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1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular é uma das ultimas fases do acadêmico antes de 

conquistar o diploma, quando o aluno tem a oportunidade de desenvolver e 

aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos na graduação, voltando-

se para área desejada. É a oportunidade de aprender novas condutas, abordar o 

paciente e proprietário, formas de diagnósticos e novas terapias, além de ser uma 

ótima oportunidade de conhecer pessoas diferentes e trocar experiências.   

 

 2. ESTÁGIO REALIZADO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DE 

SANTIAGO  

  2.1 Descrição e estrutura física do local 

No período de 03 a 28 de agosto de 2015 o estágio curricular foi realizado no 

hospital Veterinário de Santiago, localizado na Avenida Santa Rosa, nº 1934, 

Santiago/Chile. O estágio foi supervisionado pelo médico veterinário Dr. Ramón 

Faúndez, e contabilizou 240 horas. 

  O hospital funciona 24 horas todos os dias do ano, e é composto por uma 

equipe de médicos veterinários especializados em diferentes áreas, enfermeiros 

(formados em técnico de medicina veterinária), residentes, secretárias, equipe 

administrativa e pessoal da limpeza. Toda equipe é dividida em turnos, cada turno 

de 12 horas. Além disso, o hospital possui o instituto de medicina felina coordenado 

pela Dra. Lina Sanz, o qual possui ambulatórios e setor de internação são separados 

dos caninos. 

 A estrutura física do hospital é composta por quatro pisos, mais o subsolo 

(onde fica o setor de diagnóstico por imagem). No primeiro piso fica a recepção, 

ambulatórios, e internação dos felinos; no segundo andar, o centro cirúrgico, sala de 

emergência, um consultório e sala de espera para felinos, uma unidade de terapia 

intensiva, farmácia, internação dos caninos e uma sala de internação para animais 

com enfermidades infecciosas. O terceiro piso conta com um laboratório clínico, e o 

quarto piso possui uma sala administrativa e uma sala de aula. 

Alguns animais necessitam ficar internados, e o hospital é capacitado para 

esse serviço. Além do serviço de internação, que é dividido em setor felino e setor 

canino, o hospital oferece um centro de terapia intensiva (UTI), espaço equipado 

para cuidados 24 horas (Figura 1). 

A B 
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Quando o animal chega em estado crítico e necessita de atendimentos 

imediatos, o hospital é equipado com sala de emergência que contém ultrassom, 

aparelho de anestesia inalatória, oxigênio e monitor multiparamétrico, além de caixa 

com medicamentos. Para animais com suspeitas de corpo estranho, traumas, dentre 

outras suspeitas, o hospital é equipado com setor de diagnóstico por imagem 

contendo duas máquinas de Raio-x Digital e um ultrassom. 

 

Além desses setores, o hospital possui centro cirúrgico de animais de 

companhia. Para toda essa demanda, o hospital é equipado com uma farmácia, na 

qual somente os enfermeiros têm acesso aos medicamentos. 

 

2.2 Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 Durante o estágio no Hospital Veterinário de Santiago, foram desenvolvidas 

várias atividades, divididas em setores (felinos e caninos), onde foram 

acompanhadas consultas, procedimentos na internação, ultrassonografias, cirurgias, 

procedimentos anestésicos, realizar coleta de sangue, cateterizar os animais, e 

ajudar os médicos em alguns procedimentos como cateterismo uretral, fixação de 

sonda, realização de hemogasometria, entre outros. Todos os dias pela manhã, na 

troca de turno, os médicos discutiam os casos e as condutas tomadas durante o 

período. 

Figura 1 - Unidade de terapia intensiva. Arquivo pessoal, 2015 
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 O hospital atende pequenos animais e animais silvestres, com grande 

variedade de casos, especialmente traumas, nefropatias, hepatopatias, neoplasias, 

cardiopatias, e doenças em felinos. A casuística de animais em estado de 

emergência é alta e a causa mais comum é trauma. 

 

3.  ESTÁGIO REALIZADO NO HOSPITAL VETERINARIO DA UNESP-

BOTUCATU, SETOR DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS. 

3.1 Descrição e estrutura física do local 

O hospital veterinário da UNESP Botucatu é dividido em setores, e o local de 

realização do estágio foi o setor de moléstias infecciosas, entre o mês de setembro e 

outubro de 2015 totalizando 320 horas, no qual o orientador e avaliador do estágio 

foi o Professor Dr. Antonio Carlos Paes. O setor funciona das 08h00 às 12h00 e das 

14h00 às 18h00 e também nos finais de semana. 

O setor de Moléstias infecciosas é composto por três professores 

responsáveis e por sete residentes (três R2 e quatro R1), além dos estagiários e do 

pessoal da limpeza. O espaço físico do setor é composto por recepção, dois 

banheiros, três ambulatórios para atendimento (um é utilizado como sala de 

Figura 2- Vista do prédio do setor de enfermidades infecciosas dos animais. Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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emergência), sala dos residentes, quatro salas de internação divididas em casos de 

gastroenterites virais, hemoparasitoses, botulismo e leptospirose, e cinomose e 

tuberculose. 

O setor também possui baias para grandes animais com suspeita ou com 

diagnóstico de enfermidades infecciosas, e também possui sala de necropsia para 

grandes e pequenos animais. 

 

3.2 Atividades desenvolvidas durante o estágio  

 Durante o estágio no setor de moléstias infecciosas, as funções eram 

divididas de acordo com o dia, alternando entre internação e atendimento. No 

atendimento, os residentes nos orientam e a primeira obrigação era coletar os 

exames requisitados. Após todos os exames coletados, os animais são colocados 

na sala de atendimento para realização da anamnese e exame físico para posterior 

avaliação do residente responsável. Outra função era cateterizar os animais que 

necessitavam de medicação intravenosa, ou que estavam desidratados e 

necessitavam de fluidoterapia.  

 Na internação, as funções eram aplicar as medicações prescritas aos animais 

internados, observar os animais, limpar as baias, avaliar os parâmetros dos animais, 

e sempre anotar as medicações e alterações durante o dia, na ficha de cada 

paciente. 

Durante o mês de setembro, foram totalizados 192 casos novos no setor, 

sendo 2 felinos e 190 caninos, entre fêmeas e machos de diferentes raças e idades. 
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Gráfico 1- Casuística de casos novos durante mês de setembro, no setor de moléstias infecciosas do hospital veterinário 

da UNESP, Botucatu, 2015. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 O estágio curricular proporcionou uma interação com diferentes pessoas em 

diferentes lugares, além de uma experiência acadêmica onde aprendi mais sobre o 

mercado de trabalho, condutas, novas terapias, métodos diagnósticos, e muito mais. 

Foi uma experiência cultural, onde aprendi a lidar com diferentes pessoas em 

distintas situações, e também a conhecer a realidade de cada local.  

Cada profissional tem preferência por diferentes condutas, e no estágio pude 

acompanhar e crescer com cada decisão tomada por eles. O estágio é bem mais 

que aprimorar e adquirir conhecimentos novos; nele, pode-se definir que tipo de 

profissional quer ser e qual conduta seguir, e crescer profissionalmente e 

pessoalmente. 
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Parte II – Ocorrência de FIV e FeLV em gatos da cidade de Ourinhos/SP, 

avaliada por meio de PCR. 
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RESUMO 

O vírus da imunodeficiência felina (FIV) e o vírus da Leucemia Felina (FeLV) pertencem à família 

Retroviridae e são agentes etiológicos de enfermidades infecciosas que acometem os felinos 

domésticos, principalmente os que vivem em gatis ou abrigos, onde existe uma alta densidade 

populacional. Ambas as enfermidades atingem o sistema imune do animal, causando uma 

imunossupressão e abrindo portas de entrada para outras enfermidades. Os principais métodos 

diagnósticos para essas enfermidades são ELISA, imunofluorescência, PCR e isolamento viral no 

tratamento para essa enfermidade podem ser utilizados antivirais, medicamentos imunomoduladores 

e terapias de suporte. Para descrever a ocorrência de FIV e FeLV na região foram utilizados 49 

felinos hígidos e o diagnóstico utilizado foi o PCR, os resultados encontrados foram de 0% dos 

animais positivos para as duas enfermidades.  

Palavras-chaves: Retroviridae, enfermidade, felinos, diagnóstico.  
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ABSTRACT 

The feline immunodeficiency virus ( FIV) and feline leukemia virus ( FeLV ) belong to the Retroviridae 
family and are etiologic agents of infectious diseases that affect domestic cats , especially those living 
in catteries or shelters where there is high population density. Both of these diseases affect the 
immune system of the animal, causing immunosuppression and opening inlet ports for other diseases. 
The main diagnostic methods for these diseases are ELISA, immunofluorescence, PCR and virus 
isolation. For the clinical management, there are some options, as antiviral drugs, immunomodulatory 
drugs and supportive therapies. To describe the occurrence of FIV and FeLV 49 healthy cats were 
analyzed in the region 49 healthy cats and diagnostic PCR was used, resulting in 0% of occurrence of 
the animals positive for both conditions . 
Keywords: Retroviridae, illness, cats, diagnosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

             A imunodeficiência viral felina (FIV) e a leucemia viral felina (FeLV), são 

doenças infecciosas de grande importância nos felinos domésticos; são ocasionadas 

por dois vírus distintos, que pertencem à família Retroviridae, e que possuem a 

capacidade de induzir a perda de linfócitos, deixando os animais imunossuprimidos 

(SOBRINHO, 2011). 

            Em 1986, a FIV foi descrita pela primeira vez; o vírus estava associado a um 

quadro de imunodeficiência, e pelo fato de ter atividade da enzima transcriptase 

reversa, foi classificado na família retroviridae e gênero Lentivirus, sendo agrupados 

em cinco genótipos: A, B, C, D e E (RAVAZZOLO; COSTA, 2012).  

           Segundo Lara (2007), o vírus da imunodeficiência humana (HIV) é 

semelhante ao vírus da imunodeficiência viral felina (FIV), pois ambos pertencem ao 

mesmo gênero (Lentivirus) e causam deficiência imunológica no hospedeiro.    

           A transmissão primaria do FIV se dá através da mordedura, mas existem 

outras formas de transmissão, como: pelo sêmen (em acasalamento natural ou por 

inseminação artificial), via transplacentária e perinatal (NELSON, 2010). 

           Os sinais clínicos do FIV são mais recorrentes em gatos com idade acima de 

6 anos, e a doença pode ser dividida em fases: aguda, assintomática, fase de sinais 

clínicos vagos e fase terminal. Dentre estas fases, os sinais clínicos possíveis são: 

hipertermia, perda de peso, anemia, gengivite crônica, estomatite, linfadenite, e 

sinais neurológicos. Além disso, o hemograma pode revelar leucopenia e 

neutropenia (QUINN, 2005). 

           O vírus da leucemia felina (FeLV) é um RNA-vírus, do gênero 

Gamaretrovirus, que possui quatro subgrupos: FeLV-A, FeLV-B, FeLV-C e FeLV-T 

(RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

           A transmissão do FeLV ocorre por meio de mordeduras, secreções 

contaminadas, acasalamento e também por via transplacentária. Nesse caso, pode 

levar ao aborto ou, dependendo da fase da gestação, os filhotes podem nascer 

mortos (MEINERZ, 2010). 

Os sinais clínicos do FeLV são geralmente inespecíficos como hipertermia, 

perda de peso e apatia, como também podem ser mais específicos, como a 

ocorrência de leucemias, linfossarcomas, e síndromes mieloproliferativas, no geral 

em animais imunossuprimidos (TEIXEIRA, 2007).  
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Uma das formas de diagnóstico da FIV e FeLV é a técnica de 

imunofluorescência indireta, onde são utilizados reagentes para detectar os 

anticorpos anti-FeLV (FERREIRO, 2002). Outro método diagnóstico é o ELISA, que 

é uma análise quantitativa da produção de anticorpos contra o vírus (CALDAS, 

2000).  

Outra forma de diagnóstico utilizada é a reação em cadeia de polimerase 

(PCR), já que se trata de método direto de detecção do material genético do agente 

etiológico, e apresenta alta especificidade e sensibilidade (CALDAS, 2000). 

O objetivo deste trabalho foi observar a ocorrência de FIV e FeLV em gatos 

hígidos oriundos da cidade de Ourinhos, no estado de São Paulo, por meio da 

técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR).  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 FAMILIA Retroviridae 

Os retrovírus são vírus de grande importância na medicina humana quanto na 

veterinária, são vírus envelopados que contêm duas moléculas de RNA de fita 

simples linear como genoma. São denominados assim, pois possuem uma enzima 

chamada de transcriptase reversa (RT) que é capaz de sintetizar DNA pelo genoma 

RNA (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

Sua estrutura é composta por envelope, transmembrana, matriz, capsídeo, 

nucleocapsídeo, genoma, protease, transcriptase reversa e integrase; além destes 

componentes estruturais, o genoma RNA do vírus contém genes principais (gag, pol 

e env) (HIRSH, 2009). O gene pol codifica proteínas transcriptase reversa (RT), 

integrase (IN) e protease (PR); enquanto o gag codifica proteína de matriz (MA), 

proteína de núcleo capsídeo (NC) e proteína de capsídeo (CA); já o gene env é 

responsável pelas proteínas de transmembrana (TM) e glicoproteína de ligação ao 

receptor (SU) que fazem parte do envelope (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

Os retrovírus de importância na veterinária são classificados na subfamília 

Orthoretrovirinae, e divididos em vários gêneros; o vírus da leucemia felina (FeLV) é 

um Gammaretrovirus, enquanto o vírus da imunodeficiência felina faz parte do 

gênero Lentivírus (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

 

2.2 IMUNODEFICIENCIA VIRAL FELINA (FIV) 

           De acordo com Ravazzolo e Costa (2012), o primeiro isolamento do vírus da 

imunodeficiência felina (FIV, feline immunodeficiency virus) foi descrito nos Estados 

Unidos em 1986. Foi classificado da família Retrovírus e gênero Lentivírus por 

apresentar um quadro de imunodeficiência, características ultraestruturais das 

partículas virais e também da atividade de transcriptase reversa. 

Birchard (2008) cita que foram realizadas pesquisas com amostras de soros 

de felinos mantidas desde meados da década de 60, onde obtiveram resultados 

positivos da sorologia. 

Os isolados de FIV são divididos em cinco genótipos (A, B, C, D e E), sendo 

que o subtipo A possui virulência e carga viral baixa comparada ao subtipo B, o qual 

induz inversão mais rápida da relação CD4/CD8. O vírus da FIV, por infectar 

linfócitos T CD4 +, CD8, linfócitos B e macrófagos causam uma inversão da relação 
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CD4/CD8, inativando a atividade linfocitária após exposição antigênica, aumentando 

a chance de outras infecções e o desenvolvimento de tumores linfoides (ZANUTTO, 

2011). 

Esse vírus provoca uma infecção permanente no animal, levando à 

imunossupressão gradativa do paciente, gerando um quadro de imunodeficiência 

adquirida, e possibilidade de ocorrência de outras infecções (BIRCHARD, 2008). 

 

2.2.1 Epidemiologia  

Possui distribuição mundial e sua prevalência é variável de acordo com a 

localização geográfica e o ambiente onde vivem os animais. Nos EUA e Canadá, a 

prevalência relatada varia de 4% a 24%, enquanto na Europa a prevalência de 

anticorpos varia muito de acordo com o país. Foi relatada baixa prevalência em 

alguns países do norte da Europa, enquanto na Itália o número de animais 

infectados pode chegar a 30%, por conta da alta densidade populacional de gatos 

que vivem nas ruas (GREENE, 2012). 

 No Brasil, um estudo coletou amostras de 145 felinos que viviam em abrigos, 

com prevalência de 4,14% para FIV (TEIXEIRA, 2007). Segundo Ravazzolo e Costa 

(2012), pesquisas epidemiológicas confirmam a presença do vírus nos estados de 

São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, sendo que neste foi realizado um 

estudo de prevalência que detectou presença do vírus em 21% dos animais 

testados. 

 Os machos são mais acometidos que as fêmeas, em uma relação de 3:1; com 

relação à idade, o felino pode ser infectado em qualquer período da vida, embora a 

incidência da doença aumente em animais mais velhos (geralmente acima de seis 

anos), em razão do longo período de latência da doença (BIRCHARD, 2008). 

 

2.2.2 Transmissão  

 A transmissão da FIV ocorre principalmente por inoculação direta ocasionada 

por mordidas. Desta forma, gatos adultos e machos são mais predispostos, pois 

geralmente brigam por território; a transmissão só por contato durante coabitação é 

incomum, um estudo citado no livro diz que 20 gatos negativos para FIV habitaram a 

mesma gaiola que gatos portadores da doença durante dois anos, e apenas um dos 

20 gatos foi infectado pelo vírus (BIRCHARD, 2008).  
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Entretanto, existem outras formas de transmissão, como a via 

transplacentária e através do colostro; porém, deve-se salientar que estas formas 

dependerão da carga viral inoculada e se a gata está em uma fase assintomática ou 

sintomática (TURRAS, 2014). Outras formas de transmissão são possíveis, embora 

sejam raras, como por exemplo, a utilização de fio de sutura contaminada, e 

inoculação do DNA pró-viral incompleto em um gato (GREENE, 2012). 

 

2.2.3 Patogenia e sinais clínicos 

 As partículas virais da FIV, depois de adentrar o organismo, têm predileção 

por linfócitos, embora também infectem macrófagos. A imunossupressão observada 

ocorre em razão da destruição dos linfócitos T auxiliares (CD4+); com isso ocorre 

uma inversão entre CD4+/CD8+ (BIRCHARD, 2008).  

  No início, a infecção gera uma alta viremia, que declina de acordo com a 

imunidade do animal; porém, células T citotóxicas (CD8+) se desenvolvem após o 

início da infecção e persistem por anos gerando a inversão CD4+/CD8+ (LEITE et al, 

2013). 

A disseminação do vírus no organismo ocorre pelos linfócitos infectados, e 

também por macrófagos e monócitos. Geralmente, os sinais clínicos surgem em 

animais com mais de quatro anos, após o período de latência no qual houve perda 

progressiva de linfócitos T, comprometendo o sistema imune do animal, o que 

ocasiona uma síndrome de imunodeficiência (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

           De acordo com Turras (2014), a manifestação clínica da FIV pode ser 

causada em decorrência da imunossupressão causada pela infecção viral, e 

consequente surgimento de infecções secundárias. 

Os sinais clínicos também podem aparecer por efeito primário do vírus, como 

diarreia crônica do intestino delgado, anemia não regenerativa, trombocitopenia, 

neutropenia, linfadenopatia, inflamação do humor vítreo anterior, glomerulonefrite e 

insuficiência renal (NELSON,2015). 

  As manifestações clínicas podem estar divididas em fases: aguda, geralmente 

iniciada quatro a seis semanas após infecção, apresenta-se como uma fase 

passageira e apresenta sinais clínico-laboratoriais discretos e inespecíficos (febre, 

neutropenia e linfopenia, por exemplo), as vezes nem percebidos pelo proprietário, e 

pode gerar algumas complicações raras, como estomatite, diarreia, dermatite e 
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anemia; fase assintomática ou de latência, quando o animal pode ficar anos sem 

apresentar nenhum sinal clínico, e as vezes pode-se notar uma linfadenomegalia 

persistente (BIRCHARD, 2008).  

Teixeira (2005) e Ravazzolo e Costa (2012) propõem, segundo um modelo de 

ISHIDA e TOMODA (1990, apud RAVAZZOLO; COSTA, 2012), a fase de 

linfadenopatia generalizada, onde o animal apresenta aumento dos linfonodos, além 

de sinais inespecíficos, como pirexia, anorexia, perda de peso e alterações 

comportamentais, sem presença concomitante de infecções graves.  

Na fase ARC (Aids Related Complex), o paciente apresenta infecções 

crônicas secundárias, principalmente em trato respiratório e na cavidade oral, com 

grande probabilidade de evolução para a quinta fase, chamada de FAIDS, conhecida 

também como AIDS felina, na qual o animal pode apresentar infecções severas, 

tumores de vários gêneros e também anormalidades neurológicas (TEIXEIRA, 2005; 

RAVAZZOLO; COSTA, 2012).  

 

2.2.4 Diagnóstico 

 Como a sintomatologia é inespecífica, quando o animal apresenta um quadro 

geral de imunossupressão é importante investigar, e para diagnóstico definitivo 

pode-se fazer a detecção dos anticorpos ou do antígeno (RAVAZZOLO; COSTA, 

2012). 

 Exames hematológicos podem ajudar no diagnóstico de FIV, pois é comum 

animais infectados apresentarem neutropenia, trombocitopenia e anemia não 

regenerativa no hemograma (NELSON, 2015). 

Os principais métodos de detecção de antígeno são: a reação em cadeia de 

polimerase (PCR), que detecta o pró-vírus na célula, e é útil em casos onde o animal 

já teve o contato com vírus, porém não produziu anticorpos, sem manifestação de 

sinais clínicos da doença, e o isolamento viral, que confirma a presença do vírus 

através da aferição dos níveis de proteínas virais na cultura (RODRIGUES, 2012). 

A detecção do pró-vírus por PCR pode ser feita utilizando DNA extraído dos 

leucócitos, e é uma técnica que está em franco crescimento nos últimos anos, por 

ser um importante método de diagnóstico. Porém, o PCR para o FIV é questionado 

pelo vírus ter uma grande variabilidade genética, o que causa uma sensibilidade de 

40-100%, dependendo da padronização utilizada (LEITE, 2013). 
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A detecção de anticorpos pode ser feita através do teste de ELISA, Western 

Blot e detecção de anticorpos imunofluorescentes, que é um teste menos pratico, 

mas com precisão comparada à do ELISA. O teste de ELISA é um dos mais simples 

e confiáveis, considerado um teste de triagem; contudo, pode gerar resultados falso-

positivos, necessitando da realização de testes confirmatórios mais sensíveis e 

específicos, como o Western Blot, que detecta anticorpo contra as proteínas virais 

(BIRCHARD, 2012).  

 

 2.2.5 Tratamento  

Na maioria dos casos, a FIV não causa diretamente uma doença clinicamente 

grave, mas sim doença clínica secundária. Os felinos infectados devem sempre ser 

monitorados e ter cuidados adequados, mantendo boa qualidade de vida, evitando 

fatores estressantes, para que possam viver por anos sem desenvolver sinais e 

doenças relacionadas à FIV (GREENE, 2012). 

Existe terapia antiviral utilizada para casos de HIV, que podem ser utilizadas 

para FIV; porém, essa terapia não é curativa e esses medicamentos possuem 

elevada toxicidade, alto custo e baixa eficácia. Geralmente, esses medicamentos 

associados à terapia imunomoduladora e tratamentos de suporte ajudam a aumentar 

a expectativa de vida do animal (BIRCHARD,2012). 

Zidovudina conhecida como AZT, é um antiviral nucleosídeo capaz de inibir a 

enzima transcriptase reversa, inibindo assim a replicação viral. Com isso, haverá 

diminuição da carga viral, melhora das proporções de células CD4/CD8 e aumento 

da expectativa de vida. Ao utilizar esse medicamento, a monitoração com 

hemogramas seriados deve ser realizada, já que ele pode causar anemia 

arregenerativa, sendo contraindicado quando o felino já apresenta supressão 

medular (GREENE, 2012). 

 Os interferons são utilizados como imunomoduladores e antivirais (tanto 

interferon- ω felino e interferon–α humano), inicialmente diminuem a carga viral e 

também amenizam os sinais clínicos associados à FIV. O interferon–α humano 

possui efeito inicial que a longo prazo pode não ser tão eficaz, pois os felinos 

desenvolvem a produção de um anticorpo contra esta proteína humana 

(BIRCHARD,2012). 
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Drogas imunoestimulantes também podem ser utilizadas, como por exemplo a 

Propionibacterium acnes, que ativa macrófagos e estimula a produção de linfocinas 

e a resposta imune celular (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

 O tratamento de suporte é realizado de acordo com a necessidade do animal, 

com fluidoterapia em casos de desidratação, suporte nutricional, antibioticoterapia 

para tratar infecções bacterianas secundárias, ou até extrações dentarias em casos 

recorrentes de estomatite (BIRCHARD, 2012). 

 

2.3 VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA 

O vírus da leucemia felina (FeLV) foi descrito em 1964 por Willian Jarrett e 

colaboradores, que encontraram partículas virais ligadas à membrana de linfoblastos 

em um gato acometido por linfoma (FIGUEIREDO, 2011). 

Esse vírus faz parte da família Retroviridae, gênero Gammaretrovirus, e é um 

RNA-vírus de fita simples composto pelos genes gag, pol e env; quando submetido à 

transcrição reversa, origina o DNA pró-viral que se integra ao genoma celular 

(ALMEIDA, 2009).  

O FeLV é dividido em quatro subtipos (A, B, C e T), diferenciados pela 

sequência do gene env e pelas células que atingem (TEIXEIRA, 2005). De acordo 

com Meinerz (2010), o subtipo C pode causar um quadro de anemia, enquanto o B 

acarreta vários quadros patológicos. Segundo Almeida (2009), o FeLV-A é a forma 

infectante de menor patogenicidade, sendo que é através dele que aparecerão os 

outros subtipos no felino infectado. 

 

2.3.1 Epidemiologia  

Segundo Greene (2012), a FeLV é uma enfermidade que afeta principalmente 

felinos domésticos, embora existam estudos indicando a presença do vírus em 

felinos silvestres. É uma enfermidade de caráter mundial, com maior prevalência em 

locais onde existem altas concentrações de felinos domésticos, principalmente em 

abrigos e gatis, onde a prevalência alcança 33%; locais com menor densidade 

populacional possuem prevalência de cerca de 1% (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

 No Brasil, os resultados são bem variáveis, dependendo da área estudada, 

com valores de prevalência de 3,3% (RAVAZZOLO; COSTA, 2012) a 32,5 % 

(TEIXEIRA, 2007).  
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2.3.2 Transmissão  

A forma mais comum de transmissão dá-se pela mordedura, pois a saliva 

apresenta um alto nível de concentração viral. Outras vias de infecção incluem a 

oronasal (através de secreções nasais ou fezes), transplacentária, galactogênica, ou 

por fômites (comedouros, agulhas ou material cirúrgico) (RODRIGUES,2012). 

Como citado acima, a forma mais comum de transmissão ocorre por contato 

direto com a saliva do animal infectado, já que gatos com viremia persistente 

transmitem grande carga viral pela saliva (até 106 vírions/mL), e essa transmissão 

pode ocorrer através de mordedura, divisão de comedouros e até limpezas mútuas 

(RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

Também pode ocorrer transmissão por fômites, após transfusão sanguínea, 

utilização de agulhas, materiais cirúrgicos, sondas e tubos endotraqueais. Contudo 

este modo de transmissão é mais difícil, pois o vírus não sobrevive muito tempo fora 

do corpo do animal, e produtos como detergentes e desinfetantes inativam o vírus 

com relativa facilidade (BIRCHARD, 2008). 

 

2.3.3 Patogenia e sinais clínicos 

A patogenia do vírus depende de fatores relacionados ao hospedeiro e ao 

vírus, como por exemplo, o estado imune do animal, local onde habita, enfermidades 

concomitantes, idade do hospedeiro, quantidade de vírus inoculado e subgrupo do 

vírus (TEIXEIRA, 2005). 

Após a infecção, que na maioria das vezes é ocasionada por contato 

oronasal, o vírus vai até as células das tonsilas, laringe e tecido linfoide, e se replica; 

após replicação, o vírus atinge a corrente sanguínea e chega à medula óssea, timo, 

baço e linfonodos. Com essa replicação, o vírus alcança os tecidos epiteliais e 

glândulas (grande quantidade de vírus na saliva, e menor quantidade no leite, fezes 

e urina) (ALMEIDA, 2009). 

Depois da entrada do vírus no organismo, o animal pode ou não desenvolver 

a enfermidade, dependendo do modo como o sistema imune vai reagir e o modo 

como o vírus vai atuar no organismo. Existem três tipos de infecção: transitória, 

latente e persistente. A transitória é caracterizada pela eliminação rápida do vírus 

(em média entre quatro e seis semanas após exposição), por conta da exacerbada 

resposta imune do organismo. A infecção latente ocorre quando o vírus permanece 
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no organismo anos sem se replicar, com rara reativação (o pró-vírus fica latente no 

genoma do DNA da medula óssea e células linfoides), nesse tipo de infecção, a 

chance de transmissão é mínima (BIRCHARD, 2008). 

Caso o animal não tenha uma resposta imune apropriada pode resultar uma 

infecção persistente, quando o vírus vai se disseminar pelo organismo e geralmente 

desenvolver doenças relacionadas ao FeLV em um período de três a cinco anos, em 

média, 30% dos gatos desenvolvem esse tipo de infecção (ALMEIDA,2009). 

Os sinais clínicos são causados pelos efeitos oncogênicos, distúrbios 

hematopoiéticos (anemia, neutropenia, anormalidade de plaquetas, pancitopenia e 

mielobastopenia) e efeitos imunossupressores (aumentando o risco de infecções 

secundarias e chance de desenvolver tumores) (COELHO, 2013). 

 Sendo que a maioria é inespecífica, como: febre, desidratação, secreção 

ocular e nasal, diarreia, anemia, linfadenopatia e estomatite. Além destes já citados, 

o animal pode apresentar outras complicações, infecções secundárias devido à 

baixa imunidade (gengivite, sinusite, pneumonia, feridas que não cicatrizam) 

(BIRCHARD, 2008). 

Os efeitos oncogênicos são causados pela mutagênese insercional que é a 

introdução do próvirus no genoma do hospedeiro próximo a um oncogene, gerando  

ativação e gerando proliferação exacerbada da célula, a ocorrência mais comum é 

de linfoma e leucemia, mas também podem surgir outros tipos de neoplasias como 

fibrossarcoma, osteocondroma e neuroblastoma (COELHO, 2013). 

 

2.3.4 Diagnóstico 

 Assim como na FIV, o diagnóstico pode ser feito por método direto, como o 

PCR, exame de alta sensibilidade e especificidade, que pode ser feito pela 

quantificação ou detecção do pró-vírus e genoma viral, ou o isolamento viral, que 

não é muito utilizado nas clínicas rotineiramente devido à dificuldade de realizá-lo e 

pelo custo elevado (TURRAS, 2014). 

O PCR pode ser útil em casos onde o felino está infectado pelo FeLV, mas 

permanece em fase de latência, ou em casos onde os resultados de outros testes 

foram duvidosos (BIRCHARD, 2008). 

Outros métodos utilizados para diagnóstico são o ELISA e testes 

imunocromatográficos, que detectam o antígeno do capsídeo viral (p27) e podem ser 
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utilizados nos hospitais e consultórios, pois o resultado sai em apenas alguns 

minutos (são os chamados kits rápidos) (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). 

 Alguns felinos podem estar em infecção latente ou regressiva da doença, 

levando a resultados falso-negativos no ELISA; em casos de dúvida, devem ser 

realizados outros testes confirmatórios, como o isolamento viral, imunofluorescência 

indireta em células da medula óssea e PCR (NELSON, 2015).  

 Como auxiliar no diagnóstico do FeLV, algumas vezes podem ser observadas 

alterações no hemograma, como anemia não regenerativa associada ou não à 

linfopenia, trombocitopenia e neutropenia. A proteinúria também pode ocorrer em 

animais infectados pelo FeLV em casos de glomerulonefrite. O exame radiográfico 

também pode ser utilizado para detecção de massas tumorais em gatos com 

suspeita de linfoma (NELSON, 2015). 

 

2.3.5 Tratamento  

 A FeLV, assim como a FIV, não tem um tratamento específico para a doença, 

e a melhora do animal depende bastante da terapia de suporte (BIRCHARD, 2008). 

Alguns autores relatam sobrevida de três anos após o diagnóstico inicial; porém, 

para este estudo foram utilizados animais oriundos de áreas endêmicas com baixo 

poder aquisitivo (GREENE, 2015). 

 Há a possibilidade de utilização de antivirais, a fim de inibir a infecção e 

replicação viral. A maior parte dos medicamentos é desenvolvida para uso humano, 

e por isso não são muito utilizados pela alta toxicidade. Dois antivirais podem ser 

utilizados, o interferon e a zidovudina (AZT); porém, os felinos tratados continuam 

portadores da doença (BIRCHARD, 2008). 

 O interferon–α humano é um antiviral que pode em baixas doses ser utilizado 

como imunomodulador. Para este fim, também pode-se utilizar a Propionibacterium 

acnes, que ativa macrófagos e estimula a produção de linfocinas e a resposta imune 

celular (RAVAZZOLO; COSTA, 2012). Entretanto há controvérsia com relação à 

eficácia desses medicamentos, pois em relatos convencionais houve melhora no 

quadro do animal, o que não foi demonstrado em estudos controlados (BIRCHARD, 

2008). 

 O tratamento também pode ser seguido de acordo com os sinais clínicos 

apresentados, sendo indicada a utilização de quimioterápicos em alguns casos 
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quando o animal apresenta neoplasia. A antibioticoterapia é utilizada para 

tratamento e prevenção de infecções bacterianas secundárias; já em casos de 

anemia arregenerativa ou anemia hemolítica imunomediada, a transfusão de sangue 

é uma opção para aumentar a sobrevida do animal, pois nesses casos o prognóstico 

é desfavorável (BIRCHARD, 2008; NELSON, 2015). 

  

2.4 Controle e profilaxia FIV e FeLV 

 Para controle dessas enfermidades, deve-se tomar medidas clínicas 

profiláticas e também cuidados no manejo, pois a maior prevalência de FIV e FeLV 

se dá em ambientes de alta densidade populacional. O ideal nesses locais é separar 

animais positivos para uma ou ambas enfermidades, além de colocar em quarentena 

animais que tenham alguma característica associada à doença ou recém-

introduzidos, até confirmação ou descarte da doença, garantindo sempre a limpeza 

do ambiente, pois o vírus facilmente sofre inativação fora do hospedeiro (JERICÓ et 

al., 2015). 

 Outra forma de controle é a realização da vacina, aconselhável principalmente 

em animais que estão em locais de risco. A vacina contra FeLV deve ser feita antes 

de oito semanas de idade, com reforço por volta de três semanas após a primeira 

dose e reforços anuais; antes da primeira dose, é recomendado descartar a 

possibilidade de FeLV (BIRCHARD, 2008). 

 Atualmente, há uma vacina disponível no mercado contra a FIV, mas segundo 

Leite et al., (2013) essa vacina ainda não é encontrada no Brasil. Existe apenas uma 

marca no mercado e essa vacina utiliza o vírus atenuado com adjuvantes, composta 

por dois subtipos (A e D) sua eficácia para outros subtipos ainda é insatisfatória; sua 

imunidade para os outros subtipos ainda não foi confirmada. A vacina deve ser 

aplicada a partir da oitava semana de vida e são feitas três doses com intervalos de 

três semanas com reforço anual (JERICÓ et al., 2015) 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram selecionados 49 gatos domésticos, com idade entre dois e 10 anos, 

provenientes da cidade de Ourinhos-SP. Antes da coleta, os proprietários assinaram 

um termo concedendo a utilização do animal no referido trabalho. Além disso, os 

felinos foram submetidos a exame físico (frequência cardíaca, frequência 
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respiratória, temperatura corporal, tempo de preenchimento capilar, hidratação, e 

estado nutricional). Não foram utilizadas fêmeas gestantes ou animais com sinais 

clínicos alterando o estado de higidez. 

Depois da avaliação, os animais foram contidos fisicamente para realizar a 

venopunção, após tricotomia e antissepsia do local. O sangue coletado foi colocado 

em tubos com EDTA e identificados para a realização do PCR no laboratório de 

Biologia Molecular do Hospital Veterinário Roque Quagliato, nas Faculdades 

Integradas de Ourinhos, com técnicas previamente descritas para tais agentes 

etiológicos. 

Ao término das coletas, as amostras foram armazenadas no congelador até a 

realização da técnica de extração de DNA e realização do PCR.  

A extração de DNA foi realizada por meio da utilização de um kit comercial 

(PureLink genomic DNA kit, Invitrogen), seguindo as recomendações do fabricante e 

o DNA foi eluído em um volume final de 50 µL. Em seguida, as amostras de DNA 

foram armazenadas em -20°C até a realização dos testes. 

Para o diagnóstico da FIV, foi realizada a amplificação do gene gag por meio 

da utilização dos primers Forward (5’ CTAGGAGGTGAGGAAGTTCA 3’) e Reverse 

(5’ CTGCTTGTTGTTCTTGAGTT 3’), que amplifica um fragmento de 244 pares de 

base, conforme descrito por Hohdatsu et al. (1992). A reação foi realizada em um 

volume total de 20µL contendo 1X PCR buffer (MasterMix Red, NeoBio), 1,5 mM 

MgCl2 , 10µM de cada primer, 0,2mM de cada dNTP e 0.5 UI de Taq DNA 

polimerase e 2µL de DNA.  A reação foi realizada em termociclador (Veriti, Applied 

Biosystem) de acordo com a seguinte programação: 94°C por 5 minutos para 

desnaturação inicial, 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos e 

72°C por 1 minuto e 72°C por 5 minutos para extensão final. Controles positivos e 

negativos foram incluídos em todas as reações. Em seguida, foi realizado a 

eletroforese em gel de agarose 1.5%, corado com brometo de etídeo (0.05mg/100 

ml). Posteriormente foi realizado a visualização da reação em transiluminador com 

luz UV e fotodocumentado (MiniBis Pro, DNR Bio-Imaging System).  

Para detecção do DNA pró-viral do vírus da leucemia felina FeLV, foi 

realizada nested-PCR que amplifica um fragmento altamente conservado da região 

U3 (U3 LTR) do FeLV.  A primeira reação foi realizada utilizando os primers externos 

Forward (5’ AAAATTTAGCCAGCTACTGCAG 3’) e Reverse (5’ 
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GAAGGTCGAACTCTGGTCAACT 3’) que amplifica um fragmento de 235 pares de 

bases, conforme descrito previamente (Hofmann-Lehmann et al., 2001). A reação foi 

realizada em um volume total de 30µL contendo 1,3X PCR buffer (MasterMix Red, 

NeoBio), 2mM MgCl2 , 20µM de cada primer, 0,26mM de cada dNTP e 1 UI de Taq 

DNA polimerase e 3µL de DNA.  

A reação foi realizada de acordo com a programação: 94°C por 4 minutos 

para desnaturação inicial, 35 ciclos de 94°C por 1 minuto, 50°C por 1 minuto e 72°C 

por 2 minutos e 72°C por 7 minutos para extensão final. Controles positivos e 

negativos foram incluídos em todas as reações. Em seguida, foi realizado a segunda 

reação, utilizando os primers descritos por Jackson et al. (1993), Forward 

(5’TTACTCAAGTATGTTCCCATG3’) e Reverse 

(5’CTGGGGAGCCTGGAGACTGCT3’) que amplifica um fragmento de 166 pares de 

bases. A reação foi realizada em um volume total de 25µL contendo 0,96X PCR 

buffer (MasterMix Red, NeoBio), 1,44mM MgCl2 , 20µM de cada primer, 0,192mM de 

cada dNTP e 0,6 UI de Taq DNA polimerase e 1µL de DNA da primeira reação. A 

reação foi realizada de acordo com a programação: 94°C por 3 minutos para 

desnaturação inicial, 35 ciclos de 94°C por 1 minuto, 52°C por 1 minuto e 72°C por 2 

minutos e 72°C por 7 minutos para extensão. Em seguida, foi realizada a 

eletroforese e visualização de acordo como previamente descrito para FIV. 

 

4. RESULTADOS 

  Foram avaliados 49 felinos, sendo 27 fêmeas e 22 machos, provenientes da 

cidade de Ourinhos, estado de São Paulo. Dos indivíduos testados, 29 viviam em 

locais com alta densidade populacional (gatis) e 20 habitavam locais com baixa 

densidade populacional (lares domésticos) (gráfico 1). 
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Gráfico 1- Habitação dos animais utilizados no estudo. 

 

Antes da coleta, foi realizado exame físico dos animais, e os parâmetros 

foram analisados com base em valores de referência descritos abaixo (tabela 1). 

Alguns animais não estavam dentro do padrão de normalidade, fato que pode ser 

explicado pelo estresse sofrido durante o transporte e pelo fato dos animais estarem 

em local diferente do de costume. 

 

Tabela 1-Parâmetros normais dos felinos (FEITOSA, 2008). 

Parâmetros Mínimo Máximo 

Frequência Cardíaca 

(bpm) 

120 240 

Frequência Respiratória 

(mr/min) 

20 40 

Temperatura corpórea 

ºC 

37,8 39,2 

TPC  1’’ 2’’ 

 

Com relação aos exames de PCR para a FIV, todos os animais apresentaram 

resultado negativo, assim como os resultados para FeLV. 

 

 

 

52% 

48% 

Local onde habitam 

Alta 
densidade 
populacional 

Baixa 
densidade 
populacional 
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5. DISCUSSÃO 

Após realização dos exames, a prevalência obtida foi de 0% dos animais com 

diagnóstico de FIV positivo, diferente de Teixeira (2007) que utilizou o mesmo 

método como forma de diagnóstico encontrando 4,14% dos animais positivos para 

FIV em um total de 145 animais. Além disso, a diferença de resultados pode ser 

observada pela baixa quantidade de amostras, pois esse método é descrito como 

eficiente. 

Estudos realizados por Caldas (2000) utilizaram amostras de DNA extraídos 

de leucócitos e órgão de felinos, que viviam em lares domésticos e que 

apresentavam algum sinal clínico, obtendo 6% de animais positivos para FIV, essa 

diferença entre os resultados pode ser explicada pelo baixo número de amostras 

utilizadas no presente trabalho e também pelo fato dos animais utilizados estarem 

clinicamente hígidos, diferente de Caldas (2000), que utilizou animais que 

apresentavam sinais clínicos. 

Um estudo realizado em Lisboa para determinação da prevalência de FIV 

utilizou dois métodos de diagnóstico, teste rápido e PCR; porém, este foi realizado 

apenas em casos positivos no teste rápido. O PCR corroborou os resultados do 

teste rápido em 80% dos casos. É importante salientar que os testes rápidos podem 

gerar falsos positivos (TURRAS, 2014). 

Segundo Birchard (2008), o PCR para FIV não é tão confiável em 

determinadas fases da doença, devido à baixa concentração do vírus no sangue 

pelo longo tempo da fase assintomática da infecção, pela incerteza da detecção de 

todas as cepas do vírus por esse método e pela falta de padronização entre os 

laboratórios. Como os animais utilizados na pesquisa eram clinicamente sadios e 

não apresentavam nenhum sinal clinico, poderiam estar em fase assintomática, 

onde a replicação do vírus é menor.   

Nos testes de FeLV, muitos estudos utilizam o teste de ELISA para 

diagnóstico, como Rosa (2011), que obteve 9% de pacientes positivos dos animais 

testados para FeLV por este método diagnóstico. Os resultados obtidos foram 

maiores em relação aos de Turras (2014), que realizou testes rápidos e PCR, 

obtendo uma prevalência de 8% dos animais positivos no teste rápido. O PCR foi 

realizado nestes animais, com confirmação de 71,4% dos casos. A diferença de 
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resultado pode estar ligada à diferença de método diagnóstico utilizado e a área 

onde foi realizada a pesquisa. 

Jackson et al. (1993) encontrou uma prevalência de 80% de animais positivos 

para FeLV, utilizando a mesma sequência de “primers” utilizada no presente 

trabalho. Em outro estudo, o método de PCR foi bem sensível e utilizou grupos de 

gatos não infectados e grupos de gatos infectados por FeLV-A (após 10 semanas da 

infecção experimental); nos dois casos, o diagnóstico com PCR gerou resultados 

onde 100% dos animais do primeiro grupo eram negativos e 100 % do segundo 

grupo eram positivos Hofmann-lehmann et al. (2001). 

 Um trabalho realizado no Distrito Federal por Aquino (2012) utilizou três 

grupos de felinos e para diagnóstico utilizou método de PCR. Os animais foram 

separados em G1 (gatos de abrigos), G2 (gatos atendidos em hospitais veterinários) 

e G3 (gatos de uma região periurbana e que tinham acesso a rua). A percentagem 

de animais positivos para FeLV encontrados foram de respectivamente 38%, 26,8% 

e 0%. O resultado do grupo G3 é igual ao resultado encontrado no presente 

trabalho, o que pode ser explicado por ser uma cidade mais isolada; com isso, os 

animais não tinham contato com a área de maior infecção. 

De acordo com Birchard (2008), o teste de PCR para detecção de FeLV é 

altamente sensível; porém, por ser um teste mais caro e que necessita de pessoas 

especializadas para realização não é muito utilizado na rotina clínica. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Verificou-se que a ocorrência na região de Ourinhos é baixa, que pode ser 

explicado pela região ou por baixo número de amostragem. 

 Porem isso não descarta a importância de novas pesquisas na região, essa é 

uma enfermidade de caráter importante nos felinos, principalmente pelo potencial de 

gerar infecções persistentes e de caráter imunossupressor. Além disso, a criação de 

felinos está crescendo, aumentando a chance de proliferação da doença; com isso, 

é importante o controle e profilaxia dessas enfermidades. 
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