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RESUMO 

	  
Caracterização clínico, patológica, imuno-histoquímica e molecular da gengivoestomatite 

linfoplasmocítica felina	  
 

A gengivoestomatite linfoplasmocítica felina (GELF) é uma síndrome clínica 
frequentemente observada na medicina de felinos. Trata-se de uma síndrome provavelmente 
multifatorial que envolve o sistema imune dos animais, agentes infecciosos e não 
infecciosos, de modo que a etiologia ainda não foi totalmente determinada. Diversos agentes 
infecciosos como o calicivírus felino (FCV), herpesvírus felino (FHV), vírus da leucemia 
felina (FeLV) e vírus da imunodeficiência felina (FIV) têm sido investigados. Este trabalho 
apresenta uma caracterização clínico, patológica, imuno-histoquímica e molecular de 27 
felinos com GELF. Quanto à raça, 85,2% eram sem raça definida, 7,4% Siamês e 7,4% 
Maine Coon. Os machos corresponderam a 67% dos casos e fêmeas 33%. Quanto à idade, 
10% apresentavam entre 1 e 3 anos, 20% entre 4 e 6 anos, 30% entre 7 e 9 anos, 15% entre 
10 e 12 anos e 25% tinham mais do que 13 anos. A idade média dos felinos foi de 8,8 anos. 
Os principais sinais clínicos observados foram: disfagia (83,3%), halitose (72,2%), sialorreia 
(44,4%), emagrecimento (38,8%), intenso desconforto oral (33,3%), sangramento oral 
(22,2%), pelos opacos e quebradiços (11,1%) e intensa dispneia (5,5%). Macroscopicamente, 
eram lesões bilaterais no arco palatino e que se estendiam até a face lateral da base da língua. 
Em 77,8% elas eram difusas, de aspecto proliferativo, coloração vermelho intenso, friável e 
que sangravam facilmente durante a manipulação e em 22,2% as lesões eram multifocais a 
coalescentes, por vezes formando múltiplas vesículas, no arco palatino de aspecto 
avermelhado e edematoso. Microscopicamente, 14,8% apresentaram uma inflamação 
moderada (grau 2) e 85,2% dos animais apresentaram uma inflamação grave (grau 3). Os 
antígenos virais do FeLV foram identificados através da técnica de IHQ no epitélio e células 
do infiltrado inflamatório de 29,6% dos animais que apresentavam a GELF. Os antígenos 
virais do FIV foram identificados nas células do infiltrado inflamatório em 3,7% dos casos. 
Os antígenos virais do FCV não foram identificados nas lesões de GELF. Dezoito por cento 
dos animais foram positivos para FIV e 37% foram positivos para FeLV no exame de PCR.  
 
Palavras-chave: úlcera oral, gato, faucite, gengivite, estomatite, complexo 
gengivoestomatite felina, imunodepressão.  

  



	  

ABSTRACT 

 

Clinical, pathological, immunohistochemical and molecular characterization of the feline 
lymphoplasmocytic gengivostomatitis 

 

Feline chronic gingivostomatitis (FCGS) is a clinical syndrome frequently observed in feline 
medicine. This is probably a multifactorial syndrome which involves the immune system of 
animals, infectious and noninfectious agent, though the causes have not been fully 
determined. Several infectious agents such as feline calicivirus (FCV), feline herpesvirus 
(FHV), feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) have been 
investigated. To determine clinical, pathological, immunohistochemical (IHC) and molecular 
characteristics of 27 cats with FCGS was developed. Regarding race, 85.2% were mixed 
breed, 7.4% Siamese and 7.4% Maine Coon. Males were 67% of cases and females 33%. 
Regarding age, 10% were between 1 and 3 years, 20% between 4 and 6 years, 30% between 
7 and 9 years old, 15% between 10 and 12 years and 25% were older than 13 years. The 
average age of the cats was of 8.8 years. The main clinical signs were: dysphagia (83.3%), 
halitosis (72.2%), sialorrhoea (44.4%), weight loss (38.8%), intense oral discomfort (33.3%), 
oral bleeding (22.2%), hair opaque and brittle (11.1%) and severe dyspnea (5.5%). Grossly, 
the lesions were bilateral in the palatal arch and extending to the lateral side of the base of 
the tongue. In 77.7% they were diffuse, proliferative, intense red, crispy and bled easily 
during handling and in 22.3% lesions were multifocal to coalescing, sometimes forming 
multiple vesicles, the palatal arch reddish and edematous appearance. Microscopically, 
14.8% showed moderate inflammation (grade 2) and 85.2% of the animals showed severe 
inflammation (grade 3). FeLV viral antigens were identified by IHC reaction in the 
epithelium and inflammatory cells of 29.6% of the animals showing FCGS. FIV viral 
antigens were identified in inflammatory cells in 3.7% of cases. FCV viral antigens were not 
identified in lesions of FCGS. Eighteen per cent of animals were positive for FIV and 37% 
were positive for FeLV in the PCR. 
 
Keywords: oral ulcer, cat, faucite, gingivitis, stomatitis, feline gingivostomatitis complex, 
feline plasmacytic stomatitis-pharyngitis, immunosuppression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gengivoestomatite linfoplasmocítica felina (GELF) é uma síndrome clínica 

frequentemente observada na medicina de felinos. Essa enfermidade caracteriza-se por 

lesões orais, tipicamente bilaterais e ulceradas que causam intenso desconforto oral 

levando a disfagia, anorexia e emagrecimento (FROST; WILLIAMS, 1986; 

WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2013; LYON, 2005; BELLEI et al., 2008; 

NIEMIEC, 2008). 

O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos e exame histopatológico das lesões 

orais, caracterizadas por um intenso infiltrado de interface composto principalmente por 

plasmócitos e linfócitos, além de neutrófilos, macrófagos e mastócitos (FROST; 

WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; LYON, 2005; HARLEY et al., 2011). 

Trata-se de uma síndrome provavelmente multifatorial, que envolve o sistema imune 

dos animais, agentes infecciosos e não infecciosos, de modo que a etiologia ainda não 

foi totalmente determinada (FROST; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; 

LYON, 2005). No entanto, a maior quantidade de linfócitos T em relação a linfócitos B 

reforça a teoria de que a doença possui etiologia viral (HARLEY et al., 2011).  

Diversos agentes infecciosos como o calicivírus felino (feline calicivirus - FCV), 

herpesvírus felino (feline herpesvirus - FHV-1), vírus da leucemia felina (feline 

leukemia virus - FeLV), vírus da imunodeficiência felina (feline immunodeficiency virus 

FIV), além de uma grande diversidade de bactérias tem sido investigados em felinos 

com GELF. No entanto, todos os agentes infecciosos relacionados tem sido isolados 

tanto de animais que apresentam a GELF como de felinos saudáveis, tornando difícil 

explicar a relação causa e efeito entre os possíveis agentes infecciosos e o 

desenvolvimento da doença (KNOWLES et al., 1989; TENORIO et al., 1991; 

REUBEL et al., 1994; HARGIS et al., 1999; LOMMER; VERSTRAET, 2003; 

QUIMBY et al., 2008; LEE et al., 2010; SYKES et al., 2010; DOLIESLAGER et al., 

2013). 

Tendo em vista as dificuldades de se estabelecer um agente infeccioso 

responsável pela GELF, o tratamento da doença também tem sido considerado um 

desafio na clínica de felinos, uma vez que frequentemente as lesões são refratárias aos 

medicamentos utilizados (FROST; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; 

LOMMER, 2013; LYON, 2005; BELLEI et al., 2008).  
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Este trabalho caracteriza a GELF em gatos no sul do Brasil, através dos sinais 

clínicos, lesões macroscópicas e microscópicas, além da utilização da técnica de imuno-

histoquímica e PCR para identificar os principais agentes virais envolvidos nos casos de 

GELF.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

	  

2.1 Epidemiologia 

	  

A gengivoestomatite linfoplasmocítica felina (GELF), também denominada de 

complexo gengivoestomatite felina e estomatite-faringite plasmocítica felina, é uma 

síndrome clínica, comumente observada na rotina médica de felinos. Sua etiologia 

específica não foi ainda determinada (THOMPSON et al., 1984; FROST; WILLIAMS, 

1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2013; LYON, 2005; BELLEI et al., 

2008; NIEMIEC, 2008; QUIMBY et al., 2008).  

GELF é caracterizada por uma grave inflamação oral em que a gengiva e a 

mucosa oral apresentam diferentes graus de inflamação, proliferação e ulceração 

(FROST; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2013; LYON, 

2005; BELLEI et al., 2008; NIEMIEC, 2008; HARLEY et al., 2011). Não há 

predisposição racial, etária ou relacionada ao sexo nos felinos acometidos (FROST; 

WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2013; LYON, 2005; 

HEALEY et al., 2007; RUSBRIDGE et al., 2010). No entanto, alguns estudos relatam 

uma maior gravidade das lesões em felinos jovens (um e dois anos de idade) e idosos 

(TENORIO et al., 1991). Além disso, felinos de raça pura parecem ter uma 

predisposição maior do que animais sem raça definida (FROST; WILLIAMS, 1986; 

WILLIAMS; ALLER, 1992; SOUTHERDEN, 2010).  

 

2.2 Sinais clínicos e lesões macroscópicas 

	  
	  
Clinicamente os felinos podem apresentar halitose, sialorreia, baixo escore 

corporal disfagia, anorexia e intenso desconforto oral, este último evidenciado durante a 

alimentação. As lesões orais são tipicamente bilaterais e simétricas, friáveis, ulceradas, 

ou com aspecto proliferativo e sangram facilmente. Quanto a localização, as lesões 

podem ser observadas na gengiva, arco palatino (arco glossopalatino), palato duro/mole 

e língua (FROST; WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 1991; WILLIAMS; ALLER, 

1992; ADDIE et al., 2003; LOMMER, 2013; BAIRD, 2005; LYON, 2005; BELLEI et 

al., 2008; NIEMIEC, 2008; QUIMBY et al., 2008; HARLEY et al., 2011).  
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Tenorio et al., 1991 sugeriram uma graduação para as lesões orais de felinos 

com GELF. Essa graduação varia de zero a quatro, de acordo com sua intensidade. No 

grau um (1) há uma gengivite discreta em que o felino apresenta um discreto 

avermelhamento gengival, sem sinais de proliferação ou ulceração. No grau dois (2) há 

uma gengivite moderada com vermelhidão acentuada, proliferação dos tecidos 

gengivais e variável exsudação. No grau três (3) há uma gengivite grave associada a 

periodontite (cálculos dentários) com ulceração da gengiva e exposição das raízes, além 

de perda de dentes. O grau quatro (4) corresponde aos casos de gengivite, com ou sem 

doença periodontal, associadas a lesões proliferativas e/ou ulceradas do arco palatino 

e/ou bochechas e/ou língua (lesões extra-gengivais). 

 

2.3 Lesões microscópicas 

	  

Microscopicamente o padrão histológico mais observado corresponde a uma 

intensa inflamação de interface epitélio/submucosa composta principalmente por 

plasmócitos e linfócitos (FROST; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; 

LOMMER, 2003; BAIRD, 2005; LYON, 2005; NIEMIEC, 2008; HARLEY et al., 

2011). Podem ser classificados em três graus de acordo com as lesões observadas 

(HARLEY et al., 2011). Grau 0 (mucosa normal): epitélio escamoso estratificado com 

raros linfócitos intraepiteliais. Lâmina própria e submucosa com ocasionais mastócitos e 

linfócitos. Grau 1 (inflamação discreta): epitélio com discreta hiperplasia e 

paraqueratose. Pode haver aumento de linfócitos intraepiteliais e ocasionais neutrófilos. 

Lâmina própria e submucosa com discreto infiltrado perivascular/intersticial de 

plasmócitos, linfócitos, mastócitos e raros macrófagos. Grau 2 (inflamação moderada): 

hiperplasia epitelial com regiões de degeneração ou ulceração, discreta a moderada 

quantidade de linfócitos intraepiteliais misturado com variável quantidade de 

macrófagos e neutrófilos. Lâmina própria e submucosa com moderada infiltração de 

linfócitos, plasmócitos e variável quantidade de macrófagos e neutrófilos. O infiltrado 

inflamatório pode formar uma banda liquenoide na transição mucosa/submucosa. Na 

submucosa pode haver infiltrado inflamatório na periferia da musculatura esquelética. 

Grau 3 (inflamação grave): frequentemente observam-se extensas regiões de 

degeneração do epitélio, espongiose e ulceração, exsudação superficial com grande 

quantidade de macrófagos, neutrófilos e linfócitos. A lâmina própria e submucosa 
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apresentam infiltrado denso de variável proporção de linfócitos, plasmócitos, 

macrófagos e neutrófilos. Em algumas áreas, a lâmina própria está substituída por 

tecido de granulação e debris fibrinonecróticos.  

Este infiltrado possui uma população de células composta principalmente por 

plasmócitos, na maioria produtores de imunoglobulina IgG, seguido de linfócitos T, por 

este motivo frequentemente a doença é denominada gengivoestomatite 

linfoplasmocítica. Além disso a maioria das lesões apresentam variável quantidade de 

neutrófilos, macrófagos e mastócitos na submucosa (LYON, 2005; HARLEY et al., 

2011). Um estudo demonstrou um aumento significativo no número de mastócitos nos 

casos de lesões de reabsorção dentária e gengivoestomatite crônica (ARZI et al., 2010).  

 

2.4 Patogenia 

	  

A patogenia da GELF ainda não foi completamente compreendida uma vez que 

a etiologia é desconhecida. Provavelmente existem múltiplos agentes etiológicos, que 

podem atuar de maneira isolada ou combinados causando a inflamação (FROST; 

WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 1991; WILLIAMS; ALLER, 1992; 2003; 

LOMMER, 2013; BAIRD, 2005; LYON, 2005; HEALEY et al., 2007; NIEMIEC, 

2008; QUIMBY et al., 2008; HARLEY et al., 2011). 

Infecções primárias são usualmente associadas com vários micro-organismos 

que invadem os tecidos por razões desconhecidas e as infecções secundárias são 

causadas por micro-organismos oportunistas. Inicialmente o epitélio gengival e/ou da 

mucosa oral perdem a integridade, levando à ulceração e a entrada de bactérias 

(LOMMER, 2013; LYON, 2005; QUIMBY et al., 2008). O sistema imune então 

responde a essa injúria através de inflamação, que cronicamente é caracterizada pela 

produção de anticorpos (HARLEY et al., 2011). Alguns estudos demostram que estas 

imunoglobulinas são específicas para micro-organismos presentes na cavidade oral 

(LYON, 2005; HARLEY et al., 2011). Em felinos imunodeprimidos, as lesões evoluem 

mais rapidamente (TENORIO et al., 1991). A maioria das doenças da cavidade oral tem 

início em algum evento imunológico localizado no sulco gengival (entre o dente e a 

gengiva), envolvendo um complexo de reações entre o sistema imune e diversos 

antígenos. A doença periodontal se estabelece quando ocorre um desequilíbrio entre o 

hospedeiro e os micro-organismos presentes no local (LYON, 2005). 
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Uma adequada resposta imune é capaz de conter a progressão da doença, de 

forma que ela não se torne evidente. No entanto, em determinadas situações, o 

hospedeiro desenvolve uma reação exacerbada em que o infiltrado inflamatório é mais 

nocivo ao tecido que o próprio agente que iniciou a reação (LYON, 2005).  

 

2.5 Etiologia 

	  

Trata-se de uma doença provavelmente multifatorial que envolve o sistema 

imune dos animais, agentes infecciosos e não infecciosos, de modo que a etiologia ainda 

não foi totalmente determinada. (FROST; WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 1991; 

WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2013; LYON, 2005; HEALEI et al., 2007; 

NIEMIEC, 2008; QUIMBY et al., 2008; HARLEY et al., 2011). A maior quantidade de 

linfócitos T, em relação aos linfócitos B, presentes no infiltrado inflamatório reforça a 

teoria de que a doença possui etiologia viral (HARLEY et al., 2011). Os principais vírus 

que têm sido relacionados a GELF são o FCV (THOMPSON et al., 1984; KNOWLES 

et al., 1989; TENORIO et al., 1991; ADDIE et al., 2003; LOMMER; VERSTRAET, 

2003; QUIMBY et al., 2008), FHV-1 (HARGIS et al., 1999; LOMMER; 

VERSTRAET, 2003; QUIMBY et al., 2008; LEE et al., 2010), FIV (KNOWLES et al., 

1989; TENORIO et al., 1991), FeLV (KNOWLES et al., 1989; TENORIO et al., 1991) 

e bactérias (SYKES et al., 2010; DOLIESLAGER et al., 2011; DOLIESLAGER et al., 

2013).  

 

2.5.1 Calicivírus felino 

	  

O Calicivírus felino (feline calicivirus - FCV) pertence à família Caliciviridae e 

é importante causa de doença do trato respiratório superior de felinos. Consiste de um 

pequeno vírion de 27 a 40 nm, RNA fita simples de polaridade positiva e não 

envelopado, (GASKELL, 2006; CASWELL; WILLIANS, 2007; NEILL, 2007).  

FCV é um agente cosmopolita, amplamente distribuído na população felina, e 15 

a 25% dos gatos são portadores do vírus (CASWELL; WILLIANS, 2007). FCV ainda 

tem sido detectado em felídeos selvagens e de cativeiro (NEILL, 2007) e causa alta 

morbidade em gatos que vivem em grupos, particularmente em filhotes, afetando 
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principalmente animais de gatis e abrigos comunitários (CASWELL; WILLIANS, 

2007).  

A transmissão natural acontece por contato direto com secreções oronasais, 

fômites contaminados ou aerossóis. O vírus pode ser transmitido durante a fase aguda 

da doença, no entanto, os felinos com infecção subclínica aparentemente possuem 

importante papel na disseminação na doença (CASWELL; WILLIANS, 2007). Os gatos 

cronicamente infectados apresentam FCV nas tonsilas e na faringe, onde se replicam em 

baixos níveis durante meses ou anos (NEILL, 2007).  

O período de incubação é de dois a 14 dias e a maioria dos gatos se recupera em 

sete a 14 dias. No entanto, muitos gatos continuam a disseminar o vírus no ambiente 

após a recuperação clínica. Estes gatos são importante fonte de infecção para animais 

que nunca tiveram contato com o FCV ou outras cepas virais (CASWELL; WILLIANS, 

2007; NEILL, 2007).  

Os principais sinais clínicos observados são úlceras orais, que são precedidas por 

pequenas vesículas que rapidamente se rompem. As regiões mais acometidas pelas 

lesões geralmente são as superfícies dorsal e lateral da língua e o palato duro. Em 

alguns casos, podem ocorrer úlceras cutâneas na região das narinas e no focinho 

(GASKELL, 2006; CASWELL; WILLIANS, 2007; NEILL, 2007). 

Úlceras orais são a apresentação clínica mais comum da infecção por FCV, no 

entanto, alguns animais podem apresentar pneumonia caliciviral, considerada incomum, 

mas não rara, associada a cepas com tropismo pulmonar (CASWELL; WILLIANS, 

2007). Além disso, a prevalência do FCV na população de felinos que apresenta 

gengivoestomatite é maior que na população normal de felinos (THOMPSON et al., 

1984; KNOWLES et al., 1989). 

Uma síndrome de claudicação transitória também tem sido associada ao FCV, 

além disso, alguns estudos demonstram que a vacinação contra FCV também pode 

causar claudicação transitória (DAWSON et al., 1994). A infecção de fêmeas prenhes 

pode resultar em abortos (NEILL, 2007), e há também relato de dermatite pustular pós 

ovário-histerectomia, causada por FCV(DECLERQ, 2005).  

Macroscopicamente a pneumonia caliciviral apresenta lesões irregulares, 

localizadas principalmente em região cranioventral dos pulmões e, microscopicamente, 

lise de pneumócitos tipo I, com pneumonia intersticial aguda e subaguda. Pode haver 

membranas hialinas e alvéolos repletos de exsudato serofibrinoso e alguns neutrófilos 

(CASWELL; WILLIANS, 2007).  
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Nos últimos anos, tem sido descrita uma doença sistêmica associada a uma cepa 

altamente virulenta, com apresentação de úlceras orais; alopecia e úlceras cutâneas em 

membros, coxins e região inguinal; edema subcutâneo; necrose de gordura, criptas 

intestinais e hepatócitos; pneumonia intersticial e coagulação intravascular disseminada 

(SCHORR-EVANS et al., 2003; PESAVENTO et al., 2004; REINOLDS et al., 2009; 

MEYER et al., 2011). Essa forma da doença é fatal e altamente contagiosa, podendo 

afetar filhotes e gatos adultos. No entanto, um recente estudo sugere que, além da alta 

patogenicidade viral, exista um fator predisponente individual (MEYER et al., 2011). 

Ao exame histológico, as ulcerações observadas correspondem a necrose do epitélio 

basal e espinhoso e do epitélio folicular, com degeneração balonosa adjacente à 

ulceração (PESAVENTO et al., 2004). A patogenia da infecção por esse agente ainda é 

pouco conhecida, mas se acredita que esteja relacionada a uma combinação de danos 

endotelial e epitelial causados pelo vírus (PESAVENTO et al., 2004). 

A manifestação clínica observada nos animais depende da cepa viral, da 

imunidade do hospedeiro e da rota de infecção (CASWELL; WILLIANS, 2007). 

Alguns estudos demonstram que isolados virais de doenças de evolução crônica são 

diferentes de doenças agudas, isto significa que podem ocorrer mudanças antigênicas 

através de seleção imunológica durante a infecção crônica, resultando em novas cepas 

emergentes (POULET et al., 2000).  

Muitas vezes, clinicamente, é praticamente impossível distinguir o FCV de 

outros patógenos do trato respiratório superior de felinos, particularmente de 

herpesvírus felino e Chlamydophila sp., no entanto, o achado de úlceras orais é 

altamente sugestivo de infecção por FCV (CASWELL; WILLIANS, 2007). Alguns 

autores demonstram que a marcação positiva na IHQ está intimamente ligada aos 

achados de necrose em epitélio e endotélio (PESAVENTO et al., 2004). 

Lesões de gengivoestomatite em felinos são sugestivas de calicivirose, no 

entanto, devem ser diferenciadas de outras alterações do trato respiratório superior de 

gatos (CASWELL; WILLIANS, 2007). O diagnóstico presuntivo pode ser feito pela 

história e pela apresentação clínica dos animais, no entanto, a confirmação diagnóstica 

pode ser feita pela identificação do agente por PCR nos tecidos afetados (CASWELL; 

WILLIANS, 2007). 

 

2.5.2 Vírus da leucemia felina 
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O vírus da leucemia felina (feline leukemia virus – FeLV) é um retrovírus 

pertencente ao gênero Gammaretrovirus. É um vírus RNA fita simples de polaridade 

positiva e envelopado,  que assim como outros retrovírus, utiliza a enzima transcriptase 

reversa para transcrever o RNA genômico de forma reversa em DNA (provirus) que é 

integrado ao genoma do hospedeiro. Devido a variabilidades nas sequências de 

nucleotídeos que codifica para as glicoproteínas presentes no envelope, o FeLV possui 4 

subgrupos (A, B, C e T) que são antigenicamente relacionados (JARRETT, 1975; 

LEVY; CRAWFORD, 2005; HARTMANN, 2006; LUTZ et al., 2009; HARTMANN, 

2012; WILLET; HOSIE, 2013).  

O FeLV possui distribuição mundial afetando tanto felinos domésticos como 

selvagens, no entanto, a sua prevalência é influenciada pela densidade populacional de 

felinos, de modo que animais que vivem sozinhos a prevalência é menor que 1%, ao 

passo que em populações com uma alta densidade de animais a prevalência chega a 

exceder os 20 % (JARRETT, 1975; LEVY; CRAWFORD, 2005; HARTMANN, 2006; 

LUTZ et al., 2009; HARTMANN, 2012; WILLET; HOSIE, 2013). 

A infeção pelo FeLV, na maioria dos casos, leva a uma infecção aguda 

temporária que pode progredir para recuperação clínica completa ou latência. Animais 

que apresentam viremia persistente vão desenvolver as formas clínicas da doença 

(LEVY; CRAWFORD, 2005). Gatos virêmicos são a fonte de infecção, o FeLV é 

transmitido pela saliva, secreções nasais, fezes e leite. A principal forma de transmissão 

é pelo contato direto próximo entre os animais e também por mordidas. São 

considerados os principais fatores de risco animais jovens, populações densas e baixa 

higiene. A infecção inicia na laringe, sítio onde o FeLV infecta os linfócitos, atingindo a 

medula óssea e se multiplicando rapidamente por todo o organismo do animal levando a 

viremia (JARRETT, 1975; LEVY; CRAWFORD, 2005; HARTMANN, 2006; LUTZ et 

al., 2009; HARTMANN, 2012). 

As manifestações clínicas mais comuns decorrentes da viremia persistente são 

imunodepressão, anemia e linfossarcomas (JACKSON et al., 1993; LEVY; 

CRAWFORD, 2005; HARTMANN, 2006; LUTZ et al., 2009; HARTMANN, 2012). O 

prognóstico nestes casos é bastante desfavorável, de modo que entre 70 a 90% dos 

animais persistentemente virêmicos vão desenvolver a doença. A imunodepressão 

causada pelo FeLV é mais grave e complexa do que a causada pelo FIV (LEVY; 

CRAWFORD, 2006; HARTMANN, 2012). O linfossarcoma é o tumor mais comum em 

felinos, provavelmente devido a sua relação com o FeLV, além disso, a forma 
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multicêntrica e mediastínica tem uma maior relação com o FeLV em comparação com a 

forma alimentar (JACKSON et al., 1993). Outras síndromes clínicas relacionadas ao 

FeLV incluem linfoadenopatias periféricas, enterite crônica, doenças imunomediadas e 

sinais neurológicos (LEVY; CRAWFORD, 2005; HARTMANN, 2006; LUTZ et al., 

2009; HARTMANN, 2012). Raros casos de dermatose causada pelo FeLV também são 

descritas na literatura sugerindo uma replicação epitelial do vírus (FAVROT et al., 

2005).  

O diagnóstico pode ser feito através de técnicas moleculares de identificação do 

genoma viral ou proviral (PCR). O isolamento viral é pouco utilizado. No entanto, na 

prática, o teste mais utilizado é o de ELISA seguido da imunocromatografia para 

detecção de antígeno viral (LEVY; CRAWFORD, 2005; HARTMANN, 2006; LUTZ et 

al., 2009; HARTMANN, 2012). 

 

2.5.3 Vírus da imunodeficiência felina 

	  
O vírus da imunodeficiência felina (feline immunodeficiency virus - FIV) é um 

vírus de RNA  fita simples, envelopado, pertencente ao gênero Lentivírus. Possui 

estrutura, ciclo de replicação e patogênese semelhante ao HIV, sendo considerado 

adequado para o estudo de patogenia, testes com antirretrovirais e vacinas contra o HIV. 

O FIV possui distribuição mundial e já foi isolado de diversos animais selvagens. A 

prevalência mundial da doença na população de felinos domésticos está estimada em 

torno de 12% (HARTMANN, 2005; SELLON; HARTMANN, 2006;  HOSIE et al., 

2009; HARTMANN, 2012).  

A principal forma de infeção é através de mordidas, por este motivo, machos 

que possuem um comportamento dominante mais agressivo se infectam com mais 

frequência quando comparado com as fêmeas. A transmissão da mãe para os filhotes 

também é importante, principalmente se a fêmea estiver na fase aguda da doença, neste 

caso até 70 % da ninhada pode se infectar pelo FIV (HARTMANN, 2005; SELLON; 

HARTMANN, 2006; RAVAZZOLLO; COSTA, 2007; HOSIE et al., 2009; 

HARTMANN, 2012). 

O FIV pode se replicar em células dendríticas, monócitos e macrófagos, mas é 

através da sua infecção pelos linfócitos que o vírus se distribui rapidamente por todo o 

organismo do animal. A infecção pelo FIV leva a uma redução significativa do número 

de linfócitos T auxiliares (CD4+), que tem um papel importante no desenvolvimento da 
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resposta. Consequentemente, o comprometimento do sistema imune leva ao 

desenvolvimento de infeções oportunistas (HARTMANN, 2005; SELLON; 

HARTMANN, 2006; RAVAZZOLLO; COSTA, 2007; HOSIE et al., 2009; 

HARTMANN, 2012). 

Os animais infectados pelo FIV podem desenvolver uma síndrome de 

imunodeficiência adquirida, que aumenta o risco dos animais desenvolverem infecções 

oportunistas secundárias. No entanto, observa-se que gatos FIV positivos não 

apresentam sinais clínicos graves e podem viver muitos anos, ou mesmo a vida inteira, 

sem apresentar qualquer sinal clínico. Gatos infectados podem apresentar lesões 

relacionados a imunodeficiência, como gengivoestomatite e rinite crônica, 

linfoadenopatia, glomerulonefrite imunomediada e dermatite, entre outras lesões. No 

entanto, alguns gatos podem ser assintomáticos (HARTMANN, 2005; SELLON; 

HARTMANN, 2006; RAVAZZOLLO; COSTA, 2007; HOSIE et al., 2009; 

HARTMANN, 2011; HARTMANN, 2012). 

A gengivoestomatite crônica é o sinal clínico mais frequente dos animais 

infectados pelo FIV, nestes casos, há uma maior prevalência de doença na cavidade oral 

tendendo a ser mais severas que em gatos FIV negativos (TENORIO et al., 1991; 

HARTMANN, 2006; HARTMANN, 2011). Estudos demostram que humanos HIV 

positivos também apresentam frequentemente quadros de gengivoestomatite crônica 

que, em parte, têm sido relacionada a imunodeficiência e também devido a ação direta 

do vírus (CHALLACOMBE; NAGLIK, 2006).  

O diagnóstico pode ser feito através da detecção do anticorpo por técnicas como 

ELISA, IFA e western blot. Kits baseados em cromatrografia são bastante utilizados na 

clínica de felinos devido a praticidade e rapidez no diagnóstico. A detecção do antígeno 

viral é feita principalmente pela detecção do pró-vírus através de PCR (HARTMANN, 

2005; SELLON; HARTMANN, 2006 RAVAZZOLLO; COSTA, 2007; , HOSIE et al., 

2009; HARTMANN, 2011). 

 

2.5.4 Outros agentes 

	  
O Herpesvírus felino tipo 1 (feline herpesvirus - FHV-1) também tem sido 

relacionado como um agente em potencial da gengivoestomatite felina, visto que existe 

um maior isolamento viral de FHV-1 em gatos com gengivoestomatite do que em 

felinos sem sinais clínicos (HARGIS et al., 1999; LEE et al., 2010). No entanto, não se 



	   22	  

sabe qual é o seu real envolvimento com a gengivoestomatite. Em humanos, a 

gengivoestomatite herpética é reconhecida por causar edema em gengivas e ulcerações 

em lábios (USATINE; TINITIGAN, 2010). 

Uma grande diversidade de micro-organismos, principalmente bactérias tem 

sido isolados da cavidade oral de felinos saudáveis e de felinos apresentando 

gengivoestomatite (SYKES et al., 2010; DOLIESLAGER et al., 2011; 

DOLIESLAGER et al., 2013). No entanto a antibioticoterapia específica para estes 

agentes não tem sido eficiente para o tratamento e controle da gengivoestomatite 

(WILLIANS; ALLER, 1992). Isto provavelmente ocorre porque as bactérias são 

agentes secundários, que conseguem invadir e se multiplicar na mucosa quando há 

algum tipo de alteração na integridade do epitélio que reveste a mucosa oral (LYON, 

2005). Um estudo demonstrou que existe uma grande diversidade de micro-organismos 

na cavidade oral de animais saudáveis e que em animais com gengivoestomatite há uma 

redução na diversidade da população bacteriana com o predomínio da Pasteurella 

multocida subs multocida, sugerindo que este talvez seja um agente importante da 

epidemiologia da doença (DOLIESLAGER et al., 2011). 

 

2.6 Tratamento  

	  
O tratamento deve ser o mais específico possível, por isso, diversos exames 

devem ser feitos para tentar identificar doenças sistêmicas que podem estar afetando a 

cavidade oral, como por exemplos, úlceras devido a doença renal crônica. A realização 

de biópsias também é bastante útil para diferenciar a lesão de granuloma eosinofílico, 

doenças autoimunes e neoplásicas. O procedimento de profilaxia dentária para retirada 

de cálculos dentários e também a extração total de dentes tem sido relatado com o 

objetivo de reduzir a resposta inflamatória local. Paralelamente, é feito o tratamento 

com antibióticos visando a redução da contaminação secundária. Frequentemente, ainda 

utiliza-se anti-inflamatórios principalmente corticosteroides e ciclosporina para a 

modulação da resposta imune. Técnicas alternativas são o uso de laser terapêutico, laser 

de CO2 e interferon Ω. É importante salientar que todos os tratamentos resultam, na 

maioria das vezes, apenas em melhora temporária dos sintomas, uma vez que a doença 

não tem cura (FROST; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; LYON, 2005; 

SOUTHERDEN; GORREL, 2007).  



	   23	  

3 MATERIAL E MÉTODOS 

	  
3.1  Coleta de amostras 

	  
Realizou-se a coleta de fragmentos de mucosa oral de felinos atendidos na rotina 

da clínica de felinos do Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (HCV-UFRGS) e clínicas veterinárias particulares da cidade de 

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os felinos coletados apresentavam 

lesões orais e foram encaminhados a procedimentos de profilaxia dentária, no período 

de março de 2012 a outubro de 2013.  

Todos os tutores, previamente assinaram o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” que permitiu a inclusão dos animais neste estudo, além da “Autorização 

para Procedimento Cirúrgico”. Os felinos submetidos a profilaxia dentária receberam 

medicação pré-anestésica com meperidina (5 mg/kg), indução com propofol (4 mg/kg) e 

manutenção com isoflurano (ao efeito). A analgesia e antibioticoterapia pós-operatória 

dependia da extensão do procedimento profilático dentário realizado. Em casos mais 

infectados, traumáticos e dolorosos, se prescrevia uma associação de metronidazol e 

espiramicina (12,5 mg/kg e 75.000UI/kg respectivamente por dia), meloxican (0,1 

mg/kg por dia), tramadol (2 mg/kg a cada oito horas), além de dieta pastosa. Nos casos 

menos graves, utilizava-se prescrição de meloxicam (0,1 mg/kg por dia) no período pós-

operatório imediato e tramadol (2 mg/kg a cada oito horas), além de dieta pastosa. 

Todos os procedimentos realizados com os animais foram avaliados e aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRGS (CEUA-UFRGS), tendo como o 

número de projeto 22962.  

A coleta ocorreu durante a anestesia geral, através da retirada, por biopsia 

incisional, de um fragmento oral de 0,3 a 0,5 cm de diâmetro máximo, que contemplava 

mucosa e parte da submucosa. Devido à mínima lesão causada pela colheita, a 

hemostasia foi realizada através da pressão da região lesada com gaze (durante três 

minutos) até o estancamento do sangramento, sem a necessidade de qualquer tipo de 

sutura.  

Enquanto o felino ainda estava sob anestesia, foi realizada a coleta de 3ml de 

sangue total por acesso intravenoso cervical (veia jugular) em tubos com EDTA. O 

sangue foi então congelado no freezer -70oC até o processamento. Os felinos foram 

acompanhados durante o pós-operatório imediato e após liberados.  
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Dados referentes a raça, sexo, idade, além dos sinais clínicos relatados pelos 

tutores e evolução clínica da doença foram registrados, agrupados e analisados.  

Os felinos que vieram a óbito durante o estudo foram submetidos a exame de 

necropsia e exame histológico de rotina, quando autorizado pelos tutores.  

 

3.2 Avaliação macroscópica 

	  
Durante o procedimento cirúrgico, realizou-se a inspeção cuidadosa de toda a 

cavidade oral e avaliação macroscópica das lesões que foram classificadas segundo 

Tenorio et al., (1991) em quatro graus de acordo com a gravidade (Figura 1). Grau zero 

(0): ausência de lesões. Grau um (1): gengivite discreta. Grau dois (2): gengivite 

moderada. Grau três (3): gengivite grave associada a doença periodontal (cálculos 

dentários). Grau quatro (4): gengivite (com ou sem doença periodontal) associadas a 

lesões proliferativas e/ou ulceradas do arco palatino e/ou bochechas e/ou língua (extra-

gengivais). Apenas os casos classificados como lesões de grau 4 foram selecionados 

para o estudo, sendo assim considerados casos de gengivoestomatite linfoplasmocítica  

felina.  

 

3.3 Processamento das amostras e avaliação histológica 

	  
O fragmento oral foi imediatamente fixado em solução de formalina tamponada 

a 10%, processados rotineiramente para histologia, incluídos em parafina, cortados a 3,0 

µm e corados em hematoxilina e eosina (HE).  

Os felinos classificados na macroscopia como sendo de grau 4, foram 

classificados microscopicamente segundo Harley et al., (2011) em 3 graus (Figura 2). 

Grau 0: mucosa normal. Grau 1: inflamação discreta. Grau 2: inflamação moderada. 

Grau 3: inflamação grave.  

Com o objetivo de evidenciar os grânulos metacromáticos dos mastócitos, 

utilizou-se a coloração de Azul de Toluidina. Os casos então foram classificados em três 

graus: zero para ausência ou raros mastócitos, uma cruz (+) para uma quantidade 

discreta, duas cruzes (++) para uma quantidade moderada e três cruzes (+++) para uma 

quantidade acentuada de mastócitos.  
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3.4 Avaliação imuno-histoquímica 

	  
Secções de tecidos foram submetidas a técnica de imuno-histoquímica (IHQ) 

para os seguintes agentes: calicivírus felino (FCV), vírus da imunodeficiência felina 

(FIV) e vírus da leucemia felina (FeLV). Os protocolos dos anticorpos monoclonais 

utilizados na IHQ estão especificados na Tabela 1. Controles positivos foram inseridos 

simultaneamente com as lâminas testadas, consistindo de casos positivos testados 

anteriormente, com exceção do FCV. Controles negativos consistiam de secções de 

tecido incubadas com PBS ao invés do anticorpo primário.  

O controle positivo do calicivírus felino (Figura 3A) foi obtido através da 

inoculação da cepa viral contida na vacina comercial Felocell CVR-C (Pfizer Animal 

Health, EUA) em células CRFK (Crandell-Reese feline kidney). As células 

permaneceram incubadas em estufa a 37ºC até o aparecimento do efeito citopático. A 

solução contendo células infectadas  foi centrifugada a 800 rpm durante cinco minutos, 

até a formação do “pellet” celular. O sobrenadante foi desprezado. O “pellet” celular foi 

então fixado com etanol 96% durante cinco minutos e novamente centrifugado a 800 

rpm durante cinco minutos. O sobrenadante foi desprezado. O pellet fixado de células 

foi incluído na solução gelatinosa de Histogel (ThermoScientific, EUA) e processado 

rotineiramente para histologia. Uma cultura de células CRFK não inoculada foi usada 

como controle negativo para a padronização da IHQ (Figura 3B).  

 

TABELA 1 – Anticorpos monoclonais e protocolos imuno-histoquímicos utilizados.  

Anticorpo Código Recuperação antigênica Diluição Método de 
detecção 

Cromógeno 

Anti-FCV (FCV2-16) 
 

FCV2-16 a 
 

10 min/37°C Protease XIV c 
 

1:50 MACH 4 d 
 

AEC e 

Anti-FeLV (gp70) 
 

MCA 1897 b 
 

40 min/100°C, tampão  
Tris-EDTA pH 9,0 
 

1:500 LSAB-AP e Permanent 
Red e 

Anti-FIV (p24 gag) MCA 2278 b 
 

40 min/100°C, 0,01M 
tampão citrato pH 6.0 

1:100 LSAB-AP  Permanent 
Red e 

a Customom Monoclonal International, b Serotec, c Sigma, d Biocare Medical, e Dako. 

 

3.5 Extração de DNA de sangue total e PCR de FIV e FeLV 

 
Quatrocentos microlitros de sangue foram incubados em 600µL de solução de 

lise (500µL TEN 2X + 100µ SDS 10% + 10µL de Proteinase K) durante 1 hora a 56ºC. 

Posteriormente esta solução foi centrifugada a 13.000g por 5 minutos. O sobrenadante 
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(500µl) foi incubado com 400µL de Fenol e 300mM de NaCl por 30 minutos sob 

agitação à temperatura ambiente. Após, a centrifugação a 13.000g por 20 minutos, a 

fase aquosa foi coletada e incubada com 900µL de Etanol gelado (-20ºC) por 30 

minutos a -20ºC. Uma nova centrifugação a 13.000g por 30 minutos foi realizada ao 

término da incubação e o sobrenadante  desprezado. O “pellet foi ressuspendido em 

50µL de TE e incubado com 5µL de RNAse por 15 minutos a 37ºC. Para verificar a 

concentração e integridade do DNA extraído, 5µl foram submetidos a eletroforese em 

gel de agarose 1%, sendo corado com brometo de etídio e visualizados sob luz 

ultravioleta. 

A detecção do genoma viral foi feita através da PCR descrita por Finoketti et al. 

(em preparação) utilizando primers que amplificam uma porção da região 5U LTR/gag 

de FeLV e uma porção do gene gag de FIV. 
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FIGURA 1 – Felino, cavidade oral. A: discreta gengivite (grau 1), leve vermelhidão 
gengival, além de discreta a moderada deposição de cálculos. B: moderada gengivite (grau 
2)., acentuada vermelhidão e saliência da gengiva na margem próxima aos dentes. C: 
acentuada gengivite (grau 3), intensa deposição de cálculos gengivais, principalmente em 
dentes pré-molares e molares superiores, gengiva acentuadamente vermelha com áreas 
multifocais de ulceração. D: acentuada gengivoestomatite (grau 4) associada a intensa 
proliferação e ulceração da mucosa oral, coloração vermelho intenso, friável, difusamente 
distribuída no arco palatal e estendendo-se até a base lateral da língua, dentes molares e pré-
molares extraídos em procedimento cirúrgico anterior.	  
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FIGURA 2 – Felino, mucosa oral, HE, obj. 10. A: Felino 12, mucosa sem alterações (grau 
0). B: Felino 10, discreta hiperplasia do epitélio e discreto infiltrado inflamatório na 
submucosa (grau 1). C: Felino 25, acentuada hiperplasia do epitélio, infiltrado inflamatório 
moderado multifocal na submucosa (grau 2). D: Felino 13, infiltrado difuso acentuado, 
extensa área de ulceração (grau 3). 

	  
	  

	  

FIGURA 3 – A: Controle positivo calicivírus, marcação positiva no citoplasma das 
células CRFK. Imuno-histoquímica anti-calicivírus felino pelo método biotina-
estreptavidina ligada à peroxidase. Cromógeno AEC, obj. 40. B: Controle negativo 
calicivírus, ausência de marcação. Cultura de células CRFK não inoculadas 
submetidas a imuno-histoquímica anti-calicivírus felino pelo método biotina-
estreptavidina ligada à peroxidase. Cromógeno AEC, obj. 20.  
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4 RESULTADOS 

 
Durante o período analisado, foram coletadas amostras de 44 felinos. Desses, 

11,3% (5/44) apresentavam lesões de grau 1 (gengivite discreta), 9,1% (4/44) 

apresentavam lesões de grau 2 (gengivite moderada) e 18,2% (8/44) apresentavam 

lesões de grau 3 (gengivite grave associada a periodontite). Foram selecionados para o 

estudo 61,3% (27/44) dos casos que apresentavam lesões de grau 4 (gengivoestomatite 

linfoplasmocítica felina).  

 

4.1 Caracterização dos casos 

 
As características dos felinos acometidos pela GELF estão descritas na Tabela 2. 

Dos 27 felinos incluídos no estudo, 85,2% (23/27) eram sem raça definida, 7,4% (2/27) 

eram Siamês e 7,4% (2/27) eram Maine Coon. De acordo com o sexo, 67% (18/27) 

eram machos e 33% (9/27) eram fêmeas. Os dados quanto a idade foram obtidos 74% 

(20/27) dos casos, em 10% (2/20) apresentavam entre um e três anos, 20% (4/20) entre 

quatro e seis anos, 30% (6/20) entre sete e nove anos, 15% (3/20) entre 10 e 12 anos e 

25% (6/20) tinham mais do que 13 anos. A idade média dos felinos foi de 8,8 anos.  

 

4.2 Avaliação clínica 

 
Os dados referentes aos sinais clínicos dos felinos estão descritos na Tabela 3. 

Estes dados foram obtidos em 66,6% (18/27) dos casos. Quanto aos sinais clínicos 

relatados pelos tutores, 83,3% (15/18) demostravam disfagia com a alimentação seca, 

apesar de terem fome, 72,2% (13/18) apresentavam halitose, em 44,4% (8/18) 

observou-se sialorreia, 38,8% (7/18) emagrecimento, 33,3% (6/18) intenso desconforto 

oral ao manipular a cavidade oral durante a inspeção, 16,3% (3/18) apresentavam 

episódios de sangramento oral, em 11,1% (2/18) os proprietários perceberam que os 

felinos estavam com os pelos opacos e caindo e em 5,5% (1/18) havia intensa dispneia. 

 

4.3 Avaliação macroscópica 

 
As lesões de gengivoestomatite eram bilaterais no arco palatino e se estendiam 

até a face lateral da base da língua, sendo que em 77,8% (21/27) elas eram difusas, de 

aspecto proliferativo, coloração vermelho intenso, friável e que sangrava facilmente 
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durante a manipulação (Figura 4). Em 22,2% (6/27) as lesões eram multifocais a 

coalescentes, por vezes formando múltiplas vesículas, no arco palatino de aspecto 

avermelhado e edematoso (Figura 5A, 5B e 5C). Em 40,7% (11/27) dos casos, 

concomitantemente à gengivoestomatite havia intensa deposição de cálculos dentários. 

Em 18,5% (5/27), os pré-molares já haviam sido extraídos em procedimentos cirúrgicos 

anteriores. Uma área focalmente extensa de ulceração da região dorsal medial da língua 

foi observada em 11,1% (3/27) dos animais (Figura 5D). Havia úlcera gengival acima 

do canino superior em 7,4% (2/27) dos animais (Figura 5E). Em 3,7% (1/27) observou-

se intensa ulceração do palato duro, além de necrose de tonsilas (Figura 5F).  

Durante o período analisado, 22,2% (4/18) dos felinos morreram. Desses, dois 

gatos foram encaminhados ao exame de necropsia. O felino 4 a causa da morte foi de 

doença renal crônica. O felino 14 veio a óbito devido ao agravamento dos sinais clínicos 

da GELF e impossibilidade de se alimentar. Na necropsia foi observado estomatite, 

faringite e laringite necrotizante profundas. 

 

4.4 Avaliação microscópica 

	  
Os resultados referentes a classificação microscópica estão contidos na Tabela 2. 

Em 14,8% (4/27) dos felinos observou-se acentuada hiperplasia, paraqueratose e 

degeneração vacuolar do epitélio, além de moderado infiltrado na submucosa, podendo 

ser focal ou multifocal, composto principalmente por plasmócitos e variável quantidade 

de linfócitos, mastócitos, células Mott e neutrófilos, este último em áreas de ulceração 

(grau 2).  

Em 85,2% (23/27) dos casos observou-se acentuada hiperplasia, paraqueratose 

(Figura 6A) e degeneração vacuolar do epitélio (Figura 6B), além de intenso infiltrado 

de interface, intra-epitelial (Figura 6C), e difuso em toda submucosa, por vezes 

obscurecendo a transição epitélio/submucosa, composto principalmente por plasmócitos 

e com variável quantidade de linfócitos, mastócitos, células Mott (Figura 7A, 7B e 7C) 

e neutrófilos (Figura 7D), este último em áreas de ulceração (grau 3). Destes, 52,2% 

(12/23) apresentaram extensas áreas de ulceração do epitélio superficial, 47,8% (11/23) 

áreas multifocais de ulceração, e em 4,3% (1/23) a mucosa estava íntegra. Em 34,8% 

(8/23) dos casos o infiltrado da submucosa foi observado principalmente entorno de 

vasos (Figura 6D) e ductos salivares (Figura 6E). Tecido de granulação foi observado 

em 8,7% (2/23) dos casos (Figura 6F).  
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Apenas um gato (felino 14), que foi submetido ao exame de necropsia, 

apresentou um padrão de lesão histológica diferente, caracterizado por acentuada 

necrose da mucosa e submucosa com abundante deposição de colônias bacterianas na 

superfície.  

Os resultados referentes a coloração de Azul de Toluidina estão contidas na 

Tabela 2. Em 14,8% (4/27) dos casos houve acentuada (+++) infiltração, em 37% 

(10/27) dos casos houve moderada (++) infiltração, em 33,3% (9/27) dos casos houve 

discreta (+) infiltração e em 14,8% (4/27) dos casos não houve infiltração ou foram 

visualizados apenas raros mastócitos. Os mastócitos estavam localizados principalmente 

na submucosa e em 70,4% (19/27) houve também infiltrado de mastócitos intra-epitelial 

(Figura 8).  

 

4.5 Avaliação imuno-histoquímica 

 
Os resultados referentes aos testes imuno-histoquímicos anti-FeLV e anti-FIV 

estão descritos nas Tabelas 4 e 5. Em 29,6% (8/27) houve imunomarcação anti-FeLV 

intensamente positiva no citoplasma das células epiteliais e no núcleo e citoplasma do 

infiltrado linfoplasmocitário e ocasionais macrófagos (Figura 9). Houve intensa 

imunomarcação em 3,7% (1/27) dos animais no teste de IHQ anti-FIV, principalmente 

no citoplasma e núcleo do infiltrado linfoplasmocitário e ocasionais macrófagos (Figura 

10).  

Não houve imunomarcação anti-calicivírus felino nas 27 amostras de lesões 

orais analisadas. 

 

4.6 PCR FIV e FeLV 

 
Os resultados referentes aos testes de PCR para FIV e FeLV estão descritos nas 

Tabelas 4 e 5. Dezoito por cento (5/27) dos animais foram positivos para FIV e 37 % 

(10/27) foram positivos para FeLV. Em três casos houve a co-infecção de ambos os 

vírus, felinos 9,14 e 16.   
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TABELA 2 – Apresentação dos dados gerais e achados patológicos dos 
felinos com gengivoestomatite linfoplasmocítica felina  

Caso Raça/SRD Sexo Idade 
(anos) 

Classificação 
Microscópica 

(grau) 

Mastócitos 

1* SRD M 12 2 ++ 
2 Siamês M 8 3 + 
3 SRD F 8 3 + 
4 SRD M 10 3 - 
5 SRD M 13 3 + 
6 SRD M 13 3 ++ 
7* SRD M 13 2 + 
8 SRD M 20 3 ++ 
9 SRD M 5 3 ++ 
10 SRD M NI 3 ++ 
11* Maine Coon M 1 2 + 
12* Maine Coon F NI 2 ++ 
13 SRD F 4 3 +++ 
14 SRD F NI 3 - 
15* Siamês F 12 3 ++ 
16 SRD M NI 3 + 
17 SRD M NI 3 + 
18 SRD F 7 3 ++ 
19 SRD M 9 3 +++ 
20 SRD M 14 3 - 
21 SRD M NI 3 ++ 
22 SRD M 1,6 3 ++ 
23* SRD F NI 3 + 
24 SRD M 8 3 + 
25 SRD M 6 3 - 
26 SRD F 8 3 +++ 
27 SRD F 4 3 +++ 

SRD: sem raça definida, M: macho, F: fêmea, NI: não informado, *: 
lesões bilaterais multifocais a coalescentes, por vezes formando 
múltiplas vesículas, no arco palatino de aspecto avermelhado 
edematoso estendendo-se até a face lateral da base da língua. - : 
ausência ou raros mastócitos, + : discreta quantidade de mastócitos, ++ : 
moderada quantidade de mastócitos, +++ : acentuada quantidade de 
mastócitos. 
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TABELA 3 – Apresentação dos sinais clínicos e evolução clínica dos felinos com 
gengivoestomatite linfoplasmocítica felina 

Caso Sinais clínicos 
1 - 
2 Desconforto oral, disfagia, sangramento oral 
3 Halitose, emagrecimento, pelos opacos e quebradiços 
4 Halitose, disfagia, emagrecimento, sialorreia* 
5 Halitose, disfagia, emagrecimento 
6 - 
7 - 
8 Halitose, disfagia, sialorreia 
9 Halitose, disfagia, sialorreia, desconforto oral* 
10 Disfagia  
11 Disfagia  
12 - 
13 Halitose, disfagia, sialorreia* 
14 Halitose, disfagia, emagrecimento, desconforto oral, dispneia* 
15 Halitose, disfagia 
16 - 
17 Halitose, disfagia, sialorreia 
18 Halitose, disfagia, desconforto oral, emagrecimento 
19 Halitose, disfagia, sialorreia, emagrecimento 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 Halitose, disfagia, sialorreia, emagrecimento, pelos opacos e quebradiços 
25 Desconforto oral, sangramento oral 
26 Halitose, disfagia, sialorreia, emagrecimento, desconforto oral 
27 - 

* : morreu 
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TABELA 4 – Apresentação dos resultados do PCR de sangue 
total e imuno-histoquímica das biopsias orais para FIV e FeLV 
dos casos de gengivoestomatite linfoplasmocítica felina.  

 PCR IHQ 
Caso FIV FeLV FIV FeLV 

1 - - - - 
2 - - - - 
3 - - - - 
4 - - - - 
5 - - - - 
6 - - - - 
7 - + - + 
8 - + - - 
9 + + - + 
10 + - - - 
11 - - - - 
12 - - - - 
13 - - - - 
14 + + + - 
15 - - - - 
16 + + - + 
17 - - - - 
18 - - - - 
19 - + - + 
20 - + - + 
21 - + - + 
22 - + - + 
23 - - - - 
24 - - - - 
25 + - - - 
26 - + - + 
27 - - - - 
+ : positivo, - : negativo 

 

	  
 

TABELA 5 – Apresentação das prevalências na PCR de sangue total e 
imuno-histoquímica das biopsias orais para FIV e FeLV dos casos de 
gengivoestomatite linfoplasmocítica felina. 

 FIV FeLV 
Resultado PCR IHQ PCR IHQ 
Positivo  5 (18,5%) 1 (3,7%) 10 (37%) 8 (29,6%) 
Negativo 22 (81,5%) 26 (96,3%) 17 (63%) 19 (70,4%) 
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FIGURA 4 – Felino, cavidade oral, acentuada gengivoestomatite associada a intensa 
proliferação e ulceração da mucosa oral, coloração vermelho intenso, friável, 
difusamente distribuída no arco palatal e estendendo-se até a base lateral da língua (grau 
4). A: Felino 24, dentes molares e pré-molares extraídos em procedimento cirúrgico 
anterior. B: Felino 3, há ainda grande quantidade de cálculos em dentes molares e pré-
molares. C: Felino 5, observou-se cálculos e intenso sangramento. D: Felino 8, intensa 
deposição de cálculos em dentes molares e pré-molares superiores. E: Felino 13, 
ausência de cálculos dentários . F: Felino 27, ausência de cálculos dentários.  



	   36	  

 
FIGURA 5 – Felino, cavidade oral. A, B e C: Felino 12, 23 e 1, respectivamente, acentuada 
gengivoestomatite multifocal a coalescentes por vezes formando múltiplas vesículas, no arco 
palatal de aspecto avermelhado e edematoso (grau 4). D: Felino 9, ulceração focal da região 
dorsal da língua. E: Felino 21, área focal de ulceração da gengiva próximo ao dente canino 
superior esquerdo, além de avermelhamento e ulceração da gengiva próximo aos dentes, 
moderada deposição de cálculos dentários. F: Felino 14, áreas multifocais a coalescentes de 
ulceração e necrose do palato duro e mole, além de necrose de tonsilas. 
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FIGURA 6 – Felino, mucosa oral, HE. A: Felino 4, acentuada hiperplasia e hiperqueratose 
do epitélio, além de discreto infiltrado linfoplasmocítico na submucosa, obj. 20. B: Felino 
12, acentuada hiperplasia e degeneração vacuolar do epitélio com ocasionais linfócitos intra-
epiteliais, obj. 40. C: Felino 13, acentuado infiltrado linfoplasmocítico intra-epitelial e de 
interface, obj. 20. D: Felino 19, infiltrado perivascular composto principalmente por 
plasmócitos e linfócitos, obj. 40. E: Felino 10, infiltrado linfoplasmocítico 
predominantemente periductal na submucosa, obj. 20. F: Felino 2, acentuado infiltrado 
linfoplasmocítico, ulceração e proliferação de vasos e de tecido fibroso frouxo (tecido de 
granulação), obj. 10.   
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FIGURA 7 – Felino, mucosa oral, HE. A: Felino 24, intenso infiltrado de células Mott na 
submucosa, além de plasmócitos e linfócitos. Há ainda degeneração vacuolar do epitélio e 
infiltrado intra-epitelial de linfócitos. B: Felino 25, intenso infiltrado de plasmócitos e 
linfócitos com ocasionais células Mott, obj. 40. C: Felino 10, intenso infiltrado de 
plasmócitos e linfócitos com inúmeras células Mott, obj. 40. D: Felino 27, área de ulceração 
com intenso infiltrado de neutrófilos e colônias bacterianas na superfície, obj. 10x. 
	  
	  

	  
FIGURA 8 – Felino, cavidade oral, Azul de Toluidina, obj. 20. A: Felino 27, intenso 
infiltrado de mastócitos intra-epiteliais. B: Felino 26, intenso infiltrado de mastócitos intra-
epiteliais e ocasionais na submucosa, obj. 40.  
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FIGURA 9 – Felino, cavidade oral, imuno-histoquímica anti-leucemia viral felina felino, 
método biotina-estreptavidina ligada à fosfatase alcalina. Cromógeno Permanet Red. A: 
Felino 26, intensa marcação positiva no epitélio e difusamente no infiltrado inflamatório da 
submucosa, obj. 10. B: Felino 21, intensa marcação positiva do infiltrado inflamatório em 
área de extensa ulceração superficial, obj. 10x. C: Felino 19, intensa marcação positiva no 
citoplasma das células inflamatórias da submucosa, obj. 20x. D: Felino 20, intensa marcação 
positiva no citoplasma do epitélio e também de células do infiltrado inflamatório da 
submucosa, obj. 20. E: Felino 26, intensa marcação positiva na periferia do citoplasma de 
células epiteliais, principalmente do estrato basal e espinhoso, há ainda moderada marcação 
no infiltrado inflamatório da submucosa, obj. 20. F: Felino 22, intensa marcação 
citoplasmática distribuída principalmente na periferia, obj, 40.  
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FIGURA 10 – Felino 14, cavidade oral, imuno-histoquímica anti-vírus da imunodeficiência 
felina, método biotina-estreptavidina ligada à fosfatase alcalina. Cromógeno Permanet Red. 
A e B: marcação positiva nas células do infiltrado inflamatório da submucosa, obj. 10. C: 
marcação positiva nas células do infiltrado inflamatório da submucosa, obj. 20. D: marcação 
positiva citoplasmática e nuclear nas células do infiltrado inflamatório da submucosa, obj. 40 
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5 DISCUSSÃO 

	  
Os achados clínicos e patológicos apresentados pelos felinos analisados neste 

trabalho foram semelhantes a outros casos relatados de gengivoestomatite linfoplasmocítica 

felina (FROST; WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 1991; WILLIAMS; ALLER, 1992; 

ADDIE et al., 2003; LOMMER, 2013; BAIRD, 2005; LYON, 2005; BELLEI et al., 2008; 

NIEMIEC, 2008; QUIMBY et al., 2008; HARLEY et al., 2011).  

Neste estudo, 85,2% dos felinos eram sem raça definida, apesar de alguns autores 

relatarem ser uma doença mais frequente em felinos de raça pura, principalmente da raça 

Siamês, Abissínio, Persa, Himalaia e Burmês (FROST; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; 

ALLER, 1992; SOUTHERDEN, 2010). Isto se deve porque, provavelmente, a casuística do 

HCV-UFRGS é maior de felinos sem raça definida do que de felinos com raça.  

Observou-se ainda que os machos foram mais prevalentes que as fêmeas, no entanto 

a GELF não é relacionada ao sexo (FROST; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS; ALLER, 

1992; SOUTHERDEN, 2010). Uma possível explicação para a maior prevalência em 

machos, é que devido ao comportamento dominante mais agressivo, felinos machos tenham 

mais contato com agentes infecciosos imunodepressores como o FIV e FeLV através de 

arranhaduras e mordeduras em brigas (SELLON; HARTMANN, 2006). Entretanto, neste 

trabalho não foi possível avaliar se houve uma predisposição relacionada ao sexo uma vez 

que não se tem conhecimento da população de felinos que é atendida na rotina do HCV-

UFRGS e em clínicas particulares de Porto Alegre.  

Quanto as idades, as lesões de GELF foram observadas em todas as faixas etárias, 

assim como é relatado pelos demais estudos (FROST; WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 

1991; WILLIAMS; ALLER, 1992; BAIRD, 2005; LYON, 2005; QUIMBY et al., 2008; 

HARLEY et al., 2011). Neste trabalho, a média de idade dos felinos foi de 8,8 anos, ou seja, 

felinos maduros. Um estudo demonstrou que animais mais velhos possuem lesões mais 

severas, bem como felinos de um a dois anos de idade (TENORIO et al., 1991). Acredita-se 

que os gatos começam a desenvolver a doença ainda jovens, por volta dos dois anos de 

idade, com lesões ainda discretas, mas que com o passar do tempo se tornam mais severas e 

generalizadas (FROST; WILLIAMS, 1986).  

Neste estudo, os sinais clínicos de halitose, salivação excessiva, dificuldade de se 

alimentar principalmente de ração seca e queda no escore corporal foram os sinais clínicos 

mais frequentemente observados e que motivaram os tutores a procurarem o atendimento 
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veterinário. Tais sinais clínicos foram muito semelhantes aos descritos na literatura (FROST; 

WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 1991; WILLIAMS; ALLER, 1992; ADDIE et al., 

2003; LOMMER, 2013; BAIRD, 2005; LYON, 2005; BELLEI et al., 2008; NIEMIEC, 

2008; QUIMBY et al., 2008; HARLEY et al., 2011). Na anamnese houve o relato de pelos 

feios, opacos e quebradiços por parte dos tutores, isto porque, provavelmente, devido ao 

desconforto oral, os felinos não conseguiam fazer a higiene dos pelos por dificuldade de se 

lamber. A dificuldade de respirar foi um sinal clínico atípico (felino 14), que não foi relatado 

pela literatura nos demais casos de gengivoestomatite felina. O mesmo animal morreu em 

decorrência do agravamento das lesões e impossibilidade de se alimentar. Na necropsia havia 

estomatite, faringite e laringite necrotizante profundas em que a dificuldade de respirar 

provavelmente estava relacionada as lesões no trato respiratório superior e não diretamente 

pelas lesões orais.  

As lesões macroscópicas mais frequentemente observadas neste trabalho foram 

lesões bilaterais no arco palatino, que se estendiam até a face lateral da base da língua, 

difusas, de aspecto proliferativo, coloração vermelho intenso, friável e que sangrava 

facilmente durante a manipulação, semelhantemente ao que é descrito por outros autores 

(FROST; WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 1991; WILLIAMS; ALLER, 1992; ADDIE 

et al., 2003; LOMMER, 2013; BAIRD, 2005; LYON, 2005; BELLEI et al., 2008; 

NIEMIEC, 2008; QUIMBY et al., 2008; HARLEY et al., 2011). No entanto, uma parcela 

dos felinos apresentaram um padrão de distribuição da lesão diferente, multifocal a 

coalescente. Muito provavelmente este deve ser um estágio mais inicial, que com o passar do 

tempo evoluiria para o padrão de lesão difuso observado nos demais casos (FROST; 

WILLIAMS, 1986). Frequentemente os casos de gengivoestomatite estão acompanhados de 

doença periodontal associada a intensa deposição de cálculos dentários, assim como o 

observado neste trabalho em que cerca de 40% dos animais que apresentavam grau 4 de 

lesão, concomitantemente apresentavam deposição de cálculos dentários. A ulceração da 

região dorsal da língua, assim como ulceração do palato duro também tem sido descrita em 

casos de GELF (FROST; WILLIAMS, 1986; HEALEY et al., 2007).  

A lesão microscópica mais prevalente neste trabalho, segundo a classificação de 

Harley et al., (2011) foi a lesão de grau 3 (mais acentuada). Estas lesões caracterizaram-se 

por apresentarem intenso infiltrado de interface que obscurecia a transição da mucosa e a 

submucosa, composto principalmente por plasmócitos e linfócitos, semelhante ao descrito 

por outros autores, e devido a aparência histológica característica, a doença recebe a 

denominação “linfoplasmocítica” em referência ao tipo de infiltrado (FROST; WILLIAMS, 
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1986; WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2003; BAIRD, 2005; LYON, 2005; 

NIEMIEC, 2008; HARLEY et al., 2011). A ulceração do epitélio observada neste trabalho 

também é frequentemente relatada em casos de gengivoestomatite linfoplasmocítica felina, 

que normalmente é associada a um infiltrado maior de neutrófilos (HARLEY et al., 2011). 

As lesões microscópicas observadas por Harley et al., (2011) foram bastante semelhantes as 

observadas neste trabalho, visto que as lesões de grau três também foram as mais prevalentes 

(85,1%). 

Quanto a presença de mastócitos evidenciados através da coloração de azul de 

toluidina, este estudo caracterizou-se por apresentar de discreta a moderada quantidade de 

mastócitos, estes distribuídos principalmente na submucosa e em 70,4% os mastócitos 

também infiltravam o epitélio. Segundo, Arzi et al., (2009) há um aumento no número de 

mastócitos nos casos de gengivoestomatite linfoplasmocítica, doença periodontal e lesões de 

reabsorção dental felina e sugerem que os mastócitos podem ter participação da patogênese 

da inflamação oral felina. 

Knowles et al., (1989) demonstrou que a prevalência de FCV é maior em gatos com 

GELF do que em animais controles, podendo ser identificado em até 92% da população de 

felinos com GELF. Além disto, Addie et al., (2003) relatou a coincidência da cura da GELF 

em um felino, no momento em que o FCV não foi mais isolado das lesões. No entanto, 

felinos infectados somente pelo FCV não tiveram uma maior prevalência ou severidade das 

lesões (TENORIO et al., 1991). Quanto ao FIV, relatou-se que a prevalência de FIV é maior 

na população com GELF e que nestes casos as lesões apresentavam uma maior severidade 

(KNOWLES et al., 1989; TENORIO et al., 1991). Tenorio et al., (1991) ainda relata que 

felinos co-infectados com FIV e FCV tiveram uma maior prevalência de lesões orais e que as 

mesmas foram mais severas. O isolamento do FeLV na população de felinos com GELF foi 

muito baixo, podendo estar mais prevalente apenas quando co-infectado com o FIV 

(KNOWLES et al., 1989; TENORIO et al., 1991). Quimby et al., (2008) tentou relacionar 

diferentes agentes, incluindo o FCV, FHV-1, FeLV, FIV e Bartonella, com a GELF, no 

entanto não foi possível correlacionar a GELF com nenhum destes cinco agentes. Devido a 

incapacidade de se atribuir um agente infeccioso responsável pela GELF, a doença tem sido 

considerada como de provável causa multifatorial que envolve o sistema imune dos animais, 

agentes infecciosos e não infecciosos (FROST; WILLIAMS, 1986; TENORIO et al., 1991; 

WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2013; LYON, 2005; HEALEI et al., 2007; 

NIEMIEC, 2008; QUIMBY et al., 2008; HARLEY et al., 2011). 
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A avaliação imuno-histoquímica do FeLV demonstrou o antígeno viral no epitélio e 

no infiltrado inflamatório de 29,6% dos felinos acometidos pela GELF. A replicação do 

FeLV ocorre nas células inflamatórias, principalmente em linfócitos, no entanto alguns 

trabalhos da literatura comprovam que o FeLV é capaz de se replicar em células epiteliais da 

pele, levando a uma dermatose associada ao FeLV, e que também é observado na córnea 

(HERRING et al, 2001; FAVROT et al., 2005). Sendo assim, é possível que o FeLV 

desenvolva algum papel como agente iniciador das lesões nos casos em que há identificação 

imuno-histoquímica do FeLV no epitélio. Neste trabalho, o FeLV pode ser relacionado a 

GELF em 29,6% dos casos. Entretanto, é importante ressaltar que em países da Europa, nos 

últimos 25 anos houve uma redução nos casos de FeLV devido, principalmente, a um 

programa de vacinação eficiente, entretanto os casos de GELF continuam sendo um 

problema (HEALEI et al., 2007; LUTZ et al., 2009). A maior prevalência de FeLV nestes 

estudo pode estar relacionada a população de felinos atendidos no HCV-UFRGS que 

provavelmente apresenta uma alta prevalência de FeLV sem que isto esteja relacionado aos 

casos de GELF.  

A avaliação imuno-histoquímica do FIV demonstrou que o antígeno viral esteve 

presente nas células do infiltrado inflamatório de um caso, no entanto não foi observada 

marcação no epitélio. Estudos demostram que humanos HIV positivos também apresentam 

frequentemente quadros de gengivoestomatite crônica que em parte tem sido relacionada a 

imunodeficiência e também devido a ação direta do vírus (CHALLACOMBE; NAGLIK, 

2006). No entanto, não se tem informações se o FIV também possui esta capacidade de 

causar lesão diretamente no epitélio. A gengivoestomatite crônica é o sinal clínico mais 

frequente dos animais infectados pelo FIV, possivelmente devido ao quadro imunodepressor 

causado pelo vírus, nestes casos, há uma maior prevalência de lesões orais tendendo a ser 

mais severas que em gatos FIV negativos (TENORIO et al., 1991; HARTMANN, 2006; 

HARTMANN, 2011). 

O felino 14 teve uma apresentação de GELF atípica, uma vez que frequentemente os 

animais perdem condição corporal por dificuldade de se alimentar, mas raramente morrem 

em decorrência das lesões orais, além disso, o felino apresentava dispneia que foi um sinal 

clínico atribuído as lesões no trato respiratório superior (FROST; WILLIAMS, 1986; 

TENORIO et al., 1991; WILLIAMS; ALLER, 1992; LOMMER, 2013; LYON, 2005); além 

disto, o padrão de lesão histológico também foi diferente, caracterizado por necrose da 

mucosa e submucosa com deposição de grande quantidade de colônias bacterianas na 

superfície. Este era um felino PCR positivo para FIV e FeLV, com marcação imuno-



	   45	  

histoquímica para FIV positiva e FeLV negativa. Possivelmente a combinação dos dois 

agentes imunodepressores podem ter contribuído para o agravamento das lesões e óbito do 

animal.  

Este é o primeiro trabalho que avalia, utilizando a técnica de imuno-histoquímica, a 

presença do calicivírus em lesões orais de gatos acometidos pela GELF. Tal técnica permite 

identificar os antígenos virais diretamente das lesões histológicas observadas. A avaliação 

imuno-histoquímica do FCV felino não demostrou antígenos virais do FCV nas lesões orais 

de GELF. O FCV tem sido identificado na cavidade oral de felinos que apresentam a doença 

e em animais saudáveis, tornando difícil a comprovação de relação causa e efeito entre o 

FCV e a doença (QUIMBY et al., 2008). Em um estudo que identificou o FCV e do FHV-1 

na população de felinos do sul do Brasil, a prevalência do calicivírus foi maior na população 

saudável do que nos animais que apresentavam sinais clínicos (HENZEL et a.l, 2012). O 

fragmento oral retirado para o estudo corresponde a uma pequena região afetada, de modo 

que pode ser que o FCV não se distribua igualmente em toda a lesão, gerando assim um falso 

negativo (QUIMBY et al., 2008). Além disso, pode ser que o FCV inicialmente se replique 

no epitélio, cause uma lesão inicial que vai desencadear a inflamação oral subsequente, no 

entanto, no momento em que houve a coleta do material, o calicivírus já não estava mais se 

replicando no tecido (LYON, 2005). Neste trabalho, os casos de GELF não puderam ser 

atribuídos ao FCV, no entanto mais estudos, utilizando técnicas diagnósticas comparativas, 

como por exemplo o PCR, devem ser realizados.  
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6. CONCLUSÃO 

 
 Os resultados deste trabalho demonstram que a GELF é uma importante doença oral 

que acomete felinos. 

 Os sinais clínicos relatados pelos proprietários em felinos com GELF foram de disfagia 

(principalmente da ração seca), halitose, salivação excessiva, queda do escore corporal, 

intenso desconforto oral, episódios de sangramento oral e pelos opacos e quebradiços. 

 Macroscopicamente, as lesões foram bilaterais no arco palatal, que se estendiam até a 

face lateral da base da língua, difusas, de aspecto proliferativo, coloração vermelho intenso, 

friável e que sangravam facilmente durante a manipulação. Observou-se ainda casos de 

ulceração de palato, porção dorsal da língua e gengiva próxima ao dente canino. 

 Microscopicamente a maioria das lesões eram de acentuada inflamação (grau 3), 

caracterizada por intenso infiltrado de interface que obscurecia a transição da mucosa e a 

submucosa, composto principalmente por plasmócitos e linfócitos. 

 Os antígenos virais do FeLV foram identificados através da técnica de IHQ no epitélio 

e células do infiltrado inflamatório de cerca de 30% dos animais que apresentavam a GELF. 

Através da PCR, o FeLV foi identificado no sangue total de 37% dos felinos. 

 Os antígenos virais do FIV foram identificados nas células do infiltrado inflamatório 

em 3,7% dos casos. Através da PCR, o FIV foi identificado no sangue total de 18,5% dos 

felinos analisados. 

 Os antígenos virais do FCV não foram identificados nas lesões de GELF através do 

teste imuno-histoquímico.  

 Em 55,5% dos casos não foi possível associar a GELF a nenhum agente etiológico 

investigado no presente trabalho.  
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