hematopoiéticos deste animal 

(Louwerens et al., 2005; Bergman, 2007). Anteriormente, a idade média de diagnóstico deste 

tumor era de cerca de 4-6 anos, sendo as formas mais comuns a mediastínica e a multicêntrica 

de células T (Ettinger, 2003). No entanto, com a maior variedade de testes de diagnóstico e 

com a frequente vacinação a incidência de linfoma associado a animais FeLV positivos tem 

vindo a diminuir, chegando aos 25% hoje em dia (Ettinger, 2003; Louwerens et al., 2005). 

Actualmente, a idade média de diagnóstico é de 8-12 anos de idade e o linfoma intestinal de 

células B, a forma de apresentação mais comum (Bergman, 2007). Mesmo assim, alguns 

animais com este tipo de tumor apresentam serologia negativa ao FeLV (Ettinger, 2003). 

Alguns oncologistas acreditam que todos os animais com linfoma são FeLV positivos. No 

entanto, nem todos concordam com esta afirmação. Outros acreditam que o aumento da 

incidência de linfoma intestinal observado recentemente se deve a uma diminuição na 

incidência de FeLV, com um aumento concomitante nos carcinogénios alimentares, embora 

não exista evidência científica para este facto (Bergman, 2007). De qualquer modo, o vírus da 

leucemia felina é um retrovírus com potencial carcinogénico (Ettinger, 2003; Colitz, 2005; 

Louwerens et al., 2005). No entanto, Pinches et al. (2007b) demonstraram que uma grande 
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parte dos gatos que recupera da infecção e que mantém níveis baixos de ADN proviral 

sistémico possui anticorpos anti-FOCMA (antigénios da membrana celular associados ao 

oncornavírus felino). Uma vez que estes anticorpos estão associados à protecção contra o 

desenvolvimento de tumores, estes animais muito provavelmente não desenvolverão 

neoplasias linfóides associadas ao FeLV. 

Os animais podem ainda desenvolver uma leucemia mielóide. A lesão primária desta forma 

não linfomatosa ocorre na medula óssea, com envolvimento secundário do fígado, baço e 

linfonodos. Esta forma de leucemia é nomeada de acordo com a linha hematopoiética 

afectada. Os sinais incluem anemia progressiva, febre recorrente e perda de peso (Ettinger, 

2003). 

 

1.5. Diagnóstico 

O diagnóstico diferencial entre o FIV e o FeLV é muito difícil de realizar, uma vez que os 

sinais clínicos associados são muito semelhantes e muito inespecíficos, o que torna de grande 

utilidade na prática clínica, o kit de diagnóstico comum ao FIV e ao FeLV (Arjona et al., 

2007; Hartmann et al., 2007). 

Existem diversos testes disponíveis no mercado para o diagnóstico de infecções pelo FeLV 

(Pinches et al., 2007b), alguns desde 1970 (Louwerens et al., 2005; Cohn, 2007b), como a 

imunofluorescência indirecta realizada em esfregaços sanguíneos (Louwerens et al., 2005). 

O diagnóstico é comumente feito através da realização de um teste rápido por ELISA (Reine, 

2004; Colitz, 2005; Arjona et al., 2007; Cohn, 2007a; Cohn, 2007b; Hartmann et al., 2007; 

Pinches et al., 2007b) para a detecção da proteína p27 da nucleocápside viral, abundante e 

livre no plasma de gatos infectados (Reine, 2004; Tandon et al., 2005; Gomes-Keller et al., 

2006b; Arjona et al., 2007; Cohn, 2007a; Cohn, 2007b; Hartmann et al., 2007; Hofmann-

Lehmann et al., 2007; Pinches et al., 2007b). O teste é realizado em amostras de soro, plasma 

ou sangue total. Este teste também pode ser realizado em saliva e lágrimas, mas os resultados 

apresentam um elevado número de falsos-positivos e falsos-negativos, não sendo a utilização 

destas amostras indicada para estabelecer um diagnóstico fiável (Cohn, 2007a). 

Na fase de virémia inicial este teste é positivo antes da incorporação do material genético viral 

nas células estaminais da medula óssea (Cohn, 2007b). Os gatos com resultados positivos a 

este teste podem passar a negativos se a infecção for combatida antes do vírus atingir a 

medula óssea (Colitz, 2005; Cohn, 2007b). Deste modo, todos os animais positivos ao ELISA 

devem voltar a ser testados ao fim de 3-4 meses (no mínimo 90 dias) ou o resultado ser 

confirmado através de testes de imunofluorescência indirecta por anticorpos (IFA) para 

detecção de células infectadas (Colitz, 2005; Cohn, 2007a; Cohn, 2007b). Foi demonstrado 
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que ocorrem cerca de 20% de falsos-positivos quando se utiliza este teste rápido em clínica, 

quando os resultados são confirmados posteriormente por Western Blot (Arjona et al., 2007). 

Pinches et al. (2007a) determinaram que a sensibilidade e a especificidade deste teste era de 

98%. 

Segundo Hartmann et al. (2007), o teste diagnóstico de eleição na prática clínica é o Speed
®

 

Duo (Virbac, Sintra, Portugal) uma vez que apresenta o melhor valor preditivo positivo. 

Existe outro teste disponível, o IFA (Tandon et al., 2005; Gomes-Keller et al., 2006b; Cohn, 

2007a) que detecta o antigénio p27 no citoplasma das células sanguíneas infectadas, 

nomeadamente leucócitos e plaquetas, utilizando-se para este efeito esfregaços de sangue total 

(Gomes-Keller et al., 2006b; Cohn, 2007a). Os resultados positivos indicam que a medula 

óssea está infectada com o vírus e portanto, que a maioria dos gatos estará persistentemente 

infectada. Este teste é mais específico, mas menos sensível que o teste ELISA (Cohn, 2007a). 

Um animal positivo ao ELISA e negativo ao IFA ou passa a positivo no IFA dentro de 

semanas ou passa para um estado negativo no ELISA. Animais que passam a este estado 

negativo podem manter a infecção latente e é possível que o FeLV possa causar doença no 

futuro. Gatos não infectados ou gatos recuperados apresentam resultados negativos no teste 

rápido ELISA, mas diferentes níveis de anticorpos (Cohn, 2007a). 

Não é possível a detecção de infecções latentes no sangue periférico, quer por ELISA, quer 

por IFA. Apenas é possível a sua determinação a partir de punções medulares submetidas a 

IFA ou a isolamento viral (Arjona et al., 2007; Cohn, 2007b), o que é impraticável na prática 

veterinária. Actualmente, esta resposta pode ser dada por PCR, que é um método mais rápido 

e mais prático, que detecta ADN proviral nas células sanguíneas (Pinches et al., 2007b). 

O teste de diagnóstico, nomeadamente o kit rápido ELISA, deve ser realizado em certos 

casos, tais como: 

- Animais recém adquiridos, de modo a prevenir a exposição dos animais já existentes 

(Hartmann, 2004a); 

- Animais recém-adoptados, mesmo que sejam o único animal em casa, uma vez que não se 

pode garantir que estes irão ser sempre os únicos animais em casa ou mesmo sendo, de terem 

acesso ao exterior e serem expostos a outros animais (Hartmann, 2004a; Kustritz, 2006); 

- Gatos que coabitam com animais com estado de infecção desconhecido (Hartmann, 2004a); 

- Gatos recentemente expostos a outros animais, independente do seu estatuto prévio ser 

FeLV negativo (Hartmann, 2004a); 

- Gatos doentes uma vez que o FeLV está associado a diversas doenças (Hartmann et al., 

2007); 

- Gatos que são apresentados a consulta para vacinação (Hartmann, 2004a; Hofmann-
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Lehmann et al., 2007). 

A imunidade conferida pelas vacinas não interfere com este resultado, uma vez que o teste 

identifica a presença de antigénio viral e não de anticorpos. Deste modo, os gatinhos podem 

ser testados em qualquer idade uma vez que a imunidade materna também não interfere com o 

resultado destes testes (Cohn, 2007a). 

O teste ELISA é o teste de diagnóstico eleito da prática clínica para esta doença, enquanto que 

o teste IFA é mais indicado como teste definitivo (Cohn, 2007a; Pinches et al., 2007b). O 

teste rápido para o diagnóstico de FeLV geralmente vem associado a um teste similar para o 

diagnóstico de FIV. Isto ocorre devido à semelhança de sinais clínicos que ambos os vírus 

apresentam e na possibilidade de haver co-infecção. Os métodos serológicos não representam 

um diagnóstico preciso, uma vez que em determinadas situações podem surgir falsos-

negativos (Arjona et al., 2007).  

Existe ainda outro teste, baseado em PCR, que detecta a presença de provírus no sangue 

(Gomes-Keller et al., 2006b). Uma técnica baseada em PCR foi desenvolvida num estudo 

para a detecção de FeLV, FIV e retrovírus endógenos. Este teste demonstrou-se sensível, 

específico, rápido, conveniente e a sua aplicabilidade no diagnóstico clínico promissora, uma 

vez que a evidência directa da presença de vírus se torna mais realística do que a informação 

indirecta fornecida pela detecção serológica (Arjona et al., 2007). Um outro teste foi também 

desenvolvido, baseado em RT-PCR em tempo real, com uma sensibilidade de 92% e uma 

especificidade de 99%, capaz de detectar um elevado número de gatos com uma baixa carga 

proviral de FeLV que se apresentaram negativos a outros testes de diagnóstico, sendo também 

bastante útil para monitorizar os níveis provirais em animais com infecção persistente 

(Pinches et al., 2007b). Dos testes disponíveis para o diagnóstico de FeLV, um resultado 

negativo ao RT-PCR em tempo real é o resultado mais fiável para diagnosticar um animal 

como sendo FeLV negativo (Hofmann-Lehmann et al., 2007; Pinches et al., 2007b).  

Em comparação com o teste ELISA, a sensibilidade e a especificidade de um teste baseado 

em RT-PCR em tempo real para a detecção de ARN viral na saliva de animais infectados é de 

98,1% e de 99,2%, respectivamente. A detecção de ARN viral na saliva teve um valor 

preditivo positivo de 94,6% e um valor preditivo negativo de 99,7%. Num outro estudo, 5,4% 

dos animais negativos à presença de p27 no plasma eram de facto positivos para a detecção de 

ADN proviral em amostras sanguíneas. No entanto, 96,4% destes animais com infecção 

latente não disseminavam ARN viral na saliva, sendo considerados de baixa importância 

clínica (Gomes-Keller et al., 2006b). Noutro estudo, a ausência de proteína p27 e de ARN 

viral, na saliva ou no plasma, não excluiu a presença de infecção. A presença de p27 reflecte 

presença de antigénio, que na maioria dos casos é indicativo de virémia. No entanto, a 
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ausência de p27 detectável não exclui uma infecção latente. Na Suécia, 10% dos gatos 

negativos à presença de p27 plasmática apresentaram presença de provírus. Neste mesmo 

estudo, foi demonstrado que gatos com antigénio em circulação disseminavam ARN viral na 

saliva, o que se correlacionou perfeitamente com a presença de ARN viral plasmático 

(Gomes-Keller et al., 2006b). Este meio de diagnóstico visto ser efectuado na saliva torna-se 

menos invasivo e deste modo, melhor aceite por parte do dono, não necessitando de pessoal 

treinado para a sua realização. Por outro lado, a sua colheita é muito mais fácil em animais 

muito jovens e em animais agressivos, diminuindo assim o stress (Gomes-Keller et al., 2006a; 

Gomes-Keller et al., 2006b). No entanto, é importante ter em atenção que a quantidade de 

amostra recolhida seja a suficiente para não alterar a sensibilidade do teste (Gomes-Keller et 

al., 2006b). Uma vez que a saliva não é uma amostra fidedigna para o diagnóstico da presença 

da proteína p27 pela técnica de ELISA, esta amostra não é recomendada para o teste de 

diagnóstico disponível na prática clínica veterinária (Gomes-Keller et al., 2006a). Um facto a 

favor da utilização do RT-PCR em amostras de saliva está relacionado com a presença estável 

do ARN viral nas zaragatoas bucais, durante mais de 2 meses à temperatura ambiente 

(Gomes-Keller et al., 2006a; Gomes-Keller et al., 2006b).  

Em gatos virémicos a disseminação de ARN viral através da saliva é muito comum. Os gatos 

com infecção latente, com uma baixa carga proviral, não excretam vírus infeccioso na saliva, 

mas podem ocasionalmente excretar ARN viral. Consequentemente, a excreção de ARN viral 

não indica necessariamente uma potencial via de transmissão a gatos susceptíveis. Se um 

animal apresenta um resultado negativo para a detecção da proteína p27 no soro ou para o 

ARN viral no soro ou na saliva, não exclui uma infecção por FeLV, uma vez que as células 

sanguíneas destes animais podem apresentar o provírus integrado (Gomes-Keller et al., 

2006a). 

Com base no diagnóstico a partir da técnica do PCR demonstrou-se que, não apenas os gatos 

virémicos, mas todos os animais expostos ao vírus apresentam provírus positivo em apenas 

uma semana após a exposição. Após a quantificação da carga proviral, determinou-se que 

gatos com uma infecção ligeira possuem cargas inferiores às dos animais com infecção 

persistente. Foi ainda demonstrado que as cargas provirais iniciais mais baixas estão 

associadas a fortes respostas imunitárias humorais e também a um importante papel efectuado 

pelos linfócitos T citotóxicos (Hofmann-Lehmann et al., 2006). 

Os testes baseados em PCR apresentam muitas vantagens em relação ao ELISA, uma vez que 

permitem a detecção da fase latente (Arjona et al., 2007). O PCR demonstrou ser mais 

sensível do que o ELISA numa fase inicial da infecção, uma vez que os animais revelaram-se 

positivos ao PCR, uma a duas semanas antes da detecção do antigénio. O RT-PCR é mais 
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sensível que o isolamento viral durante a fase inicial de infecção. Este facto poderá dever-se 

às diferenças existentes no limite mínimo de detecção do teste ou à presença de partículas 

virais com defeito, que embora detectáveis pelo RT-PCR, não crescem em culturas celulares. 

Em animais com infecção natural com evidência da proteína p27, a presença de ADN proviral 

pode sempre ser confirmada, enquanto que alguns animais são negativos ao ARN plasmático 

(Tandon et al., 2005). 

O isolamento viral (Tandon et al., 2005; Gomes-Keller et al., 2006b) a partir de sangue total, 

considerado como o gold standard por alguns investigadores, pode ser negativo em animais 

com provírus de ADN no seu genoma. Estes animais são considerados como tendo infecção 

latente durante vários meses, sugerindo que o genoma viral é replicado e transmitido às 

células filhas. Observou-se ainda que alguns gatos podem deprimir a replicação do FeLV para 

níveis indetectáveis até 8,5 anos pós-infecção, demonstrando que o vírus pode persistir numa 

forma inactiva durante anos (Gomes-Keller et al., 2006b). 

Para um diagnóstico preciso de um animal realmente infectado pelo FeLV e caracterização do 

seu estado de infecção, recomenda-se a combinação de pelo menos dois métodos de 

diagnóstico, o PCR e o RT-PCR e o PCR e a ELISA (Tandon et al., 2005). 

 

1.6. Prevenção e Controlo 

Para proceder a um bom controlo da doença é necessário estabelecer um programa de despiste 

e posterior remoção dos animais positivos, de modo a evitar o contágio de animais sãos 

(Poulet et al., 2003; Gomes-Keller et al., 2006b; Kustritz, 2006; Hartmann et al., 2007; 

Pinches et al., 2007b). Deve ainda efectuar-se o teste de diagnóstico a qualquer animal antes 

da sua introdução num ambiente novo (Kustritz, 2006). 

Os gatos FeLV positivos devem ser mantidos dentro de casa, assim como os gatos 

susceptíveis de serem infectados, tanto para evitar a infecção de outros animais como para 

proteger o próprio animal de infecções secundárias, às quais estão mais susceptíveis. Gatos 

FeLV negativos devem apenas co-habitar com animais igualmente negativos (Cohn, 2007b). 

Deve também ser efectuada uma desinfecção de rotina dos locais contaminados, com 

compostos de amónio quaternário, outros desinfectantes, sabões, etc (Hartmann, 2004a). 

A nível hospitalar devem ser tomados cuidados de modo a evitar a transmissão através de 

fómites, comedouros, bebedouros, caixas de litter, camas ou até mesmo através dos auxiliares, 

enfermeiros ou médicos veterinários (Hartmann, 2004a). 

Existem vacinas disponíveis, muito úteis para efectuar um bom controlo da doença (Poulet et 

al., 2003), que são responsáveis pela diminuição da incidência do FeLV que se tem observado 

desde a década de 80 (Louwerens et al., 2005). 
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1.6.1. Vacinas 

Nos programas de vacinação deve ter-se em conta a vacinação de todos os gatos que têm 

acesso ao exterior, devido ao possível contacto com animais FeLV positivos, assim como dos 

animais que coabitam com animais infectados ou com estado portador desconhecido. No 

entanto, mesmo os gatos vacinados devem ser separados de animais FeLV positivos (Sparkes, 

2003).  

Embora as vacinas estejam disponíveis desde a década de 80 (Louwerens et al., 2005; Cohn, 

2007a), não existe nenhuma que seja 100% eficaz (Poulet et al., 2003; Sparkes, 2003; 

Langhammer et al., 2005b; Gomes-Keller et al., 2006b). Deste modo, devemos igualmente 

evitar a exposição de gatos susceptíveis a fontes virais de modo a prevenir a sua infecção 

(Sparkes, 2003; Gomes-Keller et al., 2006b). Uma vacina ideal deveria conferir protecção 

tanto contra a virémia persistente, como contra a transitória (Poulet et al., 2003; Sparkes, 

2003; Langhammer et al., 2005a) e deste modo, protecção contra uma infecção latente e 

contra o desenvolvimento de doença associada ao FeLV (Sparkes, 2003). No entanto, segundo 

estudos publicados não existe nenhuma vacina 100% eficaz contra o desenvolvimento da 

virémia transitória. Assim, animais vacinados com virémia transitória podem apresentar 

infecção latente (Poulet et al., 2003; Sparkes, 2003). Na maioria dos animais vacinados com 

uma vacina recente, que se baseia num vírus recombinante canarypox, não foi detectada 

qualquer infecção latente (Poulet et al., 2003). 

Na base de uma imunização eficaz estão os anticorpos neutralizantes do vírus (Poulet et al., 

2003; Sparkes, 2003; Langhammer et al., 2005a) que se pensa que sejam maioritariamente 

produzidos contra a glicoproteína de superfície gp70 (Langhammer et al., 2005a). No entanto, 

em alguns estudos demonstrou-se que as vacinas conferem uma protecção sólida contra a 

infecção que não se reflecte necessariamente nos elevados títulos de anticorpos neutralizantes 

(Poulet et al., 2003; Sparkes, 2003). As células T citotóxicas desenvolvem-se numa fase 

inicial após a exposição e desempenham um papel importante na recuperação da infecção 

(Sparkes, 2003). As vacinas disponíveis são em geral fracas indutoras da produção destes 

anticorpos apesar de os mesmos aparecerem após a vacinação. No entanto, a presença de 

anticorpos neutralizantes em gatos que recuperam da infecção natural está claramente 

correlacionada com a subsequente resistência a uma futura infecção. A transferência passiva 

de anticorpos durante a amamentação protege os gatinhos. A proteína do envelope p15E 

também induz a produção de anticorpos neutralizantes (Langhammer et al., 2005b). 

A imunização não é benéfica para animais infectados. Deste modo, apenas devem ser 

vacinados animais FeLV negativos. Daí a importância de testar todos os animais antes da sua 

vacinação. Como para todas as vacinas, existem riscos associados à vacinação, como o 
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desenvolvimento de sarcoma no local de injecção. A relação benefício:risco deve ser avaliada, 

uma vez que a vacina contra o FeLV não é uma vacina essencial para gatos adultos que não 

sofram risco de infecção (Cohn, 2007b). 

Em vários estudos, foi demonstrado que as vacinas comumente utilizadas não previnem a 

integração proviral, nem a replicação viral mínima após exposição ao vírus. No entanto, 

conferem protecção contra a virémia persistente e deste modo, contra o desenvolvimento de 

doença associada ao FeLV prolongando assim a esperança de vida destes animais 

(Langhammer et al., 2005a; Hofmann-Lehmann et al., 2006; Hofmann-Lehmann et al., 2007). 

O número de casos de doença associada ao FeLV tem vindo a diminuir devido ao 

desenvolvimento e à utilização de várias vacinas contra o FeLV-A (Langhammer et al., 

2005a). 

Não existe nenhuma evidência de que a inclusão dos subgrupos B e C nas vacinas contra o 

FeLV confira algum benefício para a imunização do animal. Neste momento, não existe 

nenhuma prova da transmissão horizontal destes subgrupos entre os animais e mesmo que 

esta transmissão ocorra seria necessária a transmissão concomitante do subgrupo A, uma vez 

que a infecção pelos subgrupos B e C não ocorre isoladamente. Deste modo, a protecção 

contra o subgrupo A através da indução de anticorpos neutralizantes do vírus deveria ser o 

suficiente numa vacina. A heterogeneidade dos isolados dos subgrupos B e C indica que os 

anticorpos neutralizantes induzidos por um dos subgrupos não produzem uma reacção cruzada 

contra o outro. Foi demonstrado que a inclusão apenas do subgrupo A nas vacinas contra o 

FeLV é suficiente para conferir protecção contra os subgrupos A e B (Sparkes, 2003). 

Das vacinas existentes, apenas algumas incorporam os antigénios da membrana celular 

associados ao oncornavírus felino (FOCMA). No entanto, não existe nenhuma evidência 

científica de que a sua incorporação nas vacinas confira algum benefício ao animal. Se a 

vacina protege contra a infecção pelo FeLV também protege o animal contra o 

desenvolvimento de doença associada ao vírus (Sparkes, 2003).  

Existem vacinas à base de proteínas inactivadas do FeLV e à base de proteínas recombinantes 

da superfície viral (Sparkes, 2003; Hofmann-Lehmann et al., 2006). 

As vacinas de vírus vivo apresentam algumas vantagens em relação às vacinas de vírus 

inactivado, uma vez que induzem uma resposta imunitária mais ampla. No entanto, uma 

vacina viva atenuada apresenta alguns aspectos negativos como a possível recombinação com 

sequências de FeLV endógeno (Poulet et al., 2003). 

Existem ainda as vacinas de vectores virais como o vector do vírus canarypox (ALVAC), que 

deriva de uma estirpe vacinal atenuada do vírus canarypox muito utilizada na prevenção de 

infecções por este vírus nos canários. Uma propriedade natural do ALVAC é a sua capacidade 
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de multiplicação apenas nas células de espécies aviárias. Apesar da sua incapacidade de 

multiplicação nas células de mamíferos consegue apresentar imunogénios não específicos e 

deste modo estimular uma resposta imunitária protectora. Ao prevenir a replicação viral no 

animal vacinado ou a disseminação viral a outros animais ou para o ambiente, um vector não 

replicativo é uma garantia à biossegurança, tanto para o animal vacinado, como para o 

ambiente (Poulet et al., 2003). A vacina ALVAC-FeLV expressa os genes env e gag, que 

codificam a glicoproteína do envelope gp70 e as proteínas da nucleocápside, respectivamente 

e parte dos genes pol do FeLV-A (Poulet et al., 2003). As proteínas codificadas pelos genes 

env e gag são os principais alvos das células T citotóxicas responsáveis pela destruição das 

células infectadas pelo FeLV (Poulet et al., 2003; Poulet et al., 2007). As glicoproteínas do 

envelope estimulam ainda a produção de anticorpos neutralizantes contra o FeLV, que estão 

provavelmente envolvidos na eliminação das partículas virais do organismo (Poulet et al., 

2003). Sendo assim, a administração desta vacina estimula tanto a produção de anticorpos 

neutralizantes como uma resposta imunitária celular (Poulet et al., 2007). Esta vacina é a mais 

recente e confere uma protecção significativa contra a virémia persistente. A associação entre 

a presença de anticorpos neutralizantes e a protecção contra a virémia só foi detectada 

algumas semanas após a vacinação, o que leva a supor que a resposta imunitária celular, 

nomeadamente pelos linfócitos T, desempenha um importante papel protector contra a 

virémia inicial, uma vez que esta resposta é detectada uma semana após a vacinação do 

animal (Hofmann-Lehmann et al., 2006; Poulet et al., 2007). Recentemente, demonstrou-se 

que animais tratados com esta vacina possuem linfócitos T IFN-γ
+
 (Interferão-γ

+
) detectáveis 

antes da exposição viral, o que só vem apoiar o papel predominante da imunidade celular na 

protecção do animal (Poulet et al., 2007). Esta vacina pode ser monovalente ou combinada, 

havendo as duas apresentações disponíveis em Portugal. Foi demonstrado que a imunidade 

induzida por esta vacina tem a duração mínima de um ano (Poulet et al., 2003; Poulet et al., 

2007). Esta vacina apresenta várias vantagens em relação às vacinas de vírus vivo ou 

inactivado: o exame histológico da zona de injecção vacinal revelou a ausência de reacção 

inflamatória crónica, o que diminui a probabilidade de incidência de fibrossarcoma pós-

vacinal e ainda, a compatibilidade com outros antigénios na mesma vacina, não existindo 

alteração da eficácia de outros antigénios vacinais nem da eficácia da ALVAC-FeLV, sendo 

segura a administração de vacinas polivalentes (Poulet et al., 2003; Poulet et al., 2007).  

Existem diversas vacinas para o FeLV, disponíveis em Portugal: 

- Leucogen
®
 (Virbac, Sintra, Portugal): é uma vacina monovalente, que possui uma proteína 

recombinante do envelope, p45 (Apifarma, 2007). 

- Leukocell 2
®
 (Pfizer, Porto Salvo, Portugal): vacina monovalente, de vírus inactivado com o 
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antigénio gp70 (Apifarma, 2007). 

- Purevax FeLV
®
 (Merial, Rio de Mouro, Portugal): vacina monovalente, em que a estirpe 

vacinal é um vírus canarypox recombinante (vCP97) (Apifarma, 2007; Merial, 2007).  

- Fevaxyn Pentofel
®
 (Farmoquil, Amadora, Portugal): é uma vacina polivalente, com vírus 

inactivado da leucose felina, estirpe 61E (Apifarma, 2007). 

- Purevax RCPCh FeLV
®
 (Merial, Rio de Mouro, Portugal): é igualmente uma vacina 

polivalente, com o vírus canarypox FeLV recombinante (vCP97), com igual composição que 

a Purevax FeLV
®

 em relação à protecção contra o FeLV, mas com mais valências, 

nomeadamente contra a Rinotraqueíte vírica felina, a Clamidiose, a Panleucopénia e a 

Calicivirose felinas (Apifarma, 2007; Merial, 2007). 

 

1.7. Prognóstico 

A esperança média de vida de um gato com infecção persistente é variável e pode ir de dois a 

quatro anos, dependendo da ocorrência de doenças secundárias ou de desenvolvimento de 

linfoma (Vobis et al., 2003b). A maioria sucumbe devido a doenças degenerativas, como a 

anemia e a imunodeficiência, mas em animais mais velhos, a morte deve-se geralmente ao 

desenvolvimento de neoplasias hematopoiéticas (Langhammer et al., 2005a). 

Os gatos que apresentam co-infecção com FIV e FeLV apresentam pior prognóstico, como 

resultado da infecção por dois retrovírus que infectam todas as linhas hematopoiéticas e 

células linfóides, com tropismos parcialmente sobreponíveis (de Mari et al., 2004). 

 

1.8. Tratamento 

Não existe cura para esta doença, apenas terapia de controlo consoante o estado clínico do 

animal (Hartmann et al., 1999; Collado et al., 2007). 

- Terapia Imunomodeladora 

Este tipo de terapia restaura a função imunitária, permitindo ao gato reduzir a carga viral e 

recuperar das síndromes clínicas associadas. 

Proteína A do Staphylococcus (SPA , da Sigma) 

É uma proteína de origem bacteriana (de Mari et al., 2004; Cohn, 2007b). Estimula a 

actividade dos linfócitos T citotóxicos e do INF-  (Liu, Good, Trang, Engelman, & Day, 

1984). É utilizado na dose de 10µg/Kg, via intraperitoneal (IP), duas vezes por semana (Cohn, 

2007b). 

 

 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

26 

 

Figura 6. Planta Aloé Vera.  

Adaptado de: www.rosacea.uk.com. 

Acemannan (Carrisyn , Carrington Laboratories, 

Texas, EUA – Estados Unidos da América)  

É um polímero de um hidrato de carbono complexo, 

derivado da planta Aloé Vera (de Mari et al., 2004) 

(Figura 6). Induz os macrófagos a produzirem o factor 

de necrose tumoral-  (TNF- ), o INF-γ, a 

interleucina-1 (IL-1) e a IL-6 e ainda estimula a 

produção de anticorpos específicos (Yates et al., 

1992; Chow, Williamson, Yates, & Goux, 2005). É 

utilizado na dose de 2 mg/Kg, IP, uma vez por semana, durante 6 semanas (Sheets, Unger, 

Ginggleman, & Tizard, 1991). 

- Terapia Anti-viral 

Este tipo de terapia inibe directamente a infecção e a replicação virais. O tratamento com 

compostos anti-virais demonstrou uma melhoria significativa nalguns sinais clínicos e 

parâmetros imunológicos, assim como uma diminuição dos níveis de antigénio em gatos 

infectados pelo FeLV (Hartmann et al., 1999). 

AZT (Zidovudina - Retrovir , Glaxo-Wellcome, Algés, Portugal) 

É um análogo do nucleósido inibidor da enzima transcriptase reversa viral, impedindo a 

conversão do ARN viral em ADN (Collado et al., 2007).  

A terapêutica no caso do FeLV é menos promissora que no caso do FIV e parece ser eficaz 

apenas quando efectuada no início da infecção. A administração deste fármaco leva a uma 

anemia não regenerativa e a outros efeitos secundários como a neutropénia, vómitos ou 

anorexia, que pioram o estado clínico do animal (Collado et al., 2007). 

Hormonas sexuais 

Aparentemente, os níveis de hormonas sexuais também determinam a eficácia da terapêutica e 

tem sido demonstrado que a actividade antiretroviral tem sido associada a níveis elevados 

tanto de progesterona, como de 17β-estradiol. Níveis elevados destas hormonas modulam a 

síntese de proteínas virais, especificamente aumentando a síntese da proteína da cápside p27, 

mas diminuem o número de partículas infecciosas libertadas, possivelmente através da 

indução de mecanismos de apoptose das células infectadas (Tejerizo et al., 2005). 

 

Interferões: Os interferões são citoquinas que regulam a imunidade no caso de doenças 

infecciosas e tumores. Existem dois tipos principais de interferões, o tipo I (IFN-α, IFN-β, 

IFN-ω, entre outros) e o tipo II (IFN-γ). Os diferentes interferões são produzidos por 

diferentes células (Collado et al., 2007). O tipo I possui características antivirais e 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

27 

 

antiproliferativas (Hartmann et al., 1999; de Mari et al., 2004; Collado et al., 2007) e não 

desempenha apenas um papel na resposta imunitária inata, como também influencia as 

respostas imunitárias adaptativas (de Mari et al., 2004; Collado et al., 2007). O IFN-α regula 

várias funções biológicas, como a actividade antiviral, a regulação imunitária, a diferenciação 

celular e a sobrevivência ou morte celular de uma grande variedade de células. Os IFN-α e –ω 

são eficazes no tratamento de animais FeLV positivos, tanto isolados como em associação 

com o AZT. É observada uma melhoria dos parâmetros hematológicos e bioquímicos, dos 

sinais clínicos e aumento dos índices de sobrevivência, assim como uma diminuição da 

virémia sistémica e da carga proviral nos animais sujeitos a este tratamento (Collado et al., 

2007). 

Interferão  (Roferon -A, Roche, Amadora, Portugal; Intron -A, Schering Plough II, 

Cacém, Portugal) 

Este interferão estimula a actividade dos linfócitos T, dos macrófagos, da célula natural killer 

(NK) e induz a libertação de outras citoquinas. O interferão-α não afecta a expressão das 

proteínas virais, pelo menos da p27. No entanto, diminui a actividade da transcriptase reversa, 

directamente proporcional à quantidade de viriões libertados pelas células infectadas, com o 

aumento da concentração de interferão e com o alongamento do tratamento. Este IFN actua no 

ciclo viral ao nível pós-transcripcional, não alterando a síntese proteica, o que leva a uma 

libertação mínima de partículas virais. O interferão-α diminui a viabilidade e aumenta a 

apoptose, mas não a necrose, das células infectadas pelo vírus da leucemia felina, não 

afectando as células não infectadas (Collado et al., 2007). A sua utilização em dose baixa, por 

via oral (PO), à semelhança do que se passa com o FIV, demonstrou ser benéfica no 

tratamento de animais FeLV positivos, aumentando o seu tempo de vida quando em 

comparação com animais tratados com placebo (Pedretti et al., 2006). É um recombinante de 

origem humana e normalmente é administrado por via oral (Collado et al., 2007). 

A sua administração pode ser feita em associação com outros fármacos, como o AZT e 

demonstrou ser eficaz em gatos com infecção persistente com FeLV-FAIDS. No entanto, a 

eficácia de um tratamento a longo prazo é diminuída devido à produção de anticorpos 

neutralizantes anti-rhuIFN-α, o que torna importante a utilização de um interferão espécie-

específico, ou seja, felino, para um tratamento mais prolongado (Baldwin et al., 2004). 

Interferão ω recombinante felino (rFeIFN-ω – Virbagen
®
 Omega, Virbac, Sintra, Portugal) 

É um recombinante de origem felina, que tem sido proposto para diminuir os possíveis 

problemas de intolerância e o aparecimento de anticorpos anti-IFN humano que podem surgir 

nos gatos (Collado et al., 2007). Durante o tratamento com este fármaco, não foram 

observadas reacções secundárias atribuíveis ao interferão (de Mari et al., 2004). 
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Os gatos co-infectados com FIV e FeLV apresentam algumas melhoras após a administração 

de 1MU/Kg/dia, via subcutânea (SC), durante 5 dias consecutivos, em três séries: dia 0 a dia 

4, dia 14 a dia 18 e dia 60 a dia 64 (Anexo 6) (Lanore, 2004; de Mari et al., 2004; Cohn, 

2007b). Segundo de Mari et al. (2004), tanto animais FeLV positivos, como animais co-

infectados por FIV/FeLV apresentam uma diminuição da taxa de mortalidade e melhoras 

clínicas quando sujeitos a esta terapêutica. 

- Terapia de Suporte 

Antibióticos: para controlar as infecções secundárias e de acordo com o agente causal (Cohn, 

2007b). 

Transfusão sanguínea: para o tratamento da anemia associada; no entanto, estas anemias são 

difíceis de tratar. Alguns animais respondem bem à eritropoietina recombinante humana. Mas, 

primeiro deve ser descartada a anemia imuno-mediada provocada por Mycoplasma 

haemofelis, que responde bem à terapia imunossupressora (Cohn, 2007b). 

Quimioterapia e Radioterapia: para o tratamento das neoplasias associadas ao FeLV (Cohn, 

2007a). No caso dos linfomas, geralmente é recomendada a quimioterapia associada ou não à 

radioterapia (Ettinger, 2003). 

Corticosteróides tópicos: são muito utilizados para o tratamento das uveítes anteriores, para 

diminuir a inflamação e de modo a não comprometer o sistema imunitário do animal que, 

nestes casos, já se encontra imunodeprimido. Pode utilizar-se, por exemplo, o acetato de 

prednisolona a 1% ou a dexametasona (Colitz, 2005). 

Deve ainda ser realizada uma terapia que pode incluir a fluidoterapia, administração de 

vitaminas, entre outros, consoante o estado clínico do animal (Cohn, 2007b). 
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2. Vírus da Imunodeficiência Felina  

 

2.1. Etiologia 

À semelhança do FeLV, o vírus da imunodeficiência felina pertence à família Retroviridae, 

mas a outra sub-família, denominada Lentivirinae. Este vírus tem características similares à 

do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Esta sub-família caracteriza-se por um virião 

esférico a elipsóide, com cerca de 100 a 125 nm de diâmetro, formado por um envelope com 

pequenos peplómeros ou espículas de membrana em torno de um núcleo cuneiforme e 

electrodenso, consistindo em 2 filamentos simples idênticos de ARN envolvidos por proteínas 

da nucleocápside (Figura 7) (Bendinelli et al., 1995). 

O mecanismo de replicação deste vírus é em parte semelhante ao do vírus da leucemia felina - 

FeLV (Ver Capítulo 1.1). 

 

Figura 7. Anatomia molecular do virião do FIV. 

SU – Protéina de Superfície; TM – Glicoproteína Transmembranária; PR - Protease; RT – 

Transcriptase Reversa; DU - dUTPase; IN - Integrase; MA – Proteína da Matriz; CA – Proteína da 

Cápside; NC – Nucleocápside. 

 
Adaptado de: Bendinelli et al., 1995. 

 

O FIV é um retrovírus complexo e possui genes reguladores além dos genes gag, pol e env, 

comuns à família viral (Figura 8). O gene pol codifica, além da protease, integrase e 

transcriptase reversa comuns aos restantes retrovírus, a desoxiuridina pirofosfatase 

(dUTPase), que permite ao vírus infectar células não divisíveis, como os macrófagos. Possui 

ainda o gene rev, essencial para a exportação nuclear de ARN viral e início da produção de 

novas partículas virais e a proteína Vif, importante para a infecciosidade viral. Possui também 

proteínas adicionais como a ORF-A (Open Reading Frame-A) ou ORF-2, para o controlo da 

expressão viral (Dunham, 2006). 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

30 

 

Figura 8. Genoma do Vírus da Imunodeficiência Felina. 

 
Adaptado de: Dunham, 2006. 

 

Existem pelo menos 5 subtipos do FIV (A, B, C, D e E), definidos com base na sequência 

nucleotídica V3-V5 do gene env (Kusuhara et al., 2005; Dunham, 2006), com cerca de 30% 

de diversidade entre cada subtipo (Dunham, 2006). A distribuição geográfica destes subtipos 

é diferente, sendo o subtipo A mais comum na Europa, EUA e Austrália (Duarte & Tavares, 

2006); o subtipo B no Japão, EUA e Europa (Kusuhara et al., 2005; Duarte & Tavares, 2006); 

o subtipo C no Canadá, Europa, Taiwan e Vietname; os subtipos D e E no Japão, Vietname e 

Argentina (Duarte & Tavares, 2006), sendo os subtipos C e E raramente descritos (Dunham, 

2006). Os subtipos A e B incluem a maioria dos isolados virais obtidos. Têm ainda sido 

identificadas sequências recombinantes e classificadas como entre os subtipos A e B, B e D e 

A e C. Em Portugal, o subtipo mais comum é o B (Duarte & Tavares, 2006). 

 

2.2. Epidemiologia 

Este vírus foi descoberto em 1986 em Davis, na Califórnia (EUA), numa casa com vários 

gatos em que alguns apresentavam sinais de imunodeficiência, mas que eram FeLV negativos 

(O’Brien, Troyer, Roelke, Marker, & Pecon-Slattery, 2006). Desde muito cedo, existem testes 

rápidos muito úteis na prática clínica para o diagnóstico deste vírus (Cohn, 2007b).  

O FIV é rapidamente inactivado por desinfectantes químicos, compostos de amónio 

quaternário, compostos fenólicos e etanol, mas também através do calor (60 ºC, durante 

poucos minutos) (Bendinelli et al., 1995). 

É um vírus com distribuição mundial e com uma prevalência estimada acima dos 28% em 

alguns países, sendo uma importante causa de mortalidade e morbilidade nos gatos 

domésticos (Dunham, 2006). A prevalência desta doença varia muito entre populações felinas 

de vários países. Esta variabilidade pode ser atribuída à densidade populacional, estado 

reprodutivo (animais castrados ou inteiros), idade, género, animais com acesso ao exterior ou 

não. Em particular, o comportamento errante dos machos inteiros é um factor crítico para esta 

prevalência (Norris et al., 2007). 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência felina pode atingir várias espécies felinas em todo 

o mundo, incluindo os leões (Panthera leo), o puma (Felis concolor) (VandeWounde, 
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Figura 9. Luta entre gatos.  

Adaptado de: 

http://gatoslivres.errantes.org/saude02.htm. 

Hageman, & Hoover, 2003), o leopardo (Panthera pardus), a chita (Acinonyx jubatus), duas 

espécies de hienas (Crocuta crocuta e Hyaena hyaena), o jaguar (Panthera onca), o ocelote 

(Leopardus pardalis), entre outros felinos selvagens, além do comum gato doméstico (Felis 

catus). No entanto, o FIV não se transmite muito facilmente entre espécies. Na natureza, as 

oportunidades para ocorrer transmissão inter-espécies é limitada, permitindo ao vírus uma 

adaptação ao seu hospedeiro específico. As consequências clínicas de uma infecção por este 

vírus não são conhecidas na maioria das espécies selvagens (O’Brien et al., 2006). 

O FIV transmite-se maioritariamente através 

de feridas causadas por mordedura (Kohmoto 

et al., 2003; Bienzle et al., 2004; Kusuhara et 

al., 2005; La Croix, 2005; Dunham, 2006; 

Kustritz, 2006; Cohn, 2007b; Norris et al., 

2007) uma vez que o vírus ou as células 

infectadas pelo vírus são eliminados através do 

sangue de gatos infectados. Deste modo, os 

machos têm uma maior probabilidade de 

infecção do que as fêmeas, devido ao seu 

maior envolvimento em lutas para marcação de 

território (Figura 9). Pelo mesmo motivo, os 

gatos errantes apresentam um maior risco de infecção do que os que vivem exclusivamente 

dentro de casa (Johnson, 2005; Dunham, 2006; Cohn, 2007b; Norris et al., 2007).  

É uma doença maioritariamente de gatos adultos (Cohn, 2007b). A prevalência de infecção 

aumenta com a idade, sendo a idade média de diagnóstico aos 5 anos (Johnson, 2005). 

O vírus pode ser isolado a partir de sangue total, plasma, soro, líquido cefalorraquidiano e 

saliva de gatos infectados (Norris et al., 2007). 

Pode ocorrer transmissão vertical, de mãe para filhos (Kohmoto et al., 2003; Bienzle et al., 

2004; Johnson, 2005; Weaver et al., 2005; Dunham, 2006), durante a gestação, durante o 

parto ou através do leite ou colostro materno, embora seja muito rara na natureza (Cohn, 

2007b). No entanto, é comum os descendentes de progenitoras infectadas apresentarem 

resultados FIV positivos sem estarem verdadeiramente infectados, uma vez que são 

detectados anticorpos anti-FIV no soro sanguíneo materno, na altura do parto e no leite 

materno, durante a lactação. Neste período, todos os gatinhos testam positivo para o FIV, 

devido à presença de anticorpos anti-FIV no sangue, mas testam negativo às 12 semanas de 

idade, altura em que deixam de ter anticorpos maternos. Os gatinhos absorvem-nos 

rapidamente a partir do leite materno de mães infectadas ou de mães vacinadas e os mesmos 
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interferem nos resultados dos testes de diagnóstico, levando a resultados falsos-positivos 

(MacDonald, Levy, Tucker, & Crawford, 2004; Crawford & Levy, 2007). Foi demonstrado 

que gatas gestantes em fase aguda da infecção podem transmitir o vírus à sua descendência 

durante o período pré-natal ou pós-natal, sendo esta transmissão muito pouco provável em 

gatas com infecção crónica, devido aos seus baixos níveis de virémia (Johnson, 2005; Norris 

et al., 2007). Contudo, num estudo recente foi observada a transmissão do vírus a 22% da 

descendência a partir de gatas com infecção crónica, em que foram detectados altos níveis de 

ARN viral livre no sobrenadante do colostro em contraste com a baixa carga proviral nas 

células do leite (macrófagos, granulócitos e linfócitos), sugerindo que o vírus pode ser 

activamente excretado pela glândula mamária (Allison & Hoover, 2003; Johnson, 2005; 

Norris et al., 2007). Taxas de transmissão até 71% já foram referidas, embora em estudos 

experimentais. Quando a infecção ocorre no período pré-natal, normalmente resulta em 

nados-mortos, interrupção do desenvolvimento fetal, aborto, baixo peso dos gatinhos ao 

nascimento (Weaver et al., 2005; Kolenda-Roberts et al., 2008) e ainda diminuição do 

tamanho da ninhada (Kustritz, 2006). A transmissão viral transuterina é rara nos primeiros 

dois terços da gestação e resulta frequentemente em alteração da gestação, podendo observar-

se quer reabsorção fetal, quer paragem no desenvolvimento dos fetos. As alterações 

placentárias, nomeadamente de reabsorção fetal, estão relacionadas com os níveis placentários 

de citoquinas, dependentes da resposta imunitária desenvolvida (Th1 ou Th2), estando as 

citoquinas resultantes da resposta do tipo Th1 muito aumentadas nestes casos, assim como a 

relação Th1:Th2 (IL-1β:IL-10). O timo dos fetos é também vulnerável à infecção via 

transuterina o que pode levar a uma deplecção tímica transitória e aguda e a um alto nível de 

produção viral. Nos neonatos infectados após o nascimento, ocorre atrofia tímica progressiva 

e diminuição da produção viral (Weaver et al., 2005; Kolenda-Roberts et al., 2008). A 

disfunção imunitária provocada pelo FIV é muito mais severa no neonato do que no gato 

adulto. Aqueles animais podem apresentar uma linfoadenopatia generalizada, neutropénia, 

diminuição persistente da relação CD4:CD8 e diminuição variável do número de linfócitos T 

CD4
+
 (Kolenda-Roberts et al., 2008).  

O gato doméstico pode também ser infectado tanto por via transvaginal como por via 

transrectal (Bienzle et al., 2004; D’Cruz, Waurzyniak, & Uckun, 2004; Johnson, 2005), mas a 

eficiência desta transmissão depende do tropismo celular do vírus, regulada pela expressão de 

moléculas receptoras de quimioquinas específicas por parte das células (Kohmoto et al., 2003; 

D’Cruz, et al., 2004). Recentemente, demonstrou-se que o FIV atravessa as mucosas poucas 

horas após a exposição e é rapidamente transportado via células dendríticas e células T para 

os tecidos linfóides. O próprio vírus, assim como células infectadas, são detectados nas 
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secreções genitais de animais FIV positivos, incluindo o sémen e os fluídos vaginais, o que 

torna possível a transmissão do FIV através da inseminação artificial a partir de sémen com 

origem em gatos infectados (Jordan et al., 1996; Kohmoto et al., 2003). 

Experimentalmente, a inoculação viral via subcutânea (Norris et al., 2007), intradérmica 

(Burkhard & Dean, 2003), intraperitoneal, intramuscular ou endovenosa, rapidamente se 

traduz em infecção. A infecção experimental através de mucosas (oral, rectal ou vaginal) 

implica uma dose viral muito superior à necessária para a infecção parenteral. Deste modo, a 

via de infecção transmucosa não é muito importante nas infecções naturais (Burkhard & 

Dean, 2003; Dunham, 2006). 

É ainda possível a transmissão iatrogénica, através de agulhas ou instrumentos contaminados 

(Hartmann, 2004b) ou ainda, através da transfusão sanguínea (Reine, 2004).  

 

2.3. Patogenia 

O vírus presente no sangue de um gato infectado é inoculado através de feridas provocadas 

por mordeduras. Cerca de 3 semanas após a infecção, o vírus replica-se no tecido linfóide, 

incluindo o timo, baço, linfonodos, tecido linfóide associado à mucosa (MALT), medula 

óssea, mas também em tecidos não-linfóides, como os tecidos das glândulas salivares e o 

SNC, após a disseminação do vírus (Dunham, 2006; Cohn, 2007b; Kolenda-Roberts et al., 

2008). À medida que se desenvolve uma resposta imunitária parcialmente eficiente, a carga 

viral sistémica vai diminuindo e o gato aparenta estar são. Eventualmente, após vários anos, 

vai ocorrendo uma deterioração gradual do sistema imunitário do animal. Finalmente, 

ocorrem infecções secundárias e doenças associadas que resultam na fase terminal da doença 

(Cohn, 2007b). 

Este vírus apresenta tropismo para os linfócitos B e T (tanto CD4
+
 como CD8

+
), macrófagos 

(Kohmoto et al., 2003; Bienzle et al., 2004; Johnson, 2005), monócitos (Bienzle et al., 2004) 

e ainda células do SNC (Kohmoto et al., 2003; Johnson, 2005). 

O FIV entra nas células através de um receptor primário, o CD134 e de um co-receptor, um 

receptor de quimioquinas, o CXCR4 (Freed & Ross, 2004; Dunham, 2006). O receptor 

CD134 é uma glicoproteína que é expressa primariamente por células T CD4
+
 activadas, 

tornando as células permissivas à entrada do vírus, sua multiplicação e formação de sincícios. 

O co-receptor CXCR4 é um receptor da quimiocina CXCL12, mas este co-receptor só por si é 

insuficiente para conferir susceptibilidade à infecção. Este co-receptor é expresso por um 

conjunto de células hematolinfóides, como as células progenitoras hematopoiéticas, linfócitos 

T e B e células dendríticas (Johnson, 2005). Têm ainda sido identificados outros receptores 

responsáveis pelo tropismo específico do FIV, que incluem os proteoglicanos de sulfato de 
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heparano, expressos por células como os astrócitos e as células epiteliais (de Parseval & 

Elder, 2001) e os DC-SIGN, expressos por células dendríticas (de Parseval et al., 2004). A 

diversidade populacional viral infecta mais ou menos eficazmente determinada diversidade 

populacional celular e a replicação em diferentes tipos celulares é responsável por diferentes 

manifestações clínicas (Hartmann, 2004b). 

 

2.3.1. Imunopatogenia 

Podem ser detectadas respostas imunitárias do tipo celular uma semana após a infecção, 

enquanto que a produção de anticorpos demora semanas a ser desenvolvida. A resposta 

celular traduz-se principalmente pelo aumento de linfócitos T CD8
+
, o que leva a uma 

diminuição da virémia, traduzindo-se no desenvolvimento de uma fase assintomática. Durante 

esta fase, a carga viral sistémica é mantida a baixos níveis e os animais aparentam estar 

saudáveis, muitas vezes durante anos. Apesar da ausência de sinais clínicos vai havendo um 

declínio progressivo da função imunitária do animal, devido à diminuição do número de 

linfócitos T CD4
+
. Muitas vezes, anos após a infecção inicial, os níveis virais sistémicos 

aumentam e o número de linfócitos CD8
+ 

diminui, levando ao aparecimento de sinais clínicos 

e ao desenvolvimento de infecções oportunistas, que conduzem à morte do animal (Bienzle et 

al., 2004; Dunham, 2006; Kolenda-Roberts et al., 2008). 

O FIV infecta tanto os linfócitos T CD8
+
 (TC – T Citotóxicos) como os CD4

+
 (TH – T Helper) 

(Bull et al., 2004; Johnson, 2005). No entanto, os gatos infectados por via natural ou 

experimental apresentam uma diminuição selectiva e progressiva dos linfócitos T CD4
+ 

e um 

aumento significativo dos linfócitos T CD8
+
, o que leva a uma subsequente diminuição da 

relação CD4
+
:CD8

+ 
(Pusoonthornthum et al., 2003; Kusuhara et al., 2005; La Croix, 2005; 

Weaver et al., 2005), quando comparada com a relação existente em gatos saudáveis, 

independentemente do género do animal. Não se observam diferenças quanto à relação 

CD4
+
:CD8

+ 
existente entre animais assintomáticos (na fase I) e animais com sintomatologia 

relacionada à SIDA (na fase IV) (Pusoonthornthum et al., 2003). 

Os gatos experimentalmente infectados pelo FIV apresentam anticorpos neutralizantes 3 a 4 

semanas pós-infecção, mas após este período ainda é possível o isolamento viral apesar dos 

elevados níveis de anticorpos. O soro de gatos com infecção aguda apresenta anticorpos 

neutralizantes capazes de inibir a infecção quer in vivo quer in vitro e, de inibir a produção de 

vírus por parte de células previamente infectadas. As imunoglobulinas G (IgG) produzidas 

nesta fase são ainda capazes de inibir a passagem do vírus através das mucosas (Burkhard & 

Hoover, 2005). 

Embora a maioria dos gatos produza níveis elevados de anticorpos dentro de algumas 
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Figura 10. Anisocoria. 

semanas pós-infecção, alguns animais apresentam respostas fracas ou tardias e outros deixam 

de produzir anticorpos durante os estadios terminais da doença (Arjona et al., 2007; Cohn, 

2007a; Cohn, 2007b). 

O desenvolvimento de uma resposta imunitária humoral anti-FIV, assim como uma resposta 

celular pelos linfócitos T CD8
+
, são essenciais à protecção contra a infecção pelo FIV 

(Kusuhara et al., 2005). 

Estudos recentes observaram um aumento na expressão de moléculas co-estimuladoras, 

nomeadamente a B7 e o seu ligando CTLA4, em células mononucleares periféricas e em 

linfonodos de gatos FIV positivos, relacionado com um aumento da apoptose de células T. A 

administração de IL-2 exógena inibe significativamente esta apoptose, assim como a 

administração de anticorpos anti-B7.1 (Bull et al., 2004). 

 

2.3.2.  Neuropatogenia 

O FIV foi isolado do líquido cefalorraquidiano, do córtex cerebral, do núcleo caudado, do 

mesencéfalo, do cerebelo e do tronco cerebral rostral e caudal. O vírus infecta inicialmente o 

cérebro induzindo lesões no SNC no período de 2 meses. 

Estas lesões traduzem-se por resposta pupilar tardia, 

anisocoria (Figura 10), potenciais evocados visuais e 

auditivos retardados, reflexo postural lento, velocidades de 

condução espinhal e sensorial aumentadas e padrões de sono 

perturbados. Ao contrário de muitos sintomas que ocorrem 

na fase inicial da infecção, as alterações de sono e os atrasos 

nos potenciais evocados auditivos não são resolvidos com o 

final da fase aguda. Sinais de demência podem ser observados em estadios finais da infecção 

(Huitron-Resendiz et al., 2004). 

As células do SNC infectadas pelo FIV incluem os astrócitos e as células da micróglia 

(Huitron-Resendiz et al., 2004; Johnson, 2005). 

 

2.4. Sinais Clínicos 

As alterações associadas à infecção pelo FIV não podem ser diferenciadas clinicamente das 

relacionadas com o FeLV (Ettinger, 2003; Cohn, 2007b). 

A infecção pelo FIV em gatos domésticos assemelha-se à infecção pelo HIV-Tipo 1 (Arai, 

Earl, & Yamamoto, 2002; Kohmoto et al., 2003; Huitron-Resendiz et al., 2004; Dunham, 

2006) e classifica-se em 5 fases (Arjona et al., 2007): 
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- Fase I – Doença Aguda 

Esta fase ocorre nas primeiras 8 a 12 semanas pós-infecção e corresponde ao pico inicial de 

virémia (Dunham, 2006; Kolenda-Roberts et al., 2008) e está associado a um elevado nível 

sistémico de linfócitos T CD4
+
 infectados (Kolenda-Roberts et al., 2008). Alguns gatos 

apresentam depressão, anorexia, linfoadenopatia generalizada, neutropénia, linfopénia, febre e 

diarreia auto-limitantes, mas outros podem não apresentar sinais clínicos durante esta fase 

(Arai et al., 2002; Dunham, 2006; Cohn, 2007b). Nesta altura, o vírus pode ser detectado na 

saliva antes de ocorrer virémia. Experimentalmente foi detectado que, os antigénios do FIV 

são expressos pelo epitélio dos dúctulos salivares durante as primeiras 6 semanas após 

infecção (Johnson, 2005). 

- Fase II – Portador Assintomático 

Período durante o qual não há evidência clínica de doença. Esta fase corresponde à 

diminuição da virémia devido à resposta imunitária desenvolvida pelo gato. Pode durar vários 

meses a anos (Dunham, 2006; Cohn, 2007b), podendo prolongar-se até 5 anos (Arjona et al., 

2007). 

- Fase III – Linfoadenopatia Generalizada Persistente 

Esta fase pode durar meses a anos e é igualmente caracterizada por sinais inespecíficos 

(Arjona et al., 2007). 

- Fase IV – Complexo associado à SIDA 

- Fase V - SIDA 

Estas duas últimas fases não estão muito bem definidas no gato infectado pelo FIV, mas os 

animais na fase IV apresentam muitas vezes alterações cutâneas, gastrointestinais e 

respiratórias crónicas, acompanhadas por linfoadenopatia que por sua vez resultam de 

infecções secundárias não oportunistas. O desenvolvimento de infecções oportunistas, a 

emaciação grave e a depleção linfóide indicam uma evolução para a fase V (Arai et al., 2002; 

Arjona et al., 2007). 

Na fase V, os gatos apresentam maior probabilidade de disseminar o vírus no sangue e na 

saliva do que os animais na fase II (Johnson, 2005). 

A fase terminal da doença caracteriza-se por alterações neurológicas e infecções secundárias 

múltiplas e persistentes, resistentes à terapêutica convencional (Arai et al., 2002). Também 

podem ocorrer infecções crónicas não responsivas ou recidivantes do ouvido externo e da 

pele, muitas vezes causadas por Staphylococcus sp. ou outras bactérias. A dermatofitose pode 

ser particularmente intensa e difícil de tratar nestes gatos (Bendinelli et al., 1995). Vários 

estudos demonstram que os gatos infectados com o FIV não apresentam uma maior incidência 

de dermatofitoses por Microsporum canis comparado com animais não infectados, mas a 
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Figura 11. Estomatite felina. 

  

 

imunodepressão associada a este vírus é um factor de risco para o desenvolvimento destas 

dermatofitoses. No entanto, os gatos FIV positivos apresentam uma maior diversidade de 

fungos isolados (revisto por Outerbridge, 2006). Estes animais podem ser mais susceptíveis 

ao Toxoplasma gondii e ao Cryptococcus spp., quando portadores ou quando expostos a doses 

sub-patogénicas, assim como à anemia induzida pelo Mycoplasma haemofelis (Arai et al., 

2002).  

As doenças oftálmicas mais comumente associadas ao FIV incluem a uveíte anterior, ligeira a 

moderada, caracterizada por inflamação linfo-plasmocítica (Colitz, 2005; La Croix, 2005); o 

glaucoma secundário (Colitz, 2005; Dietrich, 2005; La Croix, 2005); a pars planitis, que é 

caracterizada por um infiltrado celular esbranquiçado no vítreo anterior (Colitz, 2005; La 

Croix, 2005) ou ainda a luxação do cristalino. Por vezes pode ainda surgir envolvimento da 

coróide. Estas lesões podem ser causadas directamente pela acção viral sobre os tecidos 

oculares, pela imunodepressão secundária ou ainda pela ocorrência de infecções oculares 

oportunistas (La Croix, 2005). A co-infecção com outros agentes, incluindo a Chlamydia 

psittaci e o Toxoplasma gondii, aumenta a manifestação das alterações oculares associadas ao 

FIV (Colitz, 2005; La Croix, 2005) 

Muitos gatos FIV positivos apresentam história de doenças recidivantes com períodos de 

recuperação entre os episódios clínicos (Arai et al., 2002). 

Entre os achados clínicos mais comuns em gatos 

infectados estão a gengivite, a estomatite (Figura 

11) e a periodontite. As lesões podem ser 

ulcerativas e/ou proliferativas e consistem em 

infiltrados plasmocitários e linfocíticos que podem 

estender-se aos linfonodos regionais e ao baço. Os 

animais com inflamação oral têm maior 

probabilidade de disseminar o vírus na saliva do que 

os animais assintomáticos (Johnson, 2005). Os 

animais com este tipo de sintomatologia oral têm 

sido associados ao desenvolvimento de lesões de reabsorção odontoclástica (Capítulo 3) 

(Hofmann-Lehmann, Berger, Sigrist, Schawalder, & Lutz, 1998).  

De um modo indirecto, este vírus pode aumentar a incidência de linfoma em gatos FIV 

positivos, uma vez que não sendo um vírus oncogénico mas sim imunodepressor, pode 

diminuir a capacidade do organismo em remover as células cancerígenas (Ettinger, 2003). Os 

gatos FIV positivos apresentam um risco relativo de desenvolver linfoma cerca de 5 a 6 vezes 

superior aos animais não infectados (Louwerens et al., 2005). Normalmente, o linfoma 
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associado ao FIV é extranodal, de células B e surge em animais de meia-idade. A co-infecção 

com o FeLV potencia o desenvolvimento de linfoma (Ettinger, 2003). 

A anemia, a neutropénia (Arai, Darmen, Lewis, & Yamamoto, 2000; Cohn, 2007b), a 

linfopénia e a trombocitopénia são alterações frequentes em fases avançadas da infecção, mas 

não são específicas (Arai et al., 2002; Cohn, 2007b). 

É muito comum estes animais apresentarem proteínas séricas aumentadas, principalmente 

devido à hipergamaglobulinémia existente (Miró et al., 2007). 

É possível a co-infecção com FIV e FeLV e foi demonstrado experimentalmente que esta leva 

a um desenvolvimento mais rápido de doença associada ao FIV, ao aumento da carga viral 

nos tecidos linfóides e a um aumento da disseminação do vírus a tecidos não linfóides. Este 

quadro resulta não de uma interacção directa entre os vírus, mas sim devido a uma inibição da 

imunidade anti-FIV atribuída ao FeLV (Johnson, 2005). 

 

2.5. Diagnóstico 

Todos os animais que são apresentados à consulta com sinais clínicos devem ser despistados 

para o FIV e para o FeLV. Uma vez que muitos dos animais positivos a estes vírus se 

apresentam imunodeprimidos, o prognóstico e o tratamento poderão sofrer alterações 

(Hartmann et al., 2007). 

As infecções por FIV e FeLV apenas se diferenciam através de testes laboratoriais 

apropriados (Hartmann et al., 2007). O diagnóstico de FIV, ao contrário do FeLV, é efectuado 

através da detecção de anticorpos específicos contra o vírus no soro, plasma ou sangue total, 

uma vez que durante a fase assintomática a carga viral sistémica é muito baixa e a maioria dos 

animais é testada nesta fase (Bienzle et al., 2004; Cohn, 2007a). 

Os testes complementares de diagnóstico incluem o ELISA, a Imunofluorescência indirecta 

por Anticorpos (IFA) e o Western Blot para pesquisa de anticorpos anti-FIV. Os testes 

rápidos utilizados na prática clínica baseiam-se na metodologia ELISA, à semelhança do que 

ocorre com o FeLV (Bienzle et al., 2004; Cohn, 2007a). Estes testes apresentam elevada 

sensibilidade e especificidade (Bienzle et al., 2004; Cohn, 2007b) de 98% e de 93%, 

respectivamente, dependendo do teste utilizado (Pinches et al., 2007a). 

Estes testes rápidos baseiam-se na detecção de anticorpos contra as proteínas do vírus, 

normalmente contra a proteína da nucleocápside p24 ou contra a proteína transmembranária 

gp40. Para o FIV, o teste rápido Snap
®

 Combo (IDEXX, Lisboa, Portugal) é recomendado 

como o melhor, sendo o segundo melhor, o Speed
® 

Duo da Virbac (Hartmann et al., 2007).  

A leitura do teste é baseada no desenvolvimento de um traço de cor em relação a um controlo, 

que é sempre positivo (Bienzle et al., 2004). 
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Figura 12. Resultado negativo. 

Figura 13. Resultado positivo. 

 

 

Estes testes podem apresentar resultados falsos-positivos e falsos-negativos. 

Os resultados falsos-negativos (Figura 12) são raros, mas 

podem ocorrer devido à existência de níveis insuficientes 

de anticorpos na amostra testada. Esta situação verifica-

se quando a infecção é recente ou a resposta imunitária é 

insuficiente, muito comum nas fases tardias de infecção 

(Arjona et al., 2007; Cohn, 2007a; Cohn, 2007b; 

Crawford & Levy, 2007); quando a sensibilidade do teste 

é inadequada ou em situação de erro técnico (má preparação da amostra ou interpretação 

incorrecta do resultado) (Cohn, 2007a; Crawford & Levy, 2007). Embora a maioria dos gatos 

apresente seroconversão dentro de 60 dias após a infecção, nalguns casos esta seroconversão 

pode demorar um pouco mais (Cohn, 2007a). 

O PCR é capaz de detectar os animais infectados pelo FIV que ainda não sofreram 

seroconversão, quando a infecção é recente ou cujo sistema imunitário não é capaz de 

desenvolver uma resposta suficiente, o que ocorre em fases tardias da infecção (Arjona et al., 

2007). 

Os resultados falsos-positivos (Figura 13) podem surgir 

em gatos previamente vacinados (Levy, Crawford, & 

Slater, 2004; Arjona et al., 2007; Cohn, 2007a), podendo 

estes resultados ocorrer até 1 ano após a vacinação com a 

Fel-O-Vax
®
 FIV (Fort Dodge, Iowa, EUA) (Levy et al., 

2004). No entanto, existem estudos que demonstram a 

persistência destes anticorpos durante 2 a 3 anos 

(Crawford & Levy, 2007). Contudo, como esta vacina é 

utilizada apenas nos Estados Unidos, este facto apenas deve ser considerado em animais 

provenientes deste país e que tenham sido vacinados com esta vacina. Até à data, não existem 

métodos de diagnóstico capazes de distinguir anticorpos vacinais daqueles produzidos em 

resposta a uma infecção natural (Cohn, 2007a; Cohn, 2007b), razão pela qual esta vacina não 

é aprovada na Europa (Cohn, 2007a). A presença de anticorpos anti-FIV provenientes da 

progenitora infectada (Arjona et al., 2007; Cohn, 2007a), em gatinhos com menos de 4 a 5 

meses de idade leva a resultados igualmente positivos esteja o gatinho verdadeiramente 

infectado ou não. Nestes casos, estes animais devem ser novamente testados dentro de 60 dias 

(Cohn, 2007b) ou a partir dos 6 meses de idade (Arjona et al., 2007; Cohn, 2007a; Cohn, 

2007b; Crawford & Levy, 2007), altura em que já não possuem anticorpos maternos e em que 

supostamente já ocorreu seroconversão (Arjona et al., 2007; Cohn, 2007a). Também não 
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Figura 14. Resultado duvidoso. 

existem testes capazes de discriminar anticorpos adquiridos por via passiva daqueles 

produzidos em resposta à infecção (Arjona et al., 2007; Cohn, 2007b; Crawford & Levy, 

2007). 

Podemos também obter resultados duvidosos (Figura 14) 

quando os níveis de anticorpos estão próximos do limite 

de detecção da análise (Cohn, 2007a; Crawford & Levy, 

2007). Animais que apresentem resultados deste tipo 

devem ser novamente testados dentro de 6 a 8 semanas, 

altura em que os resultados deverão ser claramente 

positivos ou negativos. Como opção, pode colher-se 

sangue ao animal para posterior confirmação no laboratório por Western Blot (Cohn, 2007a; 

Cohn, 2007b). 

A vantagem do Western Blot é que detecta anticorpos que reagem com uma variedade de 

proteínas virais. Os animais que reagem a duas ou mais proteínas são considerados positivos, 

enquanto que amostras que reagem apenas com uma proteína do teste são consideradas 

duvidosas.Este teste de diagnóstico é mais específico e mais sensível do que o ELISA 

(Crawford & Levy, 2007). No entanto, esta técnica é mais dispendiosa e morosa (Bienzle et 

al., 2004).  

A Imunofluorescência indirecta por anticorpos geralmente não é utilizada para o diagnóstico 

de FIV, uma vez que a interpretação dos seus resultados é muito mais subjectiva e dependente 

da avaliação do técnico (Bienzle et al., 2004; Crawford & Levy, 2007). 

Estão ainda disponíveis outros métodos de diagnóstico laboratorial como o isolamento viral e 

a detecção do ARN ou do ADN viral por PCR (Bienzle et al., 2004; Johnson, 2005). O PCR 

tem sido descrito como uma potencial solução para pôr termo ao dilema da diferenciação 

entre os animais que possuem anticorpos anti-FIV, tanto adquiridos por via passiva, como 

obtidos por via activa, visto que este teste identifica as células infectadas pelo FIV presentes 

no sangue. Uma vez que o PCR permite a detecção de apenas uma cópia de ADN/ARN viral 

em determinada amostra é muito mais sensível relativamente aos outros métodos. No entanto, 

a sua elevada sensibilidade pode levar a resultados falsos-positivos devido principalmente a 

erros técnicos. Também podem ocorrer resultados falsos-negativos quando a qualidade da 

amostra não é adequada, quando não há quantidade viral suficiente no sangue e devido a erros 

de preparação dos componentes do PCR. Os primers utilizados no PCR têm como base a 

sequência nucleotídica dos genes env e gag do FIV, mas não se sabe até que ponto estes 

primers são suficientes para detectar a vasta variedade genética dos subtipos virais existentes 

na natureza. Apenas se sabe que este método apresenta resultados falsos-negativos que variam 
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dos 10% aos 100%. Por estes motivos, este teste não apresenta ainda a solução há tanto 

ambicionada para o diagnóstico de infecção por FIV (Crawford & Levy, 2007). 

O isolamento viral é considerado o gold standard dos métodos de diagnóstico. Como este 

teste detecta a presença do vírus nas células sanguíneas mononucleares é possível a 

diferenciação dos animais infectados dos não infectados e dos animais vacinados (Crawford 

& Levy, 2007). No entanto, devido à complexidade da sua realização e a ser uma técnica 

dispendiosa e morosa (2 semanas até se obter um resultado), a sua realização torna-se 

impraticável (Bienzle et al., 2004; Crawford & Levy, 2007). 

 

2.6. Prevenção e Controlo 

A não exposição dos gatos infectados pelo FIV é o único método disponível para controlar a 

disseminação do vírus. Não se deve permitir o contacto de animais sãos com animais FIV 

positivos ou de estado portador desconhecido (Cohn, 2007b; Crawford & Levy, 2007; 

Hartmann et al., 2007). Deste modo, animais infectados devem ser mantidos dentro de casa 

para evitar o contacto com outros animais, tanto para evitar a transmissão do FIV a animais 

sãos como para evitar a transmissão de outras doenças ao animal infectado que possam 

deteriorar o seu estado de saúde, visto serem animais imunodeprimidos (Cohn, 2007b; 

Hartmann et al., 2007). 

Deste modo, todos os animais de estado portador desconhecido que tenham acesso ao 

exterior, que tenham tido contacto com animais infectados ou que se apresentem doentes, sem 

outra doença associada, devem ser avaliados quanto à presença de infecção por FIV 

(Crawford & Levy, 2007). 

Todos os animais devem ser avaliados em relação ao FIV antes de serem introduzidos num 

ambiente com outros gatos ou num gatil negativo em relação ao FIV (Crawford & Levy, 

2007; Hartmann et al., 2007). Se possível, deve proceder-se a um período de quarentena de 6 

a 8 semanas, de modo a permitir que os gatos recentemente infectados desenvolvam níveis 

detectáveis de anticorpos (Hartmann et al., 2007). 

Os animais infectados devem ser esterilizados, tanto machos como fêmeas, de modo a 

diminuir o stress associado ao estro, o comportamento associado à época de reprodução e a 

agressividade associada principalmente à marcação do território pelos machos (Hartmann, 

2004b). 

Tendo em consideração que o FIV não sobrevive muito tempo no exterior e que é sensível à 

maioria dos desinfectantes devemos ter sempre em conta uma boa desinfecção, tanto no 

ambiente familiar como no hospitalar, de modo a prevenir o contágio através de fómites 

(Hartmann, 2004b). 
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Não existem vacinas disponíveis na Europa. Nos EUA surgiu uma vacina em 2002 (Dunham, 

2006; Cohn, 2007a; Cohn, 2007b), a Fel-O-Vax
®

 FIV (Fort Dodge, Iowa, EUA) que consiste 

numa vacina de vírus inteiro inactivado (Huang et al., 2004; Kusuhara et al., 2005; Pu et al., 

2005) composta pelo subtipo A e D, mas que também apresenta eficácia contra a infecção 

pelo subtipo B (Kusuhara et al., 2005; Pu et al., 2005). Esta vacina estimula uma forte 

resposta imunitária tanto celular quanto humoral (Kusuhara et al., 2005). A Fel-O-Vax
®
 FIV, 

da Fort Dodge, foi desenvolvida de modo a prevenir a infecção pelo FIV e pode ser 

administrada a animais com idade superior a 8 semanas, conferindo imunidade a partir das 2 

semanas pós-vacinação durante cerca de 12 meses. Foi demonstrado que 16% dos animais 

vacinados desenvolvem virémia, enquanto que 90% dos animais não vacinados (controlo) 

desenvolvem uma infecção persistente (Huang et al., 2004). 

 

2.7. Prognóstico 

O diagnóstico de um animal FIV positivo não tem de ter um mau prognóstico à partida, uma 

vez que não se trata de uma doença invariavelmente fatal podendo os animais viver anos sem 

o desenvolvimento clínico da doença (Dunham, 2006). 

 

2.8. Tratamento 

Como não existe cura para o FIV, o acompanhamento destes animais passa apenas pelo 

tratamento das infecções secundárias e doenças associadas que afectam o animal e por uma 

terapia imunomodeladora, de modo a melhorar a resposta imunitária do animal através da 

administração de fármacos específicos (Cohn, 2007b). 

 

- Terapia anti-viral e imunomodeladora 

AZT (zidovudina - Retrovir
®
, da Glaxo-Wellcome) 

É uma substância inibidora da enzima transcriptase reversa (Kolenda-Roberts et al., 2008). 

Quando utilizado em doses elevadas, este fármaco promove uma melhoria clínica geral e uma 

diminuição da carga viral. No entanto, os animais sujeitos a este tratamento devem ser 

monitorizados quanto ao desenvolvimento de anemia e neutropénia, o que limita o uso 

prolongado deste fármaco nestas doses (Arai et al., 2000). Existem estudos que indicam que o 

seu uso não reduz a carga viral das células mononucleares do sangue periférico, nem os títulos 

de anticorpos anti-FIV em gatos com infecção crónica (Arai et al., 2002) embora promova 

uma melhoria transitória dos sinais clínicos e da relação CD4:CD8 (Arai et al., 2002; 

Kolenda-Roberts et al., 2008). Contudo, estes efeitos clínicos são muito variáveis na sua 

duração e a utilização do AZT não previne a disseminação viral a outros tecidos, nem 
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prolonga o tempo de vida dos animais infectados (Kolenda-Roberts et al., 2008). 

As doses devem ser ajustadas conforme necessário, mas pode iniciar-se a terapêutica com 

uma dose de 5 mg/Kg, SC, de 12 em 12 horas durante 3 semanas (Cohn, 2007b). 

As manifestações neurológicas por vezes desaparecem quando se utiliza a dose de 15 mg/Kg, 

PO, BID (duas vezes ao dia), podendo no entanto, surgir os efeitos secundários acima citados 

(Cohn, 2007b). 

Os efeitos secundários associados a esta terapêutica podem ser atenuados pela associação do 

AZT a factores de crescimento hematopoiético, como o factor estimulante das colónias de 

macrófagos e granulócitos (GM-CSF) e à Eritropoietina (EPO) (Arai et al., 2000; Arai et al., 

2002). 

3TC (lamivudina – Epivir
®
, Glaxo-Wellcome, Ellicott, EUA) 

A associação deste fármaco com o AZT pode proteger profilacticamente os animais contra a 

infecção pelo FIV. Se inicialmente esta associação for administrada em dose elevada (100-

150 mg/Kg/dia tanto de AZT como de 3TC), pouco tempo após a infecção observa-se uma 

supressão significativa da replicação viral, uma vez que actua em conjunto com o sistema 

imunitário de modo a limitar a disseminação do vírus durante a infecção primária. Ao 

diminuir a carga viral circulante, diminui igualmente o número de células imunitárias 

infectadas ou destruídas pelo vírus, dando tempo suficiente ao sistema imunitário para 

desenvolver a imunidade necessária para controlar a infecção, melhorando a doença. No 

entanto, podem ser necessários tratamentos prolongados (até 3 meses) para manter baixa a 

carga viral sistémica, até o sistema imunitário ter autonomia suficiente para desenvolver a 

imunidade anti-viral apropriada. Contudo, a utilização de doses elevadas destes fármacos 

podem levar ao desenvolvimento de anemia (Arai et al., 2002). 

A utilização desta associação em animais com infecção crónica não parece ser eficaz (Arai et 

al., 2002). 

rhGM-CSF (factor recombinante humano estimulante das colónias de macrófagos e 

granulócitos) 

Este fármaco é capaz de mediar a proliferação e diferenciação das células estaminais 

precursoras da linha granulocítica e monocítica. Deste modo, promove um aumento do 

número de neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e monócitos. Além do aumento dos leucócitos, 

também se observa um ligeiro aumento do número de eritrócitos em alguns animais, mas sem 

alteração na contagem de plaquetas. Os efeitos secundários associados à administração deste 

fármaco passam apenas por uma ligeira reacção inflamatória no local de injecção (Arai et al., 

2000). 

Como se observa um aumento na carga viral em resposta a esta terapêutica, a sua 
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administração deve ser considerada em associação com um fármaco anti-viral. Este aumento 

na carga viral pode resultar de um aumento de infecção dos linfócitos ou de um aumento da 

expressão do vírus pelos linfócitos infectados (Arai et al., 2000). 

A maioria dos animais submetidos a este tratamento desenvolve anticorpos anti-rhGM-CSF 

alguns dias após o tratamento. No entanto não existe evidência de neutralização da actividade 

deste fármaco pelos anticorpos (Arai et al., 2000). 

A dose documentada é de 5µg/Kg, BID, SC, durante duas semanas (Arai et al., 2000). 

Rh-EPO (Eritropoietina recombinante humana, Eprex
®
, Janssen-Cilag, Coimbra, Portugal) 

A eritropoietina induz e mantém a proliferação e diferenciação das células estaminais 

progenitoras eritróides, o que promove um aumento do número de eritrócitos, da hemoglobina 

e do hematócrito. Deste modo, é muito útil nos casos de anemia, quer causada pelo AZT, quer 

causada pelo próprio vírus (Arai et al., 2000; Arai et al., 2002). Os principais efeitos 

secundários associados a este fármaco passam pelo vómito, náusea, febre e tonturas (Arai et 

al., 2000). 

A maioria dos animais submetidos a esta terapêutica desenvolve anticorpos anti-rh-EPO, o 

que limita o seu uso prolongado (Arai et al., 2000). 

A dose documentada é de 100 UI/Kg, SID (uma vez ao dia), SC, três vezes por semana 

durante duas semanas (Arai et al., 2000). 

TL-3 

Recentemente, foi identificado um composto inibidor da protease denominado TL-3. Existem 

estudos que demonstram a capacidade deste fármaco em prevenir o desenvolvimento e a 

progressão das alterações induzidas pelo FIV no SNC, quando administrado precocemente e 

ainda de atenuar as mesmas em animais infectados já com alterações do SNC. No entanto, é 

necessário um tratamento continuado para não haver recorrência dos sintomas. A dose 

recomendada é de 20 mg/gato, BID, PO (Huitron-Resendiz et al., 2004). 

Stampidina 

Este fármaco tem actividade anti-retroviral, através da sua capacidade em inibir a enzima 

transcriptase reversa. A sua administração num único bólus oral, na dose de 50-100 mg/Kg, 

produz uma diminuição transitória da carga viral sistémica na maioria dos animais, dentro de 

uma semana e um aumento do número absoluto de linfócitos T CD4
+
, uma a duas semanas 

após a sua administração, não apresentando efeitos secundários. Um protocolo terapêutico 

com duração de 4 semanas, BID, PO, de cápsulas de 25-100 mg/Kg também foi muito bem 

tolerado, mas com uma terapêutica dependente da dose em animais com infecção crónica 

(Uckun et al., 2003). 
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WHI-07 

Este fármaco, derivado da zidovudina, tem actividade anti-retroviral e espermicida. Deste 

modo, é capaz de prevenir a transmissão do FIV tanto pela via transvaginal como pela 

transrectal (D’Cruz et al., 2004). 

IFN-α-hu (Roferon
®
-A, da Roche; Intron®-A, da Schering Plough II) 

Este fármaco, quando administrado oralmente em doses baixas (1-10 UI/Kg) não tem 

capacidade anti-viral directa in vivo, devido à sua digestão proteolítica no tracto gastro-

intestinal. No entanto, promove um aumento da resposta imunitária às infecções virais através 

da modulação de importantes citoquinas como a IL-1, IL-5, IL-6, IL-8 e o GM-CSF, 

aumentando a sobrevivência dos linfócitos T CD4
+
 e aumentando o número de linfócitos T 

CD8
+
. Por outro lado, devido a ser administrado oralmente em doses baixas e 

consequentemente digerido a nível gastro-intestinal, não leva à indução de resposta humoral 

anti-IFN-α-hu, ao contrário do que ocorre na sua administração parenteral em doses elevadas 

(10
5
-10

6
 UI/Kg). Este facto limita a sua administração a um máximo de 6-7 semanas. A 

terapêutica oral com doses baixas aumentou significativamente o tempo de vida dos gatos FIV 

positivos e provocou uma melhoria clínica, em nada relacionada com a virémia ou com a 

carga proviral leucocitária (Pedretti et al., 2006). 

IFN-ω (Virbagen
®
 Omega, da Virbac) 

Este fármaco foi recentemente inserido no mercado Europeu (de Mari et al., 2004). 

Num estudo recente, animais FIV/FeLV positivos sintomáticos, submetidos a este tratamento, 

apresentaram diminuição da taxa de mortalidade, com melhorias mínimas mas consistentes, 

dos parâmetros hematológicos alterados e melhorias dos sinais clínicos associados. A dose 

utilizada foi de 1 milhão de UI/Kg/dia, SC, durante 5 dias consecutivos, com 1 semana de 

intervalo, em 3 séries (dia 0, dia 14 e dia 30) (Anexo 6) (de Mari et al., 2004; Lanore, 2004). 

Utilizando o mesmo protocolo, Vinet (2004) obteve uma melhoria rápida tanto da 

sintomatologia clínica como dos parâmetros sanguíneos inicialmente alterados, num animal 

FIV positivo com sintomatologia clínica. 

Acemannan (Carrisyn
®
, da Carrington Laboratories) 

O Acemannan é um polissacárido complexo com origem na planta Aloé vera, que tem sido 

muito utilizado devido às suas propriedades imunoestimulantes, como adjuvante na produção 

de anticorpos específicos e aumentando a produção de IL-1, IL-6, TNF-α e INF-γ. A 

utilização da forma injectável deste composto tem sido bastante benéfica em animais 

infectados pelo FIV (Yates et al., 1992; Chow et al., 2005). Provoca um aumento do número 

de linfócitos, diminuição do número de neutrófilos e diminuição da ocorrência de sepsis 

(Yates et al., 1992; Kolenda-Roberts et al., 2008). 
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Pode ser utilizado na dose de 100 mg/gato ou 2 mg/Kg, via PO, SC ou IV (via endovenosa), 

diária ou semanalmente (Yates et al., 1992). 

DHEA (Dihidroepiandrosterona) 

Trata-se de uma hormona esteróide produzida pelo córtex da glândula adrenal, que tem sido 

indicada como inibidora da replicação do FIV em células infectadas por este vírus (Tejerizo et 

al., 2005). 

 

- Terapia de doenças associadas 

O controlo das infecções oportunistas e secundárias é uma consideração importante no 

tratamento de gatos imunodeprimidos pelo FIV. É necessário o diagnóstico preciso de uma 

infecção secundária antes de instituir a terapêutica adequada (Hartmann, 2004b). 

São muito frequentes nestes animais as infecções por Toxoplasma gondii., Mycoplasma 

haemofelis e Cryptococcus spp., que na maioria dos casos se encontram latentes no 

organismo. Nestes casos devemos instituir uma terapêutica dirigida (Hartmann, 2004b). 

Quando necessário, devemos ainda fornecer terapia de suporte através de fluidoterapia e 

suplementos nutricionais para o controlo da perda de peso e da caquexia associados 

(Hartmann, 2004b). 

É importante o estado vacinal destes animais quanto aos vírus respiratórios e entéricos que 

podem complicar o estado de saúde de um animal imunodeprimido, embora a resposta à 

vacinação possa estar diminuída nestes animais (Hartmann, 2004b). 

A sintomatologia oral muito comum nestes animais requer muitas vezes um tratamento 

prolongado e a utilização de doses altas de fármacos antibacterianos e anti-fúngicos, se as 

lesões primárias forem causadas pela proliferação de bactérias ou fungos, respectivamente 

(Hartmann, 2004b). 

Na maioria dos casos, as alterações oculares podem ser controladas através da aplicação 

tópica de corticosteróides como o acetato de prednisolona a 1% ou dexametasona a 0,1% 

(Colitz, 2005). No caso de existir glaucoma a terapêutica é um pouco mais específica e 

problemática (Dietrich, 2005). 
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3. Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina 

 

3.1. Etiologia 

As lesões de reabsorção odontoclástica felinas (FORL) não possuem ainda uma etiologia bem 

determinada (DeLaurier et al., 2002a; Gorrel & Larsson, 2002; Reiter, Lyon, Nachreiner, & 

Schofer, 2003; Girard, Servet, & Biourge, 2007; Scatena & Venturini, 2007). Têm sido 

apontados vários factores associados às FORL como a inflamação crónica; algumas doenças 

endócrinas ou causas metabólicas (Lund et al., 1998; Goldstein, 2006) como a 

Hipervitaminose D (Bellows, 2004b; Goldstein, 2006; Reiter, 2007) e a Hipervitaminose A 

(Muzylak, Price, & Horton, 2006; Reiter 2007); a insuficiência renal em alguns gatos 

(Goldstein, 2006); a existência de gengivite marginal (Hofmann-Lehmann et al., 1998; Gorrel 

& Larsson, 2002); a doença periodontal (Hofmann-Lehmann et al., 1998; Lund et al., 1998; 

González et al., 2005; Goldstein, 2006; Muzylak et al., 2006; Reiter, 2007); as doenças virais 

imunodepressoras (Hofmann-Lehmann et al., 1998; Goldstein, 2006; Muzylak et al., 2006; 

Reiter, 2007) como o FIV (Pettersson & Mannerfelt, 2003) e o Calicivírus felino (Bellows, 

2004b); as alterações anatómicas (Muzylak et al., 2006; Reiter, 2007); o trauma mecânico 

(González et al., 2005; Muzylak et al., 2006; Lyon, 2007; Reiter, 2007) e o tipo de dieta, 

nomeadamente ração seca e húmida (Reiter et al., 2003; González et al., 2005; Muzylak et al., 

2006). Tem sido sugerido que as alterações na regulação do cálcio associadas a alterações na 

actividade celular óssea possam ter um papel na patogénese desta doença (Johnston, 2000; 

DeLaurier et al., 2002a; Reiter et al., 2003). 

As FORL estão associadas à inflamação e recentemente, foi demonstrado que os dentes com 

um estadio avançado de FORL apresentam uma expressão elevada das citoquinas 

inflamatórias IL-1β e IL-6 (Johnston, 2000; DeLaurier, Allen, deFlandre, Horton, & Price, 

2002b; Muzylak et al., 2006). Estas citoquinas estimulam a formação de osteoclastos e 

activam os osteoclastos já maduros (Hofmann-Lehmann et al., 1998; Johnston, 2000; 

DeLaurier et al., 2002b). Estas citoquinas e o factor de crescimento β, que estimula os 

osteoblastos, têm sido indicadas como indutores da formação de FORL. Os vírus 

imunodepressores podem levar ao desenvolvimento destas lesões através da alteração do 

micro-ambiente sub-gengival, ao levarem ao aumento da expressão local daquelas citoquinas 

(Hofmann-Lehmann et al., 1998). É possível que as citoquinas não tenham um papel primário 

na activação osteoclástica mas que estejam associadas às alterações inflamatórias no tecido 

periodontal (DeLaurier et al., 2002b). 

De acordo com alguns estudos, a doença periodontal é uma consequência e não um factor 

causal das FORL, uma vez que a acumulação de placa bacteriana, de restos de comida e de 
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cálculo dentário na zona da lesão já existente levam ao desenvolvimento de periodontite 

(González et al., 2005). 

Recentemente, tem sido descrito que a incidência desta doença está associada a elevados 

níveis séricos da vitamina D3 (25-OH-D) (Reiter et al., 2003; Reiter, 2007). Como o gato é 

incapaz de sintetizar esta vitamina no seu organismo, a sua origem está directamente 

relacionada com a quantidade ingerida de Vitamina D e dos seus metabolitos (DuPont, 2005; 

Lyon, 2007; Reiter, 2007). Estima-se que cerca de um terço das rações comerciais disponíveis 

apresentem um excesso de vitamina D na sua composição (Lyon, 2007; Reiter, 2007). No 

entanto, a associação dos níveis séricos desta vitamina com os animais com FORL é um 

pouco controvérsia, uma vez que esta relação não foi observada em alguns estudos (Girard et 

al., 2007). O mesmo estudo demonstrou ainda que a concentração de ureia (dentro dos valores 

normais) e de fósforo séricos está mais elevada e que a densidade específica urinária e a 

relação cálcio:fósforo é menor nos animais com FORL em comparação com os animais sem 

FORL. Este facto leva à especulação de que as lesões de reabsorção possam resultar de uma 

alteração sistémica e não de uma causa local (Reiter, 2007). 

Estudos recentes demonstram ainda que a acidose sistémica estimula a actividade dos 

osteoclastos através do aumento do número de células. Por outro lado, a inflamação e a 

infecção locais no gato são maioritariamente acídicas. Foram observados aumentos 

significativos na expressão das catepsinas K e das enzimas das bombas de protões, que são 

proteínas essenciais à actividade de reabsorção dos osteoclastos. As alterações locais do pH 

podem, deste modo, ter um importante papel na patogenia destas lesões (Muzylak, Arnett, 

Price, & Horton, 2007). A ingestão de substâncias ácidas está associada à estimulação da 

reabsorção osteoclástica (Muzylak et al., 2006). Existem muitas rações comerciais que 

apresentam um pH ácido, em parte devido ao modo de preparação, à base de um spray ácido 

para aumentar a sua palatibilidade. Pensou-se que este facto poderia estar relacionado com a 

alteração do pH oral do gato e possivelmente, contribuir para o desenvolvimento de FORL 

(Johnston, 2000). No entanto, existem estudos que não estabelecem qualquer relação entre o 

pH local e o desenvolvimento de FORL (Lund et al., 1998; Reiter et al., 2003). As rações 

comerciais têm também sido relacionadas com este tipo de lesões devido à sua consistência 

dura, passível de causar microtraumas no ligamento periodontal, que desencadearia as FORL 

(Johnston, 2000).  

Tem sido também muito referido que as forças oclusais realizadas durante a mastigação ou 

devido a mal-oclusão dentária fazem uma força de flexão lateral excessiva sobre a coroa, que 

é depois transferida apicalmente, podendo lesionar o cimento radicular e o ligamento 

periodontal. Estas forças podem também lesionar directamente o esmalte com consequente 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

49 

 

exposição da dentina. Isto leva ao desenvolvimento de um mecanismo de reparação, que 

desencadeia as lesões de reabsorção (DuPont, 2005; Reiter, Lewis, & Okuda, 2005; Lyon, 

2007). 

Sabe-se que, a pressão parcial de oxigénio (pO2) pode ser relativamente baixa nos tecidos 

inflamados ou infectados, como é o ambiente oral nos locais em que existe periodontite, 

cáries ou abcessos. A hipóxia é indicada como um estimulador da formação e da activação 

das células osteoclásticas. Em ambientes de hipóxia há um aumento do número e do tamanho 

dos osteoclastos, com formação de células gigantes com um elevado potencial de reabsorção. 

No entanto, estes efeitos são mais significativos nos osteoclastos em diferenciação do que nas 

células já maduras (Muzylak et al., 2006). 

Existem estudos que associam uma alimentação à base de fígado, com elevado teor de fósforo 

e baixo conteúdo em cálcio, ao aumento da incidência de FORL (Reiter et al., 2003). Embora 

não esteja estabelecida uma relação entre estas lesões e as concentrações séricas de cálcio, 

uma dieta caseira com baixo teor em cálcio e com uma relação cálcio:fósforo incorrecta está 

significativamente associada ao aparecimento de FORL, assim como o consumo de queijo e 

manteiga (Lund et al., 1998; Reiter et al., 2003). 

 

3.2. Epidemiologia 

As FORL são muito comuns nos felinos hoje em dia (Gorrel & Larsson, 2002; Muzylak et al., 

2002; Pettersson & Mannerfelt, 2003; Girard, Servet, Biourge, & Hennet, 2006; Goldstein, 

2006; Scatena & Venturini, 2007), sendo considerada uma das doenças orais mais comum no 

gato doméstico (Felis catus) (Pettersson & Mannerfelt, 2003; Heaton, Wilkinson, Gorrel, & 

Butterwick, 2004; Girard et al., 2006; Goldstein, 2006; Lyon, 2007; Reiter, 2007). No 

entanto, também tem sido descrita noutras espécies como os felinos selvagens (Hofmann-

Lehmann et al., 1998; Johnston, 2000; Gorrel, 2003; Pettersson & Mannerfelt, 2003; 

González et al., 2005; Goldstein, 2006; Muzylak et al., 2006), o cão (Lund et al., 1998; 

Gorrel, 2003; Reiter, 2007), a chinchila (Crossley, 2001; Gorrel, 2003) e ainda o Homem 

(Lund et al., 1998; Reiter et al., 2003; DuPont, 2005; Girard et al., 2006; Goldstein, 2006). 

Estas lesões são conhecidas desde a década de 30, em que foram descritas como lesões 

diferentes das cáries mas semelhantes às lesões de reabsorção observadas nos dentes decíduos 

humanos (Goldstein, 2006). No entanto, a documentação deste tipo de lesões na prática 

veterinária apenas teve lugar em meados da década de 50 (Goldstein, 2006; Scatena & 

Venturini, 2007). Antes de 1960, estas lesões não eram tão prevalentes como actualmente, 

mas à medida que se foram desenvolvendo as rações alimentares comerciais, a sua incidência 

tem vindo a aumentar (Hofmann-Lehmann et al., 1998; Pettersson & Mannerfelt, 2003; Reiter 
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et al., 2005; Goldstein, 2006; Lyon, 2007). 

Dependendo da população felina estudada e do método de diagnóstico utilizado, a incidência 

de FORL é muito variável. Vários estudos têm revelado uma incidência de lesões por 

reabsorção odontoclástica que varia entre os 20 e os 75% na população felina (Lund et al., 

1998; Ingham, Gorrel, Blackburn, & Farnsworth, 2001; Gorrel & Larsson, 2002; Gorrel, 

2003; Pettersson & Mannerfelt, 2003; Reiter et al., 2003; DeLaurier, Boyde, Horton, & Price, 

2005; Goldstein, 2006; Reiter, 2007; Girard et al., 2007). Esta grande variação nos valores de 

incidência pode dever-se ao método de diagnóstico utilizado, uma vez que os estudos sem 

uma avaliação radiográfica subestimam este achado patológico (Ingham et al., 2001; Gorrel, 

2003; Pettersson & Mannerfelt, 2003; Goldstein, 2006). Por outro lado, pode também dever-

se à população alvo desta avaliação que é constituída pelos animais com doença oral (Ingham 

et al., 2001). Esta doença é raramente diagnosticada a animais com menos de dois anos de 

idade (Heaton et al., 2004; Reiter, 2007), aumentando a sua incidência com a idade 

(Hofmann-Lehmann et al., 1998; Lund et al., 1998; Ingham et al., 2001; DeLaurier et al., 

2002a; Gorrel & Larsson, 2002; Gorrel, 2003; Pettersson & Mannerfelt, 2003; Reiter et al., 

2003; Heaton et al., 2004; González et al., 2005; Lyon, 2007; Muzylak et al., 2007; Scatena 

& Venturini, 2007). Aproximadamente cerca de metade dos gatos com mais de 6 anos de 

idade possui pelo menos uma lesão de reabsorção odontoclástica (Bellows, 2004b). 

Não existe predisposição de raça nem de sexo (Ingham et al., 2001; Gorrel, 2003; Reiter et 

al., 2003). No entanto, as raças puras têm sido muito associadas a estas lesões (Girard et al., 

2006), nomeadamente as raças asiáticas, como o Persa e o Siamês (Bellows, 2004b; Scatena 

& Venturini, 2007). Existem estudos que descrevem que animais mais velhos e fêmeas 

apresentam uma maior predisposição para esta doença. Contudo, existem outros estudos que 

demonstram que animais mais velhos e machos são os que apresentam esta predisposição 

(Scatena & Venturini, 2007). 

Os dentes mais comumente atingidos por este tipo de lesões são os terceiros pré-molares 

mandibulares (307 e 407) (Ingham et al., 2001; Gorrel, 2003; Reiter et al., 2003; Heaton et 

al., 2004; Goldstein, 2006), sendo igualmente afectados os molares mandibulares e os quartos 

pré-molares maxilares (Goldstein, 2006) e por vezes os terceiros pré-molares maxilares 

(Bellows, 2004b). Por outro lado, outros autores indicam os quartos pré-molares mandibulares 

e maxilares como os dentes mais frequentemente afectados, assim como os molares e os 

caninos maxilares (Harvey, Orsini, McLahan, & Schuster, 2004). Os dentes mais afectados 

em segundo lugar variam de autor para autor. Uns fazem referência aos segundos e terceiros 

pré-molares maxilares outros aos segundos pré-molares maxilares e aos molares mandibulares 

(Heaton et al., 2004), outros fazem ainda referência aos quartos pré-molares maxilares 
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(Johnston, 2000; Harvey et al., 2004; Heaton et al., 2004) e aos molares e terceiros pré-

molares mandibulares (Johnston, 2000; Heaton et al., 2004). Contudo, as FORL podem surgir 

em qualquer localização (Hofmann-Lehmann et al., 1998; Gorrel & Larsson, 2002; Reiter et 

al., 2003; Goldstein, 2006; Muzylak et al., 2006), incluindo os dentes incisivos (Hofmann-

Lehmann et al., 1998; Goldstein, 2006). Muitos estudos demonstram que estas lesões 

apresentam um padrão simétrico no animal (Ingham et al., 2001). 

Ao longo dos anos, a nomenclatura relativa a este tipo de lesões tem vindo a ser alterada. São 

conhecidas por lesões do colo (neck lesions), lesões da linha cervical (cervical line lesions) 

(Pettersson & Mannerfelt, 2003; Brannan, 2006; Goldstein, 2006; Lyon, 2007; Reiter, 2007; 

Scatena & Venturini, 2007), reabsorções da linha cervical (cervical line resorptions), lesões 

de reabsorção osteoclástica (osteoclastic resorptive lesions), entre outras denominações 

(Goldstein, 2006; Lyon, 2007; Scatena & Venturini, 2007). As cáries não devem ser 

confundidas com as lesões de reabsorção dentária, uma vez que as primeiras resultam da 

desmineralização passiva do esmalte, enquanto que as segundas resultam de um processo 

activo de destruição dos tecidos dentários por acção odontoclástica (Lund et al., 1998; 

DuPont, 2005).  

 

3.3. Patogenia 

As células responsáveis pela reabsorção óssea são denominadas por osteoclastos e provêm de 

um precursor mononuclear sistémico, dependente do factor de estimulação da colónia de 

macrófagos (M-CSF). Normalmente, a reabsorção óssea é regulada por factores de 

crescimento e por hormonas calciotrópicas e faz parte do processo normal da remodelação 

óssea. No entanto, quando esta reabsorção é excessiva, leva ao desenvolvimento de certas 

doenças, como as lesões de reabsorção odontoclástica felina. Existe um factor, da família dos 

TNF-α (Muzylak et al., 2002), sintetizado pelos osteoblastos e pelas células do estroma, 

denominado RANKL (Activador do receptor do ligando NF-κB). Este factor é responsável 

pela diferenciação dos osteoclastos e também activa os osteoclastos já maduros (DeLaurier et 

al., 2002b; Muzylak et al., 2002). Sabe-se ainda que esta diferenciação e posterior fusão 

osteoclástica é aumentada na presença da IL-4 (Muzylak et al., 2002). Num estudo recente, 

foi ainda estudado outro factor, a osteoprotegerina (OPG), que compete com o receptor do 

RANKL (RANK) e que regula igualmente a actividade osteoclástica. A OPG é produzida 

pelos osteoblastos e pelas células do estroma sob a forma solúvel e ao competir com os 

RANK pelos RANKL, inibe a diferenciação dos precursores dos osteoclastos e diminui a 

actividade de reabsorção dos osteoclastos maduros. Não se observou qualquer alteração na 

expressão do RANKL e da OPG entre animais com e sem FORL e, foi demonstrado que estes 
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dois factores não regulam os osteoclastos em fases avançadas da doença. Contudo, DeLaurier 

et al. (2002b) determinaram uma maior expressão da OPG nos dentes felinos normais, em 

comparação com o osso alveolar e o fémur, o que suporta ainda mais a teoria de que a OPG 

fornece um mecanismo de inibição da reabsorção do tecido dentário. Neste estudo, a 

expressão do RANKL não diferiu nos diferentes tecidos. O tecido gengival associado a dentes 

com FORL apresentou uma maior expressão da OPG do que o tecido normal. Este facto 

sugere que a gengiva adjacente às lesões inibe a formação de osteoclastos na superfície dos 

dentes em fases avançadas da lesão e que possui um papel no processo reparativo, permitindo 

que se forme osso novo na superfície da raiz. A OPG tem ainda um papel inibitório na 

reabsorção do tecido ósseo de reparação. O tecido gengival normal apresenta uma maior 

expressão de RANKL do que o tecido gengival associado a dentes com FORL. 

A vitamina D e os seus metabolitos são também factores importantes na regulação da 

reabsorção óssea pelos osteoclastos. A concentração sérica de cálcio é mantida em valores 

normais, inicialmente através da actividade da vitamina D, que aumenta a absorção intestinal 

do cálcio e recruta as células progenitoras dos osteoclastos. Estes, por sua vez, mobilizam as 

reservas ósseas de cálcio para a circulação sanguínea. Os osteoclastos possuem receptores 

para a vitamina D que produzem factores de estimulação de mais osteoclastos, como o 

RANKL (Reiter et al., 2005). 

A reabsorção dentária define-se como uma reabsorção do tecido duro dentário por células 

multinucleadas análogas dos osteoclastos, denominadas odontoclastos (Gorrel, 2003; Reiter et 

al., 2005; Lyon, 2007; Reiter, 2007). Os odontoclastos derivam das células estaminais da 

medula óssea ou do baço, que migram dos vasos sanguíneos do ligamento periodontal e do 

osso alveolar, até à superfície externa da raiz – no caso da reabsorção externa ou, que migram 

dos vasos sanguíneos da polpa até à superfície da dentina adjacente à polpa dentária – no caso 

da reabsorção interna (Reiter, 2007). 

As lesões de reabsorção odontoclástica felina são lesões de reabsorção externa, de causa 

indeterminada, que afectam qualquer superfície dentária dos dentes (Reiter et al., 2005; Lyon, 

2007; Reiter, 2007). 

As lesões de reabsorção externa podem classificar-se em três categorias: de superfície, 

inflamatória e de substituição. A reabsorção da superfície da raiz ocorre em todos os dentes 

felinos. A forma mais comum é a reabsorção por substituição (Goldstein, 2006). Antes da fase 

inflamatória ser diagnosticada clinicamente, os dados histológicos indicam que inicialmente 

as FORL não são de natureza inflamatória (Reiter et al., 2005; Goldstein, 2006). Clínica e 

radiograficamente, ocorre uma degeneração precoce do ligamento periodontal, uma 

diminuição gradual do espaço periodontal e consequente anquilose dento-alveolar (Reiter et 
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Figura 15. Anquilose 

evidente no canino 

mandibular direito (404), em 

comparação com a raiz 

normal do canino no lado 

oposto (304). 

al., 2003; Goldstein, 2006; Reiter, 2007). A anquilose caracteriza-se pela formação de 

estruturas ósseas entre o osso alveolar e o cimento ou tecido semelhante a osso (Figura 15), 

que substitui ou repara a dentina (Gorrel & Larsson, 2002). 

A reabsorção tem início no cimento, onde os tecidos duros 

são destruídos, levando a uma calcificação das camadas 

orgânicas do ligamento periodontal que pode resultar em 

processos anquilóticos. Os tecidos da superfície radicular são 

destruídos pelos odontoclastos e esta destruição leva à 

substituição destes tecidos por tecido semelhante a osso. 

Posteriormente, o processo progride para a dentina da coroa e 

da raiz. A polpa dentária só é afectada numa fase tardia da 

doença. O esmalte dentário é eventualmente reabsorvido e/ou 

fracturado por falta de suporte, evidenciando assim a doença 

(Gorrel, 2003; Goldstein, 2006). Geralmente, as FORL são 

progressivas e continuam até haver reabsorção total das 

raízes ou da coroa. Neste último caso, ocorre retenção das 

raízes (Reiter et al., 2005).  

Em situações normais, os tecidos dentários duros estão protegidos da reabsorção pelas 

camadas superficiais celulares. As lesões de reabsorção só ocorrem quando existe qualquer 

lesão nestas camadas. A reabsorção externa da raiz pode ocorrer secundariamente a qualquer 

lesão no ligamento periodontal ou na camada do cimento. Pensa-se que o menor trauma, 

mesmo não intencional, como o simples morder em objectos duros ou bruxismo, possa 

provocar uma lesão no ligamento periodontal e na camada cimentoblástica, o que vai activar 

este tipo de reabsorção. A superfície da raiz fragilizada vai atrair deste modo células clásticas 

que irão reabsorver o cimento, enquanto houver libertação de factores de activação 

osteoclástica no local lesionado (normalmente durante dias). Quando a reabsorção cessa, as 

células do ligamento periodontal proliferam e vão ocupar a área reabsorvida resultando na 

deposição de tecido dentário de reparação. Esta reabsorção por substituição resulta na 

substituição do tecido dentário duro por osso. A etiologia da reabsorção por substituição 

aparenta estar associada à ausência de uma camada de ligamento periodontal saudável na 

superfície radicular. Pensa-se que o ligamento periodontal lesionado é reocupado por células 

estaminais da medula óssea adjacente. Estas células depositam-se na superfície radicular 

reabsorvida e deste modo, forma-se osso directamente a partir dos tecidos dentários duros, o 

que resulta em anquilose. A reabsorção por substituição pode ser vista como uma forma de 

cicatrização, em que o osso aceita o tecido dentário como fazendo parte da sua estrutura e 
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envolve o dente na remodelação óssea normal (Gorrel & Larsson, 2002).  

A reabsorção inflamatória é uma consequência da inflamação existente nos tecidos 

adjacentes. Existem duas formas principais, a reabsorção radicular inflamatória periférica e a 

reabsorção radicular inflamatória externa. Na primeira, os factores de activação osteoclástica, 

que mantêm o processo de reabsorção, são fornecidos pelas lesões inflamatórias nos tecidos 

periodontais adjacentes. Estas ocorrem na região apical em relação aos tecidos marginais e 

deste modo, normalmente estão situadas cervicalmente, daí a sua comum designação 

reabsorção radicular cervical. As segundas por sua vez recebem um estímulo de reabsorção 

continuada a partir de uma polpa necrótica infectada. Este tipo de reabsorção é uma 

complicação que pode surgir após um trauma dentário. Inicialmente, surge uma reabsorção da 

superfície devido à lesão no ligamento periodontal e na camada cimentoblástica associada ao 

trauma. No entanto, a polpa é igualmente traumatizada e sofre necrose. À medida que a 

reabsorção da superfície atinge a dentina, a matéria pulpar necrótica e possivelmente, 

infectada, é libertada para o ligamento periodontal. Deste modo, mantém-se um processo 

inflamatório nos tecidos periodontais adjacentes que, por sua vez, vai estimular um processo 

de reabsorção continuado (Gorrel & Larsson, 2002). Alguns autores defendem que as FORL 

representam uma lesão do tipo reabsorção radicular inflamatória periférica e que está 

associada a doença periodontal (Johnston, 2000; Gorrel & Larsson, 2002). Estudos recentes 

desenvolvidos por Gorrel e Larsson (2002) demonstram que, histologicamente não existe uma 

reacção inflamatória nas zonas de substituição tecidular por reabsorção e que, o processo 

origina a fusão entre osso e dente (anquilose). Estes dois autores também referem nas suas 

observações ser comum a existência de lesões de reabsorção superficial do cimento radicular, 

mas que o local a nível radicular pode variar. Na maioria das vezes as FORL localizam-se 

abaixo da crista alveolar, não tendo sido verificadas quaisquer associações com lesões de 

origem inflamatórias no tecido periodontal adjacente. Segundo Gorrel e Larsson (2002), as 

lesões de reabsorção mais comuns resultam de reabsorções de substituição de origem não 

inflamatórias e têm origem externa. No entanto, consideram também que podem resultar de 

processos de inflamação dos tecidos periféricos. 

Aparentemente estas lesões têm origem ao nível do cimento, na junção cimento-esmalte 

(DeLaurier et al., 2005; González et al., 2005; Brannan, 2006; Muzylak et al., 2006). As 

lesões focais (DeLaurier et al., 2005) invadem a dentina e a partir daqui podem progredir em 

direcção apical (para a raiz), para a coroa ou em ambas as direcções (Johnston, 2000; 

Carmichael, 2005). Na fase inicial, traduzem-se apenas por erosões no cimento sem o 

envolvimento da dentina. À medida que evoluem, provocam a destruição da coroa e da raiz, 

expondo a dentina e invadindo o canal pulpar. Este processo está frequentemente associado a 
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reabsorção, a anquilose e eventualmente à substituição da raiz por tecido semelhante a osso 

(González et al., 2005; Brannan, 2006; Muzylak et al., 2006). Estudos histológicos 

demonstram a presença de um grande número de ondotoclastos na superfície externa da raiz 

do dente nas fases iniciais da doença, enquanto que nas fases mais avançadas e durante a fase 

inicial de reparação, apenas são detectadas pequenas quantidades de células osteoclásticas 

(DeLaurier et al., 2002b; Muzylak et al., 2006). A maioria dos autores está de acordo que, 

estas lesões só se tornam dolorosas quando há exposição da polpa dentária devido ao 

desenvolvimento de uma pulpite (González et al., 2005). As lesões mais precoces, confinadas 

ao cimento do dente, não são dolorosas mesmo quando há uma destruição importante da raiz. 

No entanto, quando a lesão progride em direcção à coroa e ocorre exposição da dentina à 

cavidade oral, existe sempre dor (Carmichael, 2005). 

A reabsorção é caracterizada por um defeito no esmalte, na dentina e no cimento. Esta lesão é 

frequentemente referida como lesão cervical ou lesão na linha cervical porque, este defeito é 

comumente observado na área cervical do dente (DuPont, 2005; Scatena & Venturini, 2007). 

Segundo um estudo realizado por Gorrel e Larsson (2002), não se encontrou evidência de a 

lesão de reabsorção ter início na junção cimento-esmalte ou na porção cervical da raiz. Este 

estudo sugere ainda que, inicialmente ocorre uma reabsorção do cimento radicular que é 

acompanhada pela formação de tecido de reparação semelhante a osso. Nos dentes que 

desenvolvem FORL clínica e radiograficamente, a reabsorção inicial do cimento, apesar da 

tentativa de reparação progride até à dentina, o que leva ao desenvolvimento de anquilose. 

Esta progressão é gradual até à dentina da raiz e, vai formando canais de reabsorção que se 

estendem, eventualmente, para a dentina da coroa. A perda da dentina da coroa aumenta a 

fragilidade dentária e o esmalte pode desagregar-se ou ser reabsorvido. Isto resulta numa 

apresentação clínica clássica – uma cavidade preenchida por tecido conjuntivo. Em muitos 

casos, a coroa torna-se tão frágil que ao menor trauma, e.g. mastigação, pode fracturar e haver 

perda da coroa afectada (Gorrel & Larsson, 2002). 

As FORL diagnosticadas clinicamente, normalmente surgem na superfície labial ou bucal do 

dente, perto da junção cimento-esmalte (Bellows, 2004b; DeLaurier et al., 2005). Estas estão 

associadas com alterações na micro-arquitectura da superfície radicular, consistentes com a 

destruição do ligamento periodontal e consequente estimulação de uma resposta reparativa 

(DeLaurier et al., 2005). Algumas lesões que afectam os dentes caninos surgem acima da 

junção cimento-esmalte, apicalmente na raiz (Bellows, 2004b; Harvey et al., 2004) e 

normalmente não são clinicamente visíveis (Bellows, 2004b). As lesões nos pré-molares e 

molares surgem mais frequentemente na junção cimento-esmalte (Harvey et al., 2004).  
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3.4. Sinais Clínicos 

Normalmente, as lesões de reabsorção não se tornam clinicamente evidentes antes dos 4 aos 6 

anos de idade (Reiter, 2007). Alguns gatos apresentam sinais indicativos de desconforto oral 

ou dor (Lund et al., 1998; Johnston, 2000; DeLaurier et al., 2002b; González et al., 2005; 

DuPont, 2005; Brannan, 2006; Lyon, 2007), como por exemplo apetite selectivo, dando 

preferência a alimentos moles (Carmichael, 2005; González et al., 2005; Brannan, 2006). 

Também podem apresentar anorexia (Lund et al., 1998; Carmichael, 2005; DuPont, 2005; 

González et al., 2005; Brannan, 2006); hipersiália (Lund et al., 1998; Carmichael, 2005; 

González et al., 2005; Brannan, 2006); disfagia (DuPont, 2005; González et al., 2005; 

Brannan, 2006); mau estar geral; perda de peso (González et al., 2005; Brannan, 2006); 

ptialismo; letargia; depressão; halitose (DuPont, 2005); gengivite (Lund et al., 1998; 

DeLaurier et al., 2002b) com sangramento gengival e espirros (Bellows, 2004b). 

Na maioria dos casos, a doença pode parecer progredir assintomaticamente (DuPont, 2005; 

González et al., 2005; Reiter, 2007), uma vez que muitas vezes os sinais passam 

despercebidos tanto aos proprietários como aos clínicos (Reiter, 2007). 

 

3.5. Diagnóstico 

As lesões de reabsorção odontoclástica felinas podem ser detectadas por inspecção visual 

(Figura 16), exame táctil e por radiografia (Gorrel, 2003; Heaton et al., 2004; Brannan, 2006; 

Goldstein, 2006).  

 

Figura 16. Aparência clínica de FORL (a) Estadio II – Lesão no esmalte e na dentina. (b) Estadio III 

– é necessário um exame radiográfico para verificar envolvimento do canal pulpar. (c) Estadio IV – 

Erosão ou fractura da coroa. (d) Estadio V – ausência da coroa.  

                   
 (a)                                 (b)                                     (c)                                        (d)  

Adaptado de: www.dentalvet.com/Encyclopedia/P00352_SC01100.htm.  

 

Os exames visual e táctil apenas nos permitem identificar o processo patológico numa fase 

final, em que já existe afecção da coroa, que resulta numa cavidade visível na superfície 

dentária (Gorrel, 2003; Carmichael, 2005; Goldstein, 2006). Frequentemente, não existe 

evidência clínica ou visual de FORL. No entanto, o exame radiológico permite a identificação 

das lesões apenas localizadas na raiz do dente (Gorrel, 2003; Heaton et al., 2004; González et 

al., 2005; Brannan, 2006; Goldstein, 2006).  
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Figura 17. Saliência óssea sobre a 

raiz do canino maxilar esquerdo, num 

gato afectado por FORL. 

Nos exames visual e táctil, é utilizada uma sonda dentária para avaliar a superfície da coroa de 

todos os dentes, de modo a determinar qualquer irregularidade associada à integridade 

dentária (Johnston, 2000; González et al., 2005; Reiter, 2007). Esta avaliação pode levar ao 

sangramento do tecido de granulação inflamado e edemaciado que, geralmente, cobre as 

lesões (Lund et al., 1998; Johnston, 2000; González et al., 2005; Reiter et al., 2005). As 

lesões superficiais do esmalte da coroa são facilmente diagnosticadas clinicamente, através do 

exame visual (DuPont, 2005). Aparecem como áreas de reabsorção da substância dentária 

(González et al., 2005), mas que estão frequentemente preenchidas por gengiva hiperplásica 

(Lund et al., 1998; DuPont, 2005; González et al., 2005; Lyon, 2007), cálculo dentário ou 

tecido de granulação (Lund et al., 1998; DuPont, 2005; González et al., 2005; Lyon, 2007), 

sendo nestes casos, de difícil observação directa. As lesões de reabsorção podem ainda surgir 

mais apicalmente, na superfície da raiz, tornando-se 

clinicamente evidentes como “pontos rosa” na coroa, 

causados pela reabsorção interna (DuPont, 2005). Por 

vezes, pode existir uma saliência óssea sobre a raiz de 

um dente atingido (Figura 17), que se manifesta em 

consequência de uma resposta osteoproliferativa à 

reabsorção da raiz, sendo os dentes caninos maxilares 

os mais afectados (Carmichael, 2005).  

Contudo, o diagnóstico de FORL exige uma avaliação 

radiográfica. É impossível identificar lesões precoces e 

tomar decisões de tratamento adequadas sem obter radiografias dentárias (Carmichael, 2005). 

Todos os dentes clinicamente afectados por FORL devem ser radiografados porque, 

geralmente, as lesões supragengivais são apenas a ponta do iceberg. E, como algumas lesões 

são apenas subgengivais, sem o envolvimento da coroa, todos os dentes devem ser 

radiografados (Johnston, 2000; DuPont, 2005). Será importante também referir que, a 

evidência de FORL num dente indica um risco elevado de outros estarem afectados, pelo que 

é aconselhado o exame radiológico aos restantes dentes (Carmichael, 2005; DuPont, 2005). O 

exame radiológico de dentes clinicamente afectados por FORL revelou a existência de lesões 

mais extensas em 98,4% dos casos. O mesmo estudo revelou ainda que 8,7% dos gatos sem 

evidência clínica de FORL apresentavam lesões radiográficas (DuPont, 2005).  

O exame radiológico oral deve ser realizado com o animal sob anestesia geral (González et 

al., 2005; Reiter, 2007). Radiograficamente, as lesões de reabsorção odontoclástica podem 

surgir com várias apresentações: áreas radiolucentes na estrutura do dente (DuPont, 2005; 

González et al., 2005; Lyon, 2007); perda variável da estrutura radicular (González et al., 
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2005); diminuição difusa da radiodensidade da raiz em comparação com as raízes adjacentes; 

aumento focal do canal pulpar radicular; persistência das raízes com perda da coroa dentária 

(DuPont, 2005); perda da integridade do ligamento periodontal (DuPont, 2005; González et 

al., 2005) e da lâmina dura e, aumento da radiodensidade do osso alveolar em comparação 

com o osso alveolar dos dentes adjacentes (DuPont, 2005), característico de um processo de 

anquilose (González et al., 2005; Lyon, 2007).  

As FORL são classificadas em cinco estadios de acordo com DuPont (2005), consoante as 

estruturas dentárias atingidas (Quadro 1) e em dois tipos de acordo com Reiter et al. (2005), 

consoante a aparência radiográfica da raiz (Quadro 2), como ilustrados pela Figura 18. 

 
Quadro 1. Classificação do estadio das lesões de reabsorção odontoclástica em felinos.  

Estadio Descrição 

I Lesões precoces ou incipientes, envolvendo apenas uma pequena área do 

esmalte ou cimento dentário, difíceis de detectar clínica e radiograficamente. 

II A lesão estende-se do esmalte/cimento à dentina (da coroa ou da raiz) mas não 

envolve a polpa. 

III A lesão envolve o cimento, a dentina e a cavidade pulpar. 

IV Perda extensiva da raiz e da coroa, suficiente para enfraquecer o dente. 

V Ausência de coroa supragengival, sendo o local da lesão coberto por gengiva. 

Radiograficamente são visíveis as raízes retidas. 

Adaptado de: DuPont, 2005. 

 

Quadro 2. Classificação do tipo de lesão, de acordo com a aparência radiográfica da raiz dentária.  

Tipo de Lesão Descrição 

1 A radiodensidade da raiz afectada é semelhante à das raízes adjacentes e 

possui o ligamento periodontal evidente. Existe reabsorção inflamatória com 

tecido inflamatório de granulação a preencher o defeito. Ocorrem lesões mais 

ou menos circunscritas perto da região cervical do dente.  

2 Existe perda da estrutura do ligamento periodontal, perda da definição da 

estrutura radicular e de anquilose evidente.  

Adaptado de: Reiter et al., 2005. 

 

Segundo Roux et al. (2005), as alterações no ligamento periodontal observadas 

radiograficamente podem representar um estadio pré-clínico de reabsorção dentária. 

A avaliação da estrutura dentária e a extensão das lesões é baseada no exame radiológico 

(Lyon, 2007) (Figura 18). 
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Figura 18. Aparência radiográfica de FORL: (a) dente 304 no estadio II, tipo 1, com envolvimento do 

esmalte e da dentina e sem envolvimento da polpa; (b) dente 404 no estadio III, tipo 2, com 

envolvimento do esmalte, da dentina e da polpa dentária; (c) dente 309 no estadio IV, tipo 2; (d) raízes 

retidas no 307, no estadio V, do tipo 2. 

              

            (a)                                (b)                               (c)                                (d) 

 

A avaliação radiográfica inclui a observação da integridade da lâmina dura (parede do osso 

alveolar), representada radiograficamente pela linha branca de osso, que rodeia a raiz do 

dente, incluindo a área periapical. Esta estrutura está separada da raiz através de uma linha 

negra, que representa o ligamento periodontal. Nos gatos estas estruturas nem sempre são 

identificáveis mas quando o são, a perda da sua integridade pode estar relacionada com 

processos de reabsorção dentária, anquilose ou com processos inflamatórios focais (DuPont, 

2005). 

Contudo, existem artefactos químicos que podem mimetizar estas lesões de reabsorção, mas 

que podem ser diferenciados destas de acordo com a sua extensão, que vai além da estrutura 

do dente. A sobreexposição da área cervical do dente pode também simular estas lesões 

(DuPont, 2005). 

A utilização de um sistema digital radiográfico apresenta várias vantagens em relação ao 

sistema clássico. Permite um menor tempo de exposição à radiação e uma melhor imagem 

radiográfica, o que facilita o diagnóstico de lesões mais iniciais (DuPont, 2005) (Figura 19).  

 

Figura 19. Vista radiográfica dos pré-molares e molares mandibulares esquerdos sem FORL, obtidos 

por sistema radiográfico digital (a) e clássico (b). 

  

(a)                         (b) 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

60 

 

Clinicamente, as lesões do tipo 1 parecem estar associadas à presença de inflamação, devido a 

uma gengivite ou periodontite severa ou ainda, devido a doença endodôntica. Os pacientes 

com doença periodontal de moderada a severa, comumente manifestam FORL na região 

cervical, com reabsorção radicular mínima ou mesmo ausente (DuPont, 2005). 

Em comparação, a inflamação não parece ter um papel muito activo nas lesões do tipo 2 que, 

geralmente não apresentam relação com doença endodôntica, nem com periodontite. Estas 

lesões apresentam frequentemente uma gengivite ligeira localizada ou, por vezes, uma 

hiperplasia gengival ou um granuloma associado. Nestes casos, a inflamação aparenta mais 

ser uma consequência do que uma causa de reabsorção. Radiograficamente, estas lesões 

apresentam reabsorção radicular, evidenciada pela perda da radiopacidade da raiz dos dentes 

envolvidos, em comparação com as raízes adjacentes. Quando isto é observado, significa que 

a raiz está a ser substituída por um tecido semelhante a cimento e que eventualmente será 

convertido em tecido ósseo. Nas lesões do tipo 2, a dentina peripulpar só é afectada na fase 

final do processo de reabsorção. Mesmo quando o processo está avançado, o envolvimento da 

polpa não resulta em pulpite nem em necrose. Esta estrutura permanece viável e saudável à 

medida que a raiz é substituída por osso (DuPont, 2005). Nestas lesões ocorrem 

simultaneamente processos de reabsorção e de reparação, estando osteoblastos e 

odontoclastos activos ao mesmo tempo, na mesma lesão (Johnston, 2000; DuPont, 2005; 

Reiter et al., 2005). Deste modo, o osso recém-formado acaba também por passar por um 

processo de reabsorção, à medida que é alvo da remodelação óssea (DuPont, 2005). Os dois 

tipos de reabsorção podem atingir o mesmo animal. De facto, os dentes multirradiculados 

podem apresentar lesões do tipo 2 numa raiz e, do tipo 1 noutra (DuPont, 2005).  

Além do importante factor diagnóstico, o exame radiológico intra-oral é também muito 

importante como base de decisão para o tratamento a instituir (Lund et al., 1998; DuPont, 

2005). 

Baseado na maior incidência de FORL nos terceiros pré-molares mandibulares (307 e 407), 

foi desenvolvido um estudo, de modo a determinar se o exame radiográfico apenas a estes 

dois dentes seria suficiente para diagnosticar ou excluir FORL a um gato. Demonstrou-se a 

possibilidade de diagnóstico deste tipo de lesões em 9 de cada 10 gatos, apenas com duas 

radiografias. Deste modo, é possível uma diminuição no tempo de anestesia do animal, uma 

menor exposição à radiação X, menos tempo necessário para a sua realização e um menor 

custo para o proprietário (Heaton et al., 2004). 

Têm sido estudadas outras formas de diagnóstico além do exame radiológico intra-oral, mas 

não são tão efectivas (DeLaurier et al., 2002a). 

A actividade dos osteoblastos e dos osteoclastos pode ser monitorizada através da medição de 
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marcadores bioquímicos existentes no soro e na urina. A fosfatase alcalina óssea (BAP) é um 

marcador de formação óssea produzida pelos osteoblastos, necessário à formação osteóide e à 

mineralização da matriz. A desoxipiridinolina (DPD) é um dos marcadores específicos da 

degradação da matriz óssea pelos osteoclastos. Os marcadores da remodelação óssea têm sido 

muito utilizados para determinar a maturação óssea, os efeitos hormonais sobre o 

metabolismo ósseo e ainda para diagnosticar patologias ósseas. Segundo um estudo, os 

marcadores de formação e de reabsorção ósseas diminuem com a maturação óssea no gato, 

não se observando diferenças significativas entre gatos adultos de idades diferentes. Isto 

ocorre porque, durante o crescimento, quando o esqueleto está a ser remodelado, a 

remodelação óssea ocorre rapidamente. No entanto, quando a maturidade é atingida, a 

actividade dos osteoblastos e dos osteoclastos estabiliza a um nível muito mais baixo. No 

entanto, a presença ou o grau de FORL não aparentam estar associadas às alterações 

sistémicas de remodelação óssea. Este facto sugere que as alterações na actividade 

osteoclástica associadas a esta doença sejam locais, não podendo ser diagnosticadas a partir 

da medição destes marcadores ao nível sérico ou urinário (DeLaurier et al., 2002a). Os 

estimuladores de reabsorção óssea osteoclástica mais importantes ao nível sanguíneo são a 

paratormona (PTH) e a vitamina D3, enquanto que os estimuladores locais mais importantes 

são a prostaglandina E2 (PGE2) e as IL-1. As hormonas da tiróide, a vitamina A e os péptidos 

relacionados com a paratormona (PTHrP) também traduzem a actividade osteoclástica ao 

nível sanguíneo (Reiter et al., 2003). 

 

3.6. Prevenção 

Actualmente, não existe nenhuma estratégia preventiva eficaz (DuPont, 2005; Reiter, 2007), 

uma vez que ainda não se conseguiu estabelecer a causa destas lesões (DuPont, 2005). 

Uma vez que a inflamação periodontal é apontada como uma causa de reabsorção dentária 

externa, a realização de uma higiene oral correcta e frequente, de forma a eliminar a 

deposição de placa bacteriana, vai reduzir as hipóteses de desenvolvimento de inflamação 

periodontal, minimizando assim a possibilidade de reabsorção dentária de origem inflamatória 

ou o agravamento de situações de FORL (DuPont, 2005).  

Não está provado que a aplicação tópica de agentes à base de flúor previna ou diminua a 

reabsorção dentária nos gatos (Lyon, 2007; Reiter, 2007). Segundo DuPont (2005) e Lyon 

(2007), as únicas vantagens deste tratamento serão a redução da sensibilidade dentária e 

alguma acção antibacteriana, evitando assim o desenvolvimento da cárie dentária que, nos 

gatos é rara. Embora os cuidados dentários em casa sejam fundamentais, não previnem o 

aparecimento ou a progressão das lesões de reabsorção odontoclástica felinas (Brannan, 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

62 

 

2006). 

A abfracção é uma possível causa de lesão inicial no cimento. Deste modo, a alimentação do 

animal, com uma dieta de consistência mais mole, que não necessite de movimentos de flexão 

muito insidiosos para a sua ingestão, ao diminuir as forças laterais aplicadas sobre o dente, 

pode ser um bom modo de prevenção (DuPont, 2005). 

Novas dietas com baixos teores de vitamina D devem também ser formuladas (DuPont, 

2005).  

 

3.7. Prognóstico 

Uma vez que a presença de um dente visivelmente afectado com FORL é um indício da 

doença noutros dentes, o prognóstico declara-se reservado e é provável que a maioria dos 

dentes venha a ser perdida (Carmichael, 2005). 

Assim, o principal objectivo do tratamento desta doença é garantir a eliminação da dor e 

proporcionar ao gato uma vida com qualidade (Gorrel, 2003). 

Em animais tratados devem ser efectuadas radiografias intra-orais uma vez por ano, para 

acompanhamento clínico (Reiter, 2007). 

 

3.8. Tratamento 

O objectivo do tratamento de FORL consiste em aliviar a dor, prevenir a progressão da 

doença e restaurar a função dentária (Gorrel, 2003; Lyon, 2007). É provável que as lesões 

localizadas apenas nas superfícies radiculares e sem comunicação com a cavidade oral sejam 

assintomáticas. No entanto, se existir invasão e/ou exposição da polpa dentária à cavidade 

oral, pode haver desconforto e dor, mesmo que o animal não pareça manifestá-lo (Gorrel, 

2003). 

A realização de um tratamento paliativo, como a administração de antibióticos e de 

antissépticos, pode melhorar a sintomatologia clínica, ao diminuir a carga microbiana da 

cavidade oral (González et al., 2005). Para uma correcta definição dos tratamentos adequados, 

são necessárias radiografias que nos esclareçam qual a fase do processo (DuPont, 2005). 

Correntemente, sugerem-se três possibilidades principais de tratamento: o tratamento 

conservativo, a extracção dentária e a amputação da coroa (Gorrel, 2003). 

 

3.8.1. Tratamento Conservativo 

O tratamento conservativo consiste na monitorização clínica e radiológica das lesões. Porém, 

este só é aconselhado em casos de lesões ligeiras, apenas visíveis ao exame radiológico e que, 

não apresentem sinais clínicos. Contudo, como este tipo de lesões raramente são 

diagnosticadas, este tipo de tratamento raramente é efectuado (Gorrel, 2003). 
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3.8.2. Extracção Dentária 

O tratamento de eleição é a extracção dentária dos dentes afectados e das respectivas raízes 

(DuPont, 2005; Brannan, 2006; Lyon, 2007), utilizando um equipamento dentário de alta 

velocidade. Este procedimento é recomendado para as raízes do tipo 1, em que a aparência 

radiográfica das raízes e dos ligamentos periodontais são normais ou quando há afecção do 

ligamento (Brannan, 2006), mesmo que a coroa esteja ausente (DuPont, 2005). Em qualquer 

dos casos, há exposição da dentina e perda de uma porção significativa da coroa (Brannan, 

2006). Alguns veterinários defendem que quando já não existe coroa visível, as raízes retidas 

que não apresentam inflamação periapical devem ser deixadas no local. Outros autores 

defendem que mesmo estas raízes devem ser extraídas, uma vez que a sua presença pode levar 

a uma inflamação persistente (Lyon, 2007). 

A extracção cirúrgica geralmente envolve um procedimento com trauma perirradicular 

(DuPont, 2005). Existem duas técnicas básicas utilizadas para a extracção dentária: a 

extracção aberta e a fechada (Gorrel, 2003). Na técnica aberta é feito um flap gengival, 

remoção do osso alveolar, odontossecção no caso dos dentes multirradiculados, elevação e 

extracção das raízes e/ou dos fragmentos obtidos da odontossecção, alveoloplastia e sutura do 

flap com fio reabsorvível (Gorrel, 2003; Goldstein, 2006; Lyon, 2007; Reiter, 2007). A 

técnica fechada é feita do mesmo modo, odontossecção dos dentes multirradiculados, usa-se 

um elevador de periósteo para rupturar o ligamento periodontal e para a elevação do dente ou 

fragmentos seccionados, sem ser necessário remover o osso alveolar e são extraídos os dentes 

ou fragmentos individualmente, com um fórceps de extracção. O local da extracção é suturado 

ou é deixado a cicatrizar por segunda intenção (Gorrel, 2003).  

 

3.8.3. Amputação da Coroa 

Este é um tratamento alternativo à extracção dentária total. Contudo, é um pouco controverso, 

porque é feita a amputação da coroa e são deixadas as raízes na esperança que estas sejam 

reabsorvidas (Bellows, 2004b; DuPont, 2005).  

Os gatos que apresentam no mínimo lesões no estadio III, sem envolvimento do ligamento 

periodontal, são pacientes recomendados para este tipo de tratamento (Bellows, 2004b). As 

raízes que apresentam envolvimento periodontal não devem ser sujeitas a este procedimento, 

assim como os animais com gengivo-estomatite, faucite (Brannan, 2006), periodontite, 

mobilidade dentária ou evidência radiográfica de doença endodôntica (Carmichael, 2005; 

DuPont, 2005), mesmo que a raiz se apresente normal radiograficamente (Brannan, 2006). Os 

animais positivos ao FIV e ao FeLV também não são candidatos a este tratamento (DuPont, 

2005; Lyon, 2007). Nas raízes do tipo 2, em que ocorre substituição óssea e há perda da 

definição da estrutura radicular, torna-se impossível remover o dente na totalidade. Nestes 
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casos, o tratamento de eleição é a amputação da coroa abaixo da linha gengival (Gorrel, 2003; 

DuPont, 2005; González et al., 2005; Brannan, 2006; Goldstein, 2006; Lyon, 2007; Reiter, 

2007) através de um flap. Este é um procedimento rápido e simples, mas convém explicar ao 

proprietário do animal que as raízes foram deixadas intencionalmente e o porquê (DuPont, 

2005). No entanto, há muitos dentistas que recomendam a extracção dentária neste tipo de 

lesões (Brannan, 2006; Goldstein, 2006; Lyon, 2007). Quando as raízes sofrem um processo 

deste tipo é muito difícil a sua extracção devido à anquilose e às alterações de reabsorção 

(Gorrel, 2003; DuPont, 2005; Brannan, 2006).  

A remoção cirúrgica da coroa vai eliminar a fonte da dor, que provém da exposição da dentina 

(Gorrel, 2003; Brannan, 2006), de um modo menos invasivo e menos traumático (DuPont, 

2005). As raízes reabsorvidas são deixadas intencionalmente, sendo a gengiva suturada sobre 

as mesmas, com um fio de sutura reabsorvível (Gorrel, 2003; Brannan, 2006). Este 

procedimento necessita de uma monitorização radiográfica regular, para garantir que o 

processo de reabsorção decorreu e que existe cicatrização do local (DuPont, 2005; Lyon, 

2007). Os dentes caninos apenas devem ser sujeitos a amputação da coroa quando o processo 

está muito avançado e existe reabsorção da raiz (DuPont, 2005). 

A realização deste procedimento em lesões do tipo 2 resultou numa recuperação da gengiva 

sem o posterior desenvolvimento de uma gengivite, excepto num animal. No entanto, estes 

animais apresentam uma perda do osso alveolar menor e defeitos ósseos mais pequenos, em 

comparação com os animais a que são extraídos os dentes. Como tal, segundo o autor a 

amputação da coroa é a técnica de eleição para as lesões no estadio II, III e IV e para as lesões 

do tipo 2 (DuPont, 2005). 

 

Quando se realiza uma extracção dentária ou uma amputação da coroa, a dor do paciente deve 

ser controlada através de um combinação de analgesia pré-operatória e pós-operatória, 

anestesias tronculares intraorais e analgésicos durante alguns dias depois da intervenção 

(Carmichael, 2005). Para diminuir a dor durante a cirúrgica devem ser efectuados bloqueios 

nas áreas respectivas da extracção dentária com por exemplo com lidocaína. É preciso ter 

cuidado com a dose de lidocaína utilizada, uma vez que os gatos são muito sensíveis a doses 

elevadas deste analgésico. O maneio da dor pós-operatória deve ser feito durante 2 a 3 dias, 

com opióides, e.g butorfanol (0,05-0,1 mg/Kg, SC) ou com anti-inflamatórios não esteróides 

(AINEs). Pode aplicar-se uma pomada à base de clorhexidina nos tecidos orais, BID, durante 

2 semanas, e.g. Elugel
®

 (Pierre Fabre, Lisboa, Portugal). Normalmente, não é necessária a 

administração de antibiótico pós-cirúrgico, excepto se o animal apresentar outra condição 

clínica que justifique a sua utilização ou tenha sofrido um trauma extenso durante a extracção 

dentária (Reiter, 2007). No entanto, muitas vezes estes são administrados com objectivos 
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profilácticos durante cinco a sete dias. A escolha deve incidir sobre fármacos eficazes contra 

bactérias anaeróbias Gram-negativas. Podem ser instituídas outras medidas pós-operatórias de 

higiene oral mas normalmente não são muito bem toleradas pelos gatos (Carmichael, 2005). 

Os pacientes devem ser reavaliados duas a três semanas depois da intervenção para verificar a 

cicatrização (Carmichael, 2005). 

 

3.8.4. Restauração Dentária 

As lesões de reabsorção odontoclástica no estadio I são frequentemente muito pequenas para 

se efectuar este tratamento. Por outro lado, nas lesões dos estadios IV e V, devido à extensa 

destruição dentária, não é recomendado este procedimento (Lyon, 2007). 

As lesões no estadio II em que não há envolvimento da polpa (Bellows, 2004a), do tipo 1 

apenas com inflamação periapical (DuPont, 2005) e no estadio III (Lyon, 2007) podem ser 

restauradas com um cimento ionómero de vidro colocado sobre a dentina. A sua utilização 

pode ser vantajosa devido à sua capacidade de adesão ao esmalte e à dentina (Bellows, 

2004a), sem ser necessário recorrer a um agente de adesão. A sua aplicação é bastante 

simples, sendo apenas necessária uma remoção prévia de qualquer tecido de granulação ou 

gengival da lesão antes do preenchimento do local com este ionómero. O local é 

posteriormente coberto por um verniz ou uma resina de modo a prevenir a dessecação 

(DuPont, 2005). A decisão da escolha deste tratamento só deve ser efectuada após uma 

avaliação radiográfica que elimine o envolvimento endodôntico (Bellows, 2004a). Os dentes 

restaurados devem ser re-avaliados, de modo a monitorizar a progressão da lesão (Johnston, 

2000). 

No entanto, a taxa de sucesso associada a este tratamento é muito baixa (20%), devido à sua 

incapacidade de impedir a progressão do processo de reabsorção (Johnston, 2000; Bellows, 

2004a; DuPont, 2005; Lyon, 2007). DuPont (2005) demonstrou que 65% das restaurações 

realizadas à base deste cimento desenvolveram FORL nos 6-37 meses após tratamento. Deste 

modo, o restauro dentário não é aconselhado uma vez que a patologia continua a progredir, 

desperdiçando-se todo o trabalho dispendido até então (Gorrel, 2003; DuPont, 2005; Brannan, 

2006; Lyon, 2007; Reiter, 2007). 

 

No quadro 3 estão indicados os diferentes tipos de tratamento consoante o tipo de lesão 

observada. 
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Quadro 3. Protocolo de tratamento de acordo com o estadio e o tipo de lesão. 

Estadio e Tipo de Lesão Tratamento recomendado 

Estadio I Remover os tecidos que estejam a cobrir a lesão e selar 

o local. 

Estadio II, III e IV nos dentes pré-

molares e molares 

   - Tipo 1  

   - Tipo 2  

 

 

Extracção completa.  

Amputação da coroa (apenas em animais sem gengivo-

estomatite, periodontite, doença endodôntica e FIV/FeLV 

negativos). Extracção completa, quando não é possível a 

amputação da coroa. 

Estadio II e III nos dentes caninos Considerar a restauração até atingir o estadio IV. 

Estadio IV nos dentes caninos 

   - Tipo 1 

   - Tipo 2 

 

Extracção dentária. 

Amputação da coroa. 

Estadio V 

   - Tipo 1 

   - Tipo 2 

 

Extracção de qualquer porção de raiz remanescente. 

Apenas monitorizar radiograficamente (tratamento 

conservativo). 

Adaptado de: DuPont, 2005. 

 

Anteriormente, recomendava-se um tratamento à base de flúor para as lesões no estadio I, a 

restauração dentária para as lesões nos estadios II e III e a extracção dentária para as lesões 

nos estadios IV e V (DuPont, 2005). 

No caso dos dentes que se encontram numa fase terminal do processo e cuja única evidência 

seja uma elevação no local do dente recoberta por gengiva saudável, aconselha-se a não 

instituir qualquer tratamento e efectuar apenas uma monitorização radiográfica (DuPont, 

2005). 

 

3.8.5. Substâncias Inibidoras da Reabsorção 

Experimentalmente, é possível inibir a reabsorção óssea em culturas celulares felinas através 

da adição de três substâncias inibidoras: a calcitonina, o alendronato e um antagonista da 

integrina (Muzylak et al., 2002). González et al. (2005) demonstraram a eficácia do 

alendronato na inibição da progressão de FORL. 
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NOÇÕES IMPORTANTES PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DA 

CAVIDADE ORAL 

 

A boa prática em Medicina Veterinária deve incluir sempre a avaliação da cavidade oral 

durante o exame físico. Um exame mais aprofundado deve ser efectuado posteriormente com 

o animal sob anestesia geral. 

Existem fichas clínicas específicas que auxiliam no exame clínico oral completo, denominado 

odontograma (Anexo 7), o que torna o exame da cavidade oral um método prático e rápido de 

realizar (Hernandez, 2007). 

A avaliação em si deve focar-se sobre o tipo de crânio e a simetria da cabeça (Lobprise, 

2007). Quanto ao tipo de crânio, os animais podem ser classificados em: braquicéfalos (Figura 

20) que apresentam um perfil facial achatado e largo, como o Persa; mesocéfalos (Figura 21) 

que apresentam um perfil facial equilibrado, como o Europeu Comum e os dolicocéfalos 

(Figura 22) que apresentam um perfil facial longo e estreito, como o Siamês (Hernandez, 

2007). 

 

  

 

Figura 20. Gato Persa – Raça braquicefálica (Adaptado de: 

www.wildeaboutcats.co.uk/availability.htm). 

 

 

 

 

Figura 21. Gato Europeu Comum – Raça mesocefálica (Adaptado de: 

www.aboutcatsinfo.com).  

 

 

 

 

Figura 22. Gato Siamês - Raça dolicocefálica (Adaptado de: www.blue-

gem.com). 

  

Devem ser palpados os linfonodos que drenam esta área, principalmente os sub-mandibulares, 

para determinar se estes estão aumentados de volume, se apresentam alterações de 

consistência ou qualquer outra anomalia (Hernandez, 2007). 
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Aquando da observação da cavidade oral propriamente dita é preciso ter em atenção 

determinados factores, como a existência de fístulas oro-nasais, lesões nas mucosas e 

gengivas (gengivites, estomatites, epulides, entre outras). Devem também ser observados os 

lábios e a sua simetria e avaliada a quantidade de saliva produzida, uma vez que a hipersiália 

é um sinal comum à maioria das doenças orais (Hernandez, 2007). 

O exame oral inclui também a observação da oclusão entre os incisivos maxilares e 

mandibulares, uma vez que podem existir problemas de mal-oclusão que se classificam em 5 

classes: 

- Classe 0: Oclusão normal denominada de mordida cruzada - scissor bite. 

- Classe I: Relação mesio-distal normal, mas existe um distúrbio linguo-facial que inclui a 

mordida cruzada anterior ou posterior, caninos de base estreita, giro-versão dos dentes 

caninos e apinhamento dentário. 

- Classe II: São denominadas distoclusões, quando a mandíbula é relativamente mais curta do 

que a maxila. Isto pode ocorrer devido a braquignatismo mandibular (mandíbula curta) ou a 

prognatismo maxilar (maxila longa); 

- Classe III: São denominadas mesioclusões, quando a mandíbula for relativamente mais 

longa do que a maxila. Isto pode ocorrer devido a prognatismo mandibular (mandíbula longa) 

ou a braquignatismo maxilar (maxila curta); 

- Classe IV: São denominadas as mordidas retorcidas, quando um dos quatro quadrantes 

apresenta relação mesial
2
 com a maxila do mesmo lado e o quadrante do lado oposto 

apresenta relação distal
3
 com a maxila do mesmo lado, ou seja, uma mandíbula está em 

mesioclusão e a outra em distoclusão (Hernandez, 2007). 

Também se deve observar o diastema existente entre o 3º incisivo e o canino maxilares, que 

deve permitir a localização dos caninos mandibulares sem estes interferirem com o palato. 

Pode haver ainda a existência de outros dentes mal posicionados, devendo esta informação ser 

igualmente registada (Hernandez, 2007). 

A arcada dentária definitiva do gato é constituída por 30 dentes: 12 incisivos (I), 4 caninos 

(C), 10 pré-molares (PM) e 4 molares (M), sendo a fórmula dentária correspondente:  

 

Maxila  2x    3I   1C   3PM   1M 

Mandíbula 2x    3I   1C   2PM   1M 

 

Esta fórmula é dividida em quatro quadrantes, segundo o sistema Triadan modificado (Figura 

23), sendo necessário o seu conhecimento de modo a assinalar as várias alterações observadas 

                                                 
2 Mesial – posição que descreve um dente ou superfície de um dente que esteja em direcção à linha imaginária central do arco dentário 
(Mitchell, 2005a). 
3 Distal – posição que descreve um dente ou superfície de um dente que está o mais distante da linha imaginária central do arco dentário 

(Mitchell, 2005a). 
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nos dentes correspondentes (Mitchell, 2005a; Hernandez, 2007). 

 

Figura 23. Esquema da dentição felina. (Gentilmente cedido por: Dra. Lisa Mestrinho, SOS Vet). 

             
 

Sendo, 

 101, 102 e 103 os incisivos maxilares direitos; 104 o canino maxilar direito; 106, 107 

e 108 os pré-molares maxilares direitos e 109 o molar maxilar direito, pertencentes ao 1º 

quadrante. 

 201, 202 e 203 os incisivos maxilares esquerdos; 204 o canino maxilar esquerdo; 206, 

207 e 208 os pré-molares maxilares esquerdos e 209 o molar maxilar esquerdo, pertencentes 

ao 2º quadrante. 

 301, 302 e 303 os incisivos mandibulares esquerdos; 304 o canino mandibular 

esquerdo; 307 e 308 os pré-molares mandibulares esquerdos e 309 o molar mandibular 

esquerdo, pertencentes ao 3º quadrante. 

 401, 402 e 403 os incisivos mandibulares direitos; 404 o canino mandibular direito; 

407 e 408 os pré-molares mandibulares direitos e 409 o molar mandibular direito, 

pertencentes ao 4º quadrante (Lobprise, 2007). 

 

Deverá ser avaliada a existência de hiperplasia gengival (HG) e ainda mobilidade dentária 

(MD). Esta última é classificada em 3 graus (Quadro 4) e ocorre quando há perda do osso 

alveolar do dente correspondente, decorrente de doença periodontal, neoplasia ou fractura, 

entre outros. As massas orais devem ser sujeitas a biópsia e os resultados histopatológicos 

registados (Hernandez, 2007).  

 
Quadro 4. Graus de mobilidade dentária.  

Grau de Mobilidade Dentária Apresentação 

I Existe uma ligeira mobilidade. 

II 
Existe uma mobilidade dentária moderada, de cerca de 1 mm em 

qualquer direcção lateral. 

III 

Existe mobilidade dentária severa, maior do que de 1 mm, ou de 

depressão dentária ou apenas movimento de qualquer dente com 

3 raízes. 

Adaptado de: Hernandez, 2007; Lobprise, 2007. 
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Deve ser avaliada a existência de bolsa periodontal (BP), assim como o grau de retracção 

gengival (RG) e de exposição da furca (EF). Deve ser registada a presença de gengivite (G) e 

o seu grau, assim como a presença e o grau de cálculo (C). Os dentes ausentes (E) e a 

extracção dentária (X) devem ser igualmente assinalados. Por vezes, é necessária a realização 

de um exame radiográfico para determinar se esta ausência se deve à retenção dentária (não 

erupção do dente), a reabsorção da coroa ou a queda ou extracção do dente (Hernandez, 

2007). 

Dentes extra são denominados dentes supra-numerários (SN) e podem ocorrer devido à 

persistência do decíduo (PD) ou seja, à persistência de algum dente de leite. Pode haver nestes 

casos apinhamento dentário (AD) ou giro-versão (GV). Estas duas apresentações podem 

predispor ao desenvolvimento de doença periodontal (Hernandez, 2007). 

Pode ocorrer hipoplasia do esmalte (HE) quando a membrana do esmalte é muito fina, mole 

ou pouco mineralizada; erosão do esmalte (EE) causada pelo desgaste do esmalte provocado 

por uma causa externa, como por exemplo, devido à mastigação de um brinquedo; desgaste 

dentário (D) que é causado pelo desgaste provocado pelo contacto de um dente com o outro 

(Hernandez, 2007). 

O escurecimento dentário (ED) pode ser provocado tanto por uma causa extrínseca ao dente, 

como manchas metálicas provocadas pelo roer de um objecto de metal ou por causas 

intrínsecas ao dente, como a administração de tetraciclinas ao animal ou mesmo provocada 

pelo sangue (Hernandez, 2007). 

Podem existir fracturas dentárias (FD) e deve ser avaliado atentamente se a cavidade pulpar 

foi exposta (EP) nestes casos.  

As lesões de reabsorção odontoclástica (LR) de causa ainda desconhecida provocam a 

reabsorção da raiz do dente, processo que tem início no cimento e que vai alastrando até à 

dentina. O diagnóstico é realizado através da inspecção visual, táctil e radiográfica. Nestes 

casos deve efectuar-se um exame radiográfico da cavidade oral completo, com o animal sob 

anestesia geral (Hernandez, 2007). 

Antes de efectuar e interpretar as imagens radiológicas obtidas é importante ter noção da 

técnica radiográfica a utilizar e conhecer bem o aparelho utilizado. 

Existem duas técnicas principais de radiologia intra-oral, a técnica do paralelismo e a do plano 

bissector. 

Técnica do Paralelismo: é usada apenas quando o eixo maior do objecto a ser radiografado e a 

película radiográfica estão em paralelo, o que ocorre frequentemente com os dentes pré-

molares e molares mandibulares. A película radiográfica é colocada o mais próximo possível 

do objecto e o feixe de luz do raio X é direccionado perpendicularmente à película 
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odontológica, obtendo-se assim uma imagem pouco distorcida e pouco ampliada (Heaton et 

al., 2004; Mitchell, 2005b; Caiafa, 2007) (Figura 24). 

 

Figura 24. Técnica do paralelismo: o animal é colocado em decúbito lateral, com o lado a ser 

radiografado para cima. A película é colocada entre a língua e os dentes e o feixe de raio X é 

direccionado medialmente, perpendicularmente ao eixo maior do dente.  

 

     Adaptado de: Heaton et al., 2004. 

 

Técnica do Plano Bissector: esta técnica requer mais prática e é realizada quando o objecto a 

ser radiografado e a película radiográfica não estão em paralelo e é útil para os dentes 

maxilares e os caninos e incisivos mandibulares. A película odontológica deve ser colocada o 

mais próximo possível do objecto e como a película radiográfica e o eixo longo do objecto 

não estão em paralelo existe um ângulo entre eles que é bisseccionado com uma linha 

imaginária, sendo o feixe de luz do raio X direccionado perpendicularmente a essa linha de 

bissecção (Heaton et al., 2004; Mitchell, 2005b; Caiafa, 2007) (Figura 25).  

 

Figura 25. Técnica do plano bissector: a película radiográfica é colocada angularmente, atrás dos 

dentes a radiografar. É desenhada uma linha imaginária entre o eixo maior dos dentes e o eixo da 

película odontológica, designada por plano de bissecção e o feixe de Raio X é direccionado 

perpendicularmente a este plano. 

 
     Adaptado de: Heaton et al., 2004. 
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Outro factor a ter em conta para a realização de um exame da cavidade oral completo é a 

constituição e aparência de um dente normal (Figura 26) (Mitchell, 2005a). 

O dente é dividido externamente em três secções principais: 

Coroa: é a porção do dente coberta por esmalte e normalmente a única parte do dente que se 

apresenta acima da margem da gengiva. A ponta da coroa é conhecida como cúspide. 

Raiz: é a porção do dente que se encontra normalmente abaixo da margem da gengiva. É 

coberta por uma camada fina e dura – o cimento. A ponta da raiz é conhecida como ápice. A 

furca é a área onde as raízes começam a dividir-se nos dentes multirradiculados. 

Colo: é o local de junção da coroa com a raiz onde normalmente se insere a gengiva 

(Mitchell, 2005a). 

A dentina constitui o principal volume de substância do dente sob o esmalte e o cimento. 

Podem ser produzidos diferentes tipos de dentina, a primária, a secundária e a terciária 

(Mitchell, 2005a). 

A cavidade pulpar é a porção do espaço interno do dente e divide-se em: 

- Câmara pulpar: a porção da cavidade pulpar dentro da coroa do dente. 

- Câmara radicular: a porção da cavidade pulpar dentro da raiz do dente. 

- Polpa dentária: é o conjunto de vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e tecido 

conjuntivo dentro da cavidade pulpar (Mitchell, 2005a). 

O delta apical é a área do ápice da raiz através da qual passam vasos e nervos para a cavidade 

pulpar (Mitchell, 2005a). 

O periodonto é o conjunto de tecidos moles e duros que suportam as raízes e permite a 

retenção do dente dentro da boca. É constituído por quatro componentes principais: 

- Cimento: é a cobertura dura da raiz do dente e insere-se no ligamento periodontal. 

- Ligamento periodontal: é uma rede de fibras que se insere no cimento da raiz do 

dente até ao osso alveolar. Actua como um amortecedor de choques, mantendo o dente dentro 

do orifício ósseo quando o animal usa os dentes e, também previne que estes sejam 

arrancados do alvéolo. 

- Alvéolo: é o orifício ósseo que segura e suporta a raiz do dente através da sua 

conexão ao ligamento periodontal (Mitchell, 2005a). 
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Figura 26. Diagrama da anatomia do dente em corte longitudinal. 

 

                 Adaptado de: Mitchell, 2005a.  

 

Após o conhecimento da constituição dentária, é de grande utilidade o conhecimento da 

aparência radiográfica normal da cavidade oral (Figura 27) para deste modo ser possível a 

identificação da doença, se existente. O esmalte da coroa do dente é geralmente de maior 

densidade radiográfica. A dentina também é relativamente densa e forma a maior parte da 

coroa e raiz do dente. A cavidade pulpar é o interior radiolucente de cada dente e diminui de 

diâmetro conforme o dente amadurece fazendo com que as paredes da raiz fiquem mais 

grossas. As paredes ósseas dos alvéolos são normalmente representadas de forma radiográfica 

pela linha densa de osso conhecida como lâmina dura. O osso da crista alveolar está 

normalmente ao nível do colo do dente. O ligamento periodontal une a raiz de um dente ao 

seu alvéolo e aparece como uma linha radiolucente entre a lâmina dura do alvéolo e a 

estrutura radiodensa da raiz (Mitchell, 2005a). 

 

Figura 27. Legenda de um raio-X intra-oral, correspondente ao molar e pré-molares mandibulares 

direitos (407, 408 e 409). 

 

 

 

 

Lâmina dura 

Cavidade pulpar 

Esmalte 

Ligamento periodontal 
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Figura 28. Teste rápido 

Speed
®
 Duo FIV/FeLV – 

resultado negativo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Amostra Populacional 

Este estudo foi realizado num Hospital Veterinário privado, na área de Almada, entre os 

meses de Setembro de 2007 e Março de 2008. 

Todos os animais apresentados à consulta com queixa principal associada a doença oral, 

foram submetidos a um exame clínico oral, assim como a um exame radiológico intra-oral 

completo e constituíram o Grupo A, com um total de 40 gatos. O Grupo B constituído por 8 

animais controlo, sujeitos ao mesmo tipo de procedimento, juntou animais que foram 

apresentados à consulta por outro motivo que não o relacionado a doença oral, como por 

exemplo, anestesia geral ou eutanásia. 

A amostra contemplou gatos de várias idades (dos 6 meses aos 16 anos de idade), de ambos 

os sexos (animais inteiros e esterilizados) e de todas as raças. A informação relativa a estes 

parâmetros e ainda ao tipo de alimentação e história médica foram obtidos a partir do 

proprietário ou a partir da ficha clínica do animal.  

A identificação do paciente teve em atenção o nome, idade, 

género, animal inteiro ou não, raça, peso, cor da pelagem e 

dados do proprietário. 

 

2. Colheita de sangue e Despiste de FIV/FeLV 

As amostras sanguíneas (0,5-1,5 mL de sangue total) foram 

colhidas a todos os animais com uma seringa a partir da veia 

jugular, durante a consulta e imediatamente utilizadas para o 

despiste de FIV e FeLV. Para tal, utilizou-se um kit rápido 

comercial Speed
®
 Duo FeLV-FIV, da Virbac (Figura 28). A 

realização da técnica foi efectuada de acordo com as instruções 

do fabricante e o resultado foi interpretado na altura.  

 

3. Exame da Cavidade Oral 

Primeiramente foi realizado um exame clínico da cavidade oral a todos os animais e foram 

registadas na ficha dentária de cada um, as alterações detectadas (Anexo 7), assim como o 

tratamento realizado (Anexo 8). 

Foi feita uma anamnese o mais completa possível, abordando o principal problema do animal 

e o seu histórico dentário e médico tendo em conta os exames previamente realizados.  

O exame da cavidade oral mais aprofundado continuou com o animal sob anestesia geral. 
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Deste modo, foi avaliada a existência de bolsa periodontal, medida em milímetros com o 

auxílio de uma sonda graduada, assim como o grau de retracção gengival. A exposição da 

furca, consequência da retracção gengival, foi classificada em três graus (Quadro 5).  

 

Quadro 5. Graus de exposição da furca dentária.  

Grau de Exposição da furca Apresentação 

I Furca exposta. 

II Furca bem visível, mas não atinge o lado mesial. 

III Furca exposta de um lado ao outro. 

Adaptado de: Hernandez, 2007. 

 

A existência de gengivite e o seu grau (Quadro 6) foram determinados por observação, assim 

como a presença e o grau (Quadro 7) de cálculo. A presença e o grau de gengivo-estomatite 

foram avaliados do mesmo modo. O diagnóstico de gengivo-estomatite linfoplasmocítica foi 

obtido por biópsia. 

Os dentes ausentes e a extracção dentária também foram assinalados na ficha do animal.  

 
Quadro 6. Graus de gengivite.  

Grau de Gengivite Apresentação 

0 Gengiva normal. 

I Inflamação gengival ligeira com ligeira alteração de cor e ligeiro edema. 

II Inflamação gengival moderada com edema e hemorragia. 

III Inflamação gengival severa. 

Adaptado de: Hernandez, 2007; Lobprise, 2007. 

 
Quadro 7. Graus de cálculo dentário.  

Grau de Cálculo Apresentação 

0 Ausência de cálculo. 

I Existência de cálculo na coroa e ligeiramente subgengival. 

II Quantidade moderada de cálculo acima e abaixo da margem gengival. 

III Quantidade abundante de cálculo acima e abaixo da margem gengival. 

Adaptado de: Hernandez, 2007; Lobprise, 2007. 
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Figura 29. Aparelho de radiologia intra-oral.  

Adaptado de: 

http://www.lionsdental/supply.com/files/178

19350. 

 

4. Exame Radiológico da Cavidade Oral 

Os animais sujeitos a exame radiológico intra-oral foram submetidos a anestesia fixa, por 

injecção intramuscular de uma associação de fármacos: 0,05 mg/Kg de medetomidina 

(Domitor
®
, Pfizer, Porto Salvo, Portugal) + 1 mg/Kg de quetamina (Imalgéne

®
 1000, Merial, 

Rio de Mouro, Portugal) + 0,05 mg/Kg de butorfanol (Torbugesic
®
, Fort Dodge, Lisboa, 

Portugal). Foi então verificado quais os 

dentes afectados, a extensão das lesões e o 

comprometimento ósseo. A anestesia foi 

revertida com uma injecção intramuscular de 

atipamezol (Antisedan
®
, Pfizer), com metade 

da dose de medetomidina utilizada.  

O aparelho radiográfico utilizado foi um 

aparelho móvel (Figura 29), com a cabeça 

montada num mastro móvel, permitindo uma 

distância película-foco de cerca de 30 cm. O 

tubo de raio X permitiu uma certa inclinação, 

o que auxiliou ainda mais o seu correcto 

posicionamento. Porém, é mais fácil mudar a 

posição da cabeça do paciente. 

Foram utilizadas duas técnicas de radiologia intra-oral, a técnica do paralelismo (Figura 24) e 

a do plano bissector (Figura 25), tendo sido a primeira mais fácil de realizar. 

Para a realização dos raios X foi utilizada uma kilovoltagem de 50-120 kV, uma 

miliaperagem de 7-15 mA e um tempo de exposição de 0,016 segundos. 

Nalguns casos, as películas de raio X foram reveladas de modo convencional e noutros de 

modo digital.  

A classificação das lesões de reabsorção odontoclástica foi feita com base na classificação do 

tipo de lesão de acordo com a aparência da raiz (Ver Quadro 2), assinalada no dente 

correspondente. Das variáveis registadas na ficha clínica do animal, este estudo apenas incidiu 

sobre a idade do animal, o sexo e o estado reprodutivo, a raça, o tipo de alimentação, o seu 

estatuto viral relativamente ao FIV e ao FeLV, a presença e o grau de gengivite e de gengivo-

estomatite, a presença de gengivo-estomatite lifo-plasmocítica, a presença de FORL e o seu 

tipo, no dente correspondente. O tratamento adoptado para os dentes que apresentaram lesões 

de reabsorção foi a extracção dentária. 

Foram efectuados 6 planos radiográficos, ilustrados pela Figura 30: I – Maxila frontal: 

incisivos e caninos maxilares; II – Maxila direita: pré-molares e molares maxilares direitos; 
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III – Maxila esquerda: pré-molares e molares maxilares esquerdos; IV – Mandíbula frontal: 

incisivos e caninos mandibulares; V – Mandíbula direita: pré-molares e molares mandibulares 

direitos e VI – Mandíbula esquerda: pré-molares e molares mandibulares esquerdos. 

 

Figura 30. Planos radiográficos efectuados: (a) Plano I, (b) Plano II, (c) Plano III, (d) Plano IV, (e) 

Plano V e (f) Plano VI.                   

                                 (a)                                                                    (b) 

 

 

 

 

 

  

 

            

                                  (c)                                                                     (d) 
 

 

 

 

 

 
                                     

 

                                   

                                   (e)                                                                    (f) 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

5. Análise Estatística 

Foram utilizados métodos de estatística descritiva para a apresentação das variáveis estudadas 

em gráficos, quadros e medidas numéricas de síntese, com recurso ao software Excel e ao 

SPSS 16.0. A relação entre a incidência de FORL e a idade foi analisada por método de 

regressão linear simples e correlação. Para avaliação da associação entre o desenvolvimento 

de FORL e as variáveis FIV, género e estado reprodutivo, tipo de alimentação, presença de 

gengivite, de gengivo-estomatite e de gengivo-estomatite linfoplasmocítica foi utilizado o 

Teste exacto de Fisher.  
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RESULTADOS 

 

O Grupo A do presente estudo foi constituído por 40 gatos (Anexo 9), com idades 

compreendidas entre os 2 e os 16 anos (Gráfico 3), sendo 22 machos (16 castrados e 6 

inteiros) e 18 fêmeas (9 esterilizadas e 9 inteiras) (Quadro 8). 

 

Quadro 8. Caracterização da população felina do Grupo A relativamente ao género e estado 

reprodutivo. 

 Estado Reprodutivo  

Género Castrados Inteiros Total 

Machos 16 6 22 

Fêmeas 9 9 18 

Total 25 15 40 

 

 

A população felina é maioritariamente representada pela raça Europeu Comum, mas também 

foram alvo do estudo as raças Siamês, Persa, Bosque da Noruega e British Shorthair, embora 

com pequena representação (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Distribuição dos animais do Grupo A (n=40) consoante as raças. 

 

A população do Grupo B, correspondente ao grupo controlo, contemplou 8 gatos (Anexo 10), 

com idades compreendidas entre os 6 meses e os 14 anos, sendo 5 machos (1 castrado e 4 

inteiros) e 3 fêmeas (2 esterilizadas e 1 inteira) (Quadro 9). O Grupo B é representado apenas 

pela raça Europeu Comum. 

 

Quadro 9. Caracterização da população felina do Grupo B relativamente ao género e estado 

reprodutivo. 

  Estado Reprodutivo  

Género Castrados Inteiros Total 

Machos 1 4 5 

Fêmeas 2 1 3 

Total 3 5 8 
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A incidência de FORL foi de 72,5% no Grupo A, uma vez que foram identificados 29 animais 

com lesões de reabsorção, num total de 40 gatos. Nos animais controlo (Grupo B) a incidência 

de FORL foi apenas de 12,5%, visto só ter sido identificado um animal com lesão, num total 

de 8 gatos (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Incidência de FORL nos Grupos A (n=40) e B (n=8). 

          

 

No Grupo A observou-se que a incidência de FORL aumentou com a idade do animal 

(Gráfico 3 e 4 e Quadro 11).  

O animal mais jovem com FORL tinha 2 anos e o animal mais velho sem qualquer lesão tinha 

14 anos (Gráfico 3). 

A idade média da população felina foi de 7 anos, enquanto que a moda foi de 8 e a mediana 

de 6,5 anos.  

 

Gráfico 3. Efeito da idade na incidência de FORL no Grupo A (n=40). 
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Quadro 10. Comparação da incidência de animais FORL positivos deste estudo (Grupo A) com um 

estudo realizado por Ingham et al. (2001). 

 Incidência deFORL por idade 

Idade (anos) Ingham et al. (2001) Azevedo (2008) 

1 0 0 

2 2 40 

3 0 50 

4 0 67 

5 18 50 

6 34 100 

7 50 100
*
 

8 79 83 

9 66 67 

10 100
*
 100

*
 

>11 100
*
 86 

Idade média (anos) 4,9 7 

População Ao acaso Com  doença oral 

Dentes examinados I C PM M I C PM M 

Número de dentes 228 123 

Método de diagnóstico Clínico e Raio X Clínico e Raio X 

% de FORL na população 29 72.5 
                                   *Nº de gatos limitado. I - Dentes incisivos; C – Caninos; PM – Pré-molares; M – Molares. 

 

Foi encontrada uma correlação positiva e significativa entre a incidência de FORL e a idade do 

animal (r
2
=0.294, r=0.54, p<0,05). 

 

Gráfico 4. Relação entre a incidência de FORL no Grupo A (n=40) e a idade do animal. 

 

A incidência de FORL nos machos (15/22 = 68%) foi inferior à observada nas fêmeas (14/18 

= 78%) (Gráfico 5). As FORL foram mais comuns nos machos castrados e nas fêmeas inteiras 

(Gráfico 5). O género (p= 0,86) e o estado reprodutivo (p=0,38) não foram associados ao 

desenvolvimento de FORL. 

As FORL surgiram mais em animais com uma alimentação seca ou mista (Gráfico 6). 

Observou-se uma incidência de FORL maior em animais que se alimentaram à base de uma 

dieta seca ou mista (Gráfico 7). No entanto, o tipo de alimentação não influenciou o 
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desenvolvimento de FORL (p=0,802), de acordo com o Teste exacto de Fisher. 

 

Gráfico 5. Incidência de FORL no Grupo A (n=40) de acordo com o estado reprodutivo do animal. 

 

 
Gráfico 6. Relação entre o tipo de alimentação e a presença de FORL no Grupo A (n=40). 

 

Gráfico 7. Distribuição do tipo de alimentação em animais FORL positivos do Grupo A (n=40). 

 
A maioria dos animais que surgiram à consulta devido a sintomatologia oral (Grupo A) era 

FIV e FeLV negativos (Gráfico 8). Dos 3 animais FeLV positivos, todos apresentavam FORL 
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e dos 7 animais FIV positivos, 5 apresentavam FORL. No entanto, de acordo com o Teste 

exacto de Fisher (p=1,0) a infecção pelo FIV não foi um factor de risco para o 

desenvolvimento de FORL. Os dados relativos ao FeLV não permitiram a realização do teste 

exacto de Fisher porque não existiram animais FeLV positivos sem lesões de reabsorção. 

 

Gráfico 8. Relação entre o estatuto viral (FIV e FeLV) do Grupo A (n=40) e a incidência de FORL. 

  

A presença de gengivite (p=1,0) ou de gengivo-estomatite (p=1,0) não constituíram factores 

de risco para o desenvolvimento de FORL. 

Dos animais que apresentaram gengivite (n=19), a maioria evidenciou lesões de reabsorção 

odontoclástica (n=14). A maioria dos animais com gengivite apresentava inflamação de grau 

III (Gráfico 9). 

A maioria dos animais com gengivo-estomatite apresentaram uma lesão de grau III, dos quais 

cerca de dois terços apresentaram lesões de reabsorção odontoclástica (Gráfico 10).  

A maioria dos animais com gengivo-estomatite linfoplasmocítica apresentou lesões de 

reabsorção odontoclástica (Gráfico 11).  

A existência de uma Gelp não foi associada com o desenvolvimento de FORL (p=0,59). 

 

Gráfico 9. Incidência de FORL no Grupo A (n=40) de acordo com o grau de gengivite.  
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Gráfico 10. Incidência de FORL no Grupo A (n=40) de acordo com o grau de gengivo-estomatite.  

 
Gráfico 11. Incidência de FORL no Grupo A (n=40) de acordo com a presença de gengivo-estomatite 

linfoplasmocítica. 

 

A população felina do Grupo A que apresentou lesões de reabsorção odontoclástica, 

apresentou maioritariamente lesões do Tipo 2 (Gráfico 12). 

Neste estudo, os dentes mais afectados foram os 307, 309, 407 e 409 (Gráfico 13). Foram 

identificadas lesões em todos os dentes, excepto nos: 201, 204, 302, 303, 401, 402 e 403. Os 

dentes menos afectados foram os incisivos, tanto mandibulares quanto maxilares, sendo os 

incisivos mandibulares raramente afectados.  

 
Gráfico 12. Distribuição das lesões de reabsorção no Grupo A (n=40) de acordo com o tipo de lesão 

(1 ou 2). 
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Gráfico 13. Frequência de dentes afectados por FORL no Grupo A (n=40), de acordo com o dente em 

questão. 

 

I – Incisivos; C – Caninos; PM – Pré-molares; M – Molares. 

 

No Grupo B, apenas um animal apresentou lesões de reabsorção do tipo 2 nos dentes 408 e 

409. Este animal de 5 anos de idade, macho inteiro era FIV positivo. 
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DISCUSSÃO 

  

Neste estudo, a incidência de FORL obtida através de métodos clínicos e radiográficos  numa 

população de gatos com sintomatologia clínica oral (Grupo A) foi de 72,5%. Estes resultados 

são semelhantes aos obtidos por Reiter et al. (2003). O valor da incidência de FORL varia 

muito de estudo para estudo, por um lado devido à técnica de diagnóstico utilizada, por outro 

devido à população estudada. As técnicas que utilizam tanto um exame clínico oral, como um 

exame radiológico intra-oral completo, apresentam um valor de incidência mais elevado, 

devido à possível identificação de lesões localizadas apenas ao nível da raiz, impossíveis de 

diagnosticar ao exame clínico. Quando o estudo incide sobre uma população ao acaso ou 

mista, isto é, sobre animais independentemente de apresentarem ou não sintomatologia oral 

associada, a incidência obtida é inferior à obtida numa população com doença oral (Ingham et 

al., 2001; Pettersson & Mannerfelt, 2003). 

Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com os valores de incidência previamente 

descritos, que variam dos 20 aos 75%, dependendo do método de diagnóstico utilizado (Lund 

et al., 1998; Ingham et al., 2001; Pettersson & Mannerfelt, 2003; Reiter et al., 2003; Harvey 

et al., 2004; Scatena & Venturini, 2007). Contudo, os estudos baseados exclusivamente numa 

população com sintomatologia oral apresentam valores de incidência dos 43 aos 67% 

(Pettersson & Mannerfelt, 2003). 

Na população sem sintomatologia oral associada (Grupo B), a incidência obtida foi de apenas 

12,5%, o que está de acordo com os estudos anteriores que atribuem uma incidência inferior 

nestas populações (Ingham et al., 2001; Pettersson & Mannerfelt, 2003). 

No presente estudo, a incidência de FORL aumentou com a idade do animal, sendo observado 

um maior número de gatos com FORL nos gatos com 6, 8 e 9 anos. 87,5% dos animais com 

idade superior a 5 anos apresentaram FORL. Em comparação com os animais sem lesões de 

reabsorção, os animais com FORL eram mais velhos. À semelhança de estudos anteriores, 

observou-se uma relação positiva e significativa entre a presença de lesões de reabsorção e a 

idade dos animais (Lund et al., 1998; Ingham et al., 2001; Pettersson & Mannerfelt, 2003; 

Reiter et al., 2003; Heaton et al., 2004; Girard et al., 2006). Em contraste com o estudo de 

Ingham et al. (2001), a população com doença oral apresentou uma incidência de FORL mais 

elevada nos gatos mais jovens e um valor semelhante nos animais mais velhos. Este facto 

pode ser explicado através das diferentes populações estudadas (população com 

sintomatologia oral vs população ao acaso). O grupo A incidiu sobre uma população com 

sintomatologia oral associada. Por outro lado, a percentagem de FORL da população total do 
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presente estudo (72,5%) foi superior à obtida por Ingham et al. (2001) que foi de 29%. No 

entanto, a idade média da população estudada em 2001 foi de 4,9 anos, inferior à do presente 

(7 anos) e como já foi referido, a incidência de FORL aumenta com a idade do animal, o que 

pode explicar estes resultados bem diferentes.  

Dos animais que apresentaram lesões de reabsorção odontoclástica, 52% eram machos 

(15/29) e 48% eram fêmeas (14/29), ao contrário do que se registou num estudo realizado por 

Scatena e Venturini (2007). Contudo, a população masculina deste estudo (n=22) é 

ligeiramente superior à feminina (n=18), o que pode justificar aqueles valores ligeiramente 

diferentes. No entanto, a incidência de FORL nos machos (68%) foi inferior à observada nas 

fêmeas (78%), o que está de acordo com os resultados obtidos em estudos anteriores (Lund et 

al., 1998; Ingham et al., 2001). Comparativamente aos animais sem lesões de reabsorção 

odontoclástica, os gatos que apresentaram FORL eram maioritariamente machos castrados e 

fêmeas inteiras. No presente estudo, não foi possível estabelecer nenhuma relação 

significativa entre o género e o estado reprodutivo do animal e o desenvolvimento de FORL, à 

semelhança de estudos anteriores (Ingham et al., 2001; Reiter et al., 2003; Girard et al., 

2006).  

A população do presente estudo foi constituída, maioritariamente, pela raça Europeu Comum 

e por este motivo não foi possível estabelecer qualquer associação entre a raça e o 

desenvolvimento de FORL. Tem sido descrita uma predisposição racial de animais de raça 

pura (Girard et al., 2006) e segundo Scatena e Venturini (2007), principalmente nas raças 

Persa e Siamês. 

No presente estudo, observou-se um maior número de animais afectados por FORL quando 

alimentados com dieta mista ou seca. No entanto, o número de animais alimentados 

exclusivamente com uma alimentação húmida (n=6) foi muito inferior ao número de animais 

alimentados com uma dieta mista (n=18) ou seca (n=16). Foi observada uma maior incidência 

de FORL em animais com uma alimentação à base de uma dieta mista (Pettersson & 

Mannerfelt, 2003). Os resultados obtidos estão de acordo com este facto uma vez que 41,5% 

dos animais FORL positivos foram alimentados à base de uma dieta mista. Contudo, 

observou-se a mesma percentagem para animais com uma alimentação seca. No entanto, não 

foi possível estabelecer nenhuma relação significativa entre o tipo de alimentação e o 

desenvolvimento de lesões de reabsorção de acordo com o Teste exacto de Fisher. 

Não foi igualmente, possível estabelecer nenhuma relação significativa entre a infecção pelo 

FIV e o desenvolvimento de lesões de reabsorção. No entanto, o número de animais FIV 

positivos (n=7) é muito pequeno em comparação com a população felina do Grupo A (n=40), 

o que não permite estabelecer qualquer relação definitiva entre estas duas variáveis, nem 
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associativa, nem dissociativa. Segundo Hofmann-Lehmann et al. (1998), a infecção pelo FIV 

constitui um factor de risco para o desenvolvimento de FORL. No entanto, mesmo nos gatos 

FIV negativos a presença de lesões de reabsorção são bastante comuns (Hofmann-Lehmann et 

al., 1998; Pettersson & Mannerfelt, 2003). Este factor foi também desenvolvido no presente 

estudo, no qual a incidência de FORL observada em gatos infectados pelo FIV (5/7=71%) e 

em gatos não infectados (24/33=73%), foi muito semelhante.  

Não foi possível estudar a relação entre o desenvolvimento de FORL e a infecção pelo FeLV, 

uma vez que os dados obtidos o não permitiram. Até ao momento, não existe nenhum estudo 

que tenha avaliado esta relação. Contudo, a incidência de FIV na população do Grupo A foi 

de apenas 17,5% e a de FeLV de 7,5%, o que pode levar a supor que a infecção por estes 

retrovírus não constitui um factor de risco ao desenvolvimento de FORL (Reiter et al., 2003). 

O presente estudo não estabeleceu nenhuma relação significativa entre a presença de 

gengivite e de gengivo-estomatite e o desenvolvimento de FORL, o que está de acordo com o 

estudo de Reiter et al. (2003). O Grupo A tinha apenas animais com doença oral associada, o 

que justifica o facto de em todos os animais que apresentaram lesões de reabsorção 

odontoclástica houvesse inflamação oral associada. Mas, em separado estas variáveis não 

apresentam qualquer relação associativa. De facto, mesmo animais com inflamação oral não 

desenvolveram lesões de reabsorção. As FORL surgiram em 74% dos animais com gengivite 

e em 71% dos animais com gengivo-estomatite, mas a gengivite e a gengivo-estomatite só 

surgiram em 48% e 52% dos animais com FORL, respectivamente. A maioria dos animais 

que apresentaram gengivo-estomatite, apresentaram uma lesão de grau III, dos quais apenas 

um terço não apresentou lesões de reabsorção odontoclástica. 

No grupo controlo (Grupo B), visto tratar-se de uma população felina sem doença oral clínica, 

nenhum animal apresentou inflamação oral. Contudo, um animal apresentou lesões de 

reabsorção. 

A maioria dos animais que apresentou uma gengivo-estomatite linfoplasmocítica, apresentou 

lesões de reabsorção odontoclástica concomitantes (71,4%). Nestes casos, a presença de 

lesões de reabsorção odontoclástica também foi muito comum em animais que não 

apresentaram Gelp (73%). Também não foi possível estabelecer nenhuma relação 

significativa entre a existência de uma gengivo-estomatite linfoplasmocítica e o 

desenvolvimento de FORL. A existência desta relação não foi, até ao momento, avaliada por 

outros autores.  

Segundo o presente estudo, os dentes mais afectados pelas lesões de reabsorção 

odontoclástica foram os terceiros pré-molares (307 e 407) e os molares (309 e 409) 

mandibulares. Mas como já foi referido, os dentes mais frequentemente afectados variam de 
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estudo para estudo. Segundo Ingham et al. (2001), os dentes mais comumente afectados são 

os terceiros pré-molares mandibulares (307 e 407). De acordo com o estudo realizado por 

Reiter et al. (2003), aqueles são também os dentes mais afectados, além dos molares 

mandibulares (309 e 409) e dos quartos pré-molares maxilares (108 e 208). Segundo Harvey 

et al. (2004), os dentes mais afectados são os molares mandibulares (309 e 409) e os caninos 

maxilares (104 e 204). O presente estudo está em concordância com os mencionados. 

Observou-se ainda que, os dentes menos afectados são os incisivos, quer mandibulares, quer 

maxilares, sendo os mandibulares mais raramente afectados, como foi anteriormente 

observado por Hofmann-Lehmann et al. (1998). Pode ainda ser observado, em consonância 

com os estudos prévios, que as FORL podem atingir todos os dentes (Hofmann-Lehmann et 

al., 1998; Gorrel & Larsson, 2002; Reiter et al., 2003; Goldstein, 2006; Muzylak et al., 2006). 

As lesões do tipo 2 foram predominantes nos dentes com FORL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesões de Reabsorção Odontoclástica Felina e a sua associação a gatos positivos ao FeLV e ao FIV 

89 

 

CONCLUSÃO 

 

A incidência de FORL numa população com sintomatologia oral associada (Grupo A= 

72,5%) foi superior à observada numa população sem sintomatologia oral (Grupo B= 12,5%). 

Estes valores indicam que actualmente, as lesões de reabsorção odontoclástica são uma 

patologia muito comum na prática odontológica felina. 

De acordo como presente estudo, a incidência de FORL apresenta uma correlação positiva e 

significativa com a idade do animal, sendo as FORL, mais comuns, em animais com mais de 

5 anos de idade. Embora a população do Grupo A seja representada por um maior número de 

gatos do sexo masculino, a incidência de FORL nas fêmeas foi superior à observada nos 

machos. A maioria dos animais que apresentou lesões de reabsorção foi alimentada à base de 

uma dieta mista ou seca. 

Das variáveis estudadas, o tipo de alimentação, o género e o estado reprodutivo do animal, a 

infecção pelos vírus FIV e FeLV, a presença e o grau de gengivite, de gengivo-estomatite e a 

presença de gengivo-estomatite linfo-plasmocítica não apresentaram nenhuma relação 

significativa com o desenvolvimento de FORL. 

Dos dentes que apresentaram lesões de reabsorção odontoclástica, a maioria apresentou lesões 

do tipo 2. 

Este estudo está ainda de acordo que a etiologia relacionada com o desenvolvimento destas 

lesões permanece desconhecida. 
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