
APRESENTAÇÃO RADIOGRÁFICA ATÍPICA 

DE COMPLEXO GENGIVITE-ESTOMATITE 

FELINO – RELATO DE CASO

Introdução/Objetivos: O complexo gengivite-estomatite é caracterizado por

uma inflamação grave da gengiva e mucosa bucal. Palato, orofaringe e

língua podem também estar envolvidos (Verstraete et al., 2012). Essa

afecção tem etiologia incerta (Bloor, 2013), tendo possivelmente um

componente imunomediado (Southerden, 2010). Casos de acometimento do

palato mole são incomuns (Verstraete et al., 2012), e sem descrições

radiográficas na literatura veterinária até então. O presente relato visa a

descrever, com enfoque em seu aspecto radiográfico – anterior e posterior à

corticoterapia –, um caso de um felino com massa em palato mole, como

apresentação atípica de complexo gengivite-estomatite.

Relato de Caso: Um felino de dez anos, fêmea e sem raça definida, foi

atendido com hiporexia, espirro e perda de peso, apresentando desidratação

e importante estertor, e testou positivo para o vírus da leucemia felina. Ao

exame radiográfico de crânio (Figura 1A) foi constatada uma ampla massa

de opacidade tecidos moles em região de palato mole, obliterando

parcialmente a nasofaringe e orofaringe com cerca de 3,92 x 1,30 cm

(comprimento x altura). Fragmentos da massa foram submetidos à

histopatologia, que evidenciou estomatite linfoplasmocitária e necrótica

difusa, sugestiva de complexo gengivite-estomatite linfoplasmocitário felino.

O tratamento foi realizado com anti-inflamatório esteroidal e analgésico.

Após duas semanas, houve remissão dos sinais clínicos e o controle

radiográfico (Figura 1B) constatou total regressão da massa, com palato

mole apresentando aspecto radiográfico habitual.

Discussão/Conclusão: Apenas 11% das alterações nasofaríngeas em

gatos apresentaram sinais obstrutivos por etiologia inflamatória em um

estudo, contudo não havia casos cuja causa era atribuída ao complexo felino

(Hunt et al., 2002), como no presente caso. A gengivite-estomatite pode

acarretar salivação, anorexia, perda de peso, dor, halitose, gengivite e

hiperemia gengival (Bloor, 2013), contudo, apesar do paciente relatado

apresentar perda de peso e hiporexia, seu sinal clínico mais evidente era o

estertor. O diagnóstico do complexo geralmente é baseado em seu aspecto

clínico, sendo que biopsias são raramente necessárias, contudo são

indicadas quando há lesões em regiões atípicas (Southerden, 2010), como

no caso apresentado. O diagnóstico, bem como o tratamento, de afecções

acometendo nasofaringe pode ser complicado, devido à difícil avaliação da

região, contudo o uso do endoscópio pode auxiliar (Hunt et al., 2002) – no

entanto ele não é amplamente disponível, nem acessível, diferente do

exame radiográfico. Diagnósticos diferenciais para afecções nasofaríngeas

em gatos incluem alterações neoplásicas, infecciosas ou inflamatórias (Reed

& Gunn-Moore, 2012). Apesar de haver relatos que citam que radiografias

trazem poucas informações adicionais à avaliação física do paciente (Hunt et

al., 2002), este relato mostra que o exame radiográfico foi essencial para a

detecção da massa, bem como para identificar o amplo acometimento da

nasofaringe e orofaringe. Embora incomum, o complexo deve ser

considerado como diagnóstico diferencial para pacientes com sinais

respiratórios, como estertor, e perda de peso. A radiografia de crânio é

ferramenta prática e importante para diagnóstico de massas na região

faríngea e descarte de outras alterações, aliada ao exame histopatológico.

Com o diagnóstico assertivo do complexo gengivite-estomatite, o paciente

não precisa ser submetido desnecessariamente a intervenções invasivas.
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Figura 1. Imagens radiográficas em projeção lateral da região

faríngea de um paciente felino de 10 anos com apresentação atípica

de complexo gengivite-estomatite.

A) Radiografia obtida previamente ao início do tratamento,

mostrando uma massa de tecidos moles em topografia de palato

mole. B) Radiografia realizada após 15 dias de corticoterapia,
evidenciando a total regressão das alterações radiográficas.
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