
 

 

FREQUÊNCIA DE FIV E FeLV EM FELINOS DOMÉSTICOS (Felis cattus 
domesticus) NO ALTO SERTÃO DA PARAÍBA 

 
 
Introdução:O apreço pelos felinos vem se tornando maior a cada dia, ao            
serem introduzidos nos lares, são tratados com o mesmo zelo e atenção que             
um familiar, principalmente quando acometidos por alguma doença. Dentre as          
patologias que podem prejudicar a saúde dos gatos destacam-se as desordens           
imunológicas causadas pelo Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e pelo          
Vírus da Leucemia Felina (FeLV). Por terem alto tropismo pelas células do            
sistema imunológico, permitem a ocorrência de patógenos oportunistas que de          
forma secundária promovem infecções, que são geralmente a causa de          
mortalidade nos felinos. O FIV e o FeLV causam alterações patológicas que             
não possuem cura, assim a terapia de suporte e os cuidados devem ser             
constantes, pois são essenciais para a manutenção da vida do felino, porém            
podem demandar tempo, incluindo gastos financeiros que não garantem         
completa eficácia, gerando muitas vezes, o abandono do animal. Com isso, o            
diagnóstico precoce é importante para que se realizem os métodos de controle            
corretos, evitando que essas retroviroses se disseminem entre os felinos.          
Apesar de não apresentar potencial zoonótico, o FIV se relaciona a saúde            
pública por ser considerado o menor modelo experimental utilizado para          
estudos relacionados com o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), uma vez           
que possui características bem semelhantes a este vírus.No estado da Paraíba           
os dados sobre essas doenças eram incipientes, tornando a frequência de FIV            
e FeLV completamente desconhecida. Dessa forma, o estudo dessas         
desordens patológicas torna-se indispensável. Objetivo:Conhecer a frequência       
das retroviroses (FIV e FeLV) em felinos domésticos, testados em domicílio na            
cidade de Sousa-PB, com exame de triagem através de teste rápido           
imunocromatográfico. Método: A pesquisa foi realizada através de busca ativa          
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por pessoas que possuíam felinos, sendo visitadas no total 12 residências na            
cidade de Sousa, Paraíba. Foram avaliados 50 felinos domésticos, não          
vacinados para FeLV, independente de raça, sexo, sinais clínicos e com faixa            
etária superior a oito meses. Os exames foram realizados por meio da            
utilização de teste rápido de triagem imunocromatográfico da marca Alere FIV           
Ac / FeLV Ag Test Kit®. Resultados:Considerando-se os resultados obtidos,          
22% (11/50) dos felinos apresentaram soropositividade, dentre estes 81%         
(9/11) foram reagentes apenas para o FIV, 9% (1/11) para o FeLV e 9% (1/11)               
para FIV e FeLV associados. Com base nos resultados negativos para ambos            
os vírus, 78% (39/50) não foram reagentes ao teste.Conclusão:A alta          
frequência de FIV e ocorrência baixa do FeLV, porém existente nos animais            
pesquisados, denota a necessidade serem desenvolvidas cada vez mais         
pesquisas com essa temática. 
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