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RESUMO 

Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) é responsável pela 
diminuição da imunidade desses animais, fazendo com que sejam susceptíveis 
a outras doenças. A principal forma de transmissão é através de mordeduras. 
Esse trabalho teve como objetivo identificar a ocorrência de FIV no primeiro 
semestre de 2019 em uma clínica veterinária particular. Metodologia: Foi 
utilizado dados das fichas de  exames imunocrmatógrafico que detectam 
anticorpos IgG anti- FIV, realizados no período de janeiro a junho de 2019 em 
uma clínica veterinária particular, buscando descrever a prevalência dessa 
enfermidade durante esse primeiro semestre do ano. Resultados e Discussão: 
Foi realizado um total de 123 exames no período de seis meses, do qual 24,6% 
se mostraram positivos, comprovando a prevalência dessa afecção na 
população felina. Os resultados comparados, foi considerado mediano e dentro 
do padrão visualizados em estudos em outras regiões do Brasil. Conclusão: O 
Vírus da Imunodeficiência Felina esta presente na cidade de Teresina-PI, com 
uma prevalência mediana quando comparada a estudos realizados em outros 
estados. 
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ABSTRACT 

Introduction: Feline Immunodeficiency Virus (IVF) is responsible for decreased 
immunity of these animals, making them susceptible to other diseases. The main 
form of transmission is through bites. This study aimed to identify the occurrence 
of IVF in the first semester of 2019 in a private veterinary clinic and describe the 
aspects of this disease. Methodology: We used data from tests that detect anti-
IVF IgG antibodies, performed from January to June 2019 in a private veterinary 
clinic, seeking to describe the prevalence of this disease during this first semester 
of the year. Results and Discussion: A total of 123 tests were performed over 
a period of six months, of which 24.6% were positive, confirming the prevalence 
of this condition in the feline population. The results compared were considered 
median and within the standard visualized in studies in other regions of Brazil. 
Conclusion: Feline Immunodeficiency Virus is present in the city of Teresina-PI, 
with a median prevalence when compared to studies conducted in other states. 
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INTRODUÇÃO 

O Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), popularmente conhecida como Aids 
felina, é classificada no subtipo lentiviridae da Familía Retroviridae, devido a 
evolução lenta da doença. Esse vírus é responsável pela diminuição da 
imunidade desses animais, fazendo com que sejam susceptíveis a outras 
doenças. Miyazawa et al. (1994) explica que o FIV, devido ao seu tropismo por 
linfócitos T CD4+ e CD8+, linfócitos B e células do sistema nervoso central causa 
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em gatos aumentando a 
predisposição a várias doenças infecciosas, a imunossupressão resultante da 
infecção pelo FIV e pode predispor ao desenvolvimento de tumores linfoides.   

A transmissão ocorre por diversas formas, incluindo: mordeduras, arranhões, 
transmissão vertical e limpeza mútua. O animal acometido pode ser do tipo 
assintomático, onde não manifestará sinal clínico da doença, ou sintomático, 
apresentando logo inicialmente a febre como sinal clínico.  Conforme esclarece 
Yamamoto (1989) no estágio terminal, a imunodepressão é evidente, com 
manifestações clínicas decorrentes das infecções oportunistas. De acordo com 
Hosie & Jarret (1990) os gatos infectados por FIV produzem anticorpos contra 
vírus, sendo identificados nos testes. 

METODOLOGIA 

Foi utilizado dados dos exames (os quais tiveram como amostra o soro e como 
método o imunoensaiocromatográfico) que detectam anticorpos IgG anti- FIV, 
realizados no período de janeiro a junho de 2019 em uma clínica veterinária 
particular, buscando descrever a prevalência dessa enfermidade durante esse 
primeiro semestre do ano. A realização de pesquisa bibliográfica feita na base 
de dados SCIELO (Scientific Eletronic Libraly Online) e BVS (Biblioteca virtual 
em Saúde) serviu como auxílio para a descrição da doença, como a definição, 
sinais clínicos, transmissão, diagnósticos e intruções aos tutores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizado um total de 123 exames no período de seis meses, do qual 24,6% 
(distribuído de forma desigual durante o período citado) se mostraram positivos, 
comprovando a prevalência dessa afecção na população felina.   

Os valores de ocorrência de FIV foi superior ao encontrado em estudo realizado 
em Belo Horizonte. De acordo com Teixeira et al (2007) dos gatos capturados 
nas ruas de Belo Horizonte,foi analisada 145 amostras pelo método de Reação 
em Cadeia da Polimerase (PCR) e somente 4,14% (6 animais) foram positivos, 
demostrando um numero inferior ao encontrado nesse estudo. Desses animais, 
4 eram machos e 2 fêmeas.  
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No entanto ao ser comparado com analises em RS, foi inferior. Caldas et al. 
(2000) comprovou atraves do método de PCR, que em 40 amostras analisadas 
no Rio Grande do Sul, 37,5 dos animais com suspeita clínica foram positivos, 
onde confirmou ter uma alta prevalência de casos de FIV. 

Figura 1. Esquema representativo dos resultados dos exames. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Almeida et al (2004), diz que o método sorológico pode gerar resultados 
falsopositivos, levando a uma taxa de ocorrência maior que a real, sendo o PCR 
o método confirmatório, em casos negativos, mas que o animal apresenta 
suspeita clínica.  

De acordo com Medeiros et al (2018) a sensibilidade e a especificidade do teste 
ALERE foram de 96,15% e 98,68%, respectivamente. Podendo detectar 
satisfatoriamente a presença do FIV em amostras coletadas. 

O teste de diagnóstico, utilizado na clínica onde os dados foram coletados, é de 
rápido resultado, facilidade de uso, alta sensibilidade e especifidade. Trata-se de 
um imunoensaio cromatográfico para detecção qualitativa dos anticorpos IgG do 
vírus da Imunodeficiência Felina no sangue total, soro ou plasma. O kit conta 
com um cassete, tampão diluente e tubo capilar. Utiliza-se uma gota da amostra 
e duas gotas do reagente em cada oríficio do cassete. Quando o teste começa 
a reagir, observa-se uma cor rosa se movendo através da janela de resultado no 
centro do dispositivo do teste. A interpretação do resultado é feita dentr de 10 
minutos. 

Figura 2. Teste rápido para detecção de anticorpos IgG anti-FIV, com resultado 
positivo, confirmado pelo surgimento das duas linhas. 
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Fonte: Google imagens. 

A prevalência do Vírus da Imunodeficiência Felina se dá devido a forma 
assintomática de muitos animais que são aparentemente saudáveis, o sistema 
imune muitas vezes é capaz de limitar o número de partículas vírais, fazendo 
com que o animal ingresse nesta fase assintomática, podendo durar vários anos. 
Durante esse período o animal é um carreador e disseminador do vírus para 
outros felinos, através de mordeduras. 

A relevância do trabalho está relacionada com a ocorrência de uma doença cujo 
tratamento ainda não é existente, fazendo com que felinos sejam portadores de 
um vírus que acomete os linfócitos e as células de defesa, propiciando a 
vunerabilidade para outras afecções. As vantagens de conhecer a situação, é a 
conscientização dos tutores com relação a rotina desses animais e transmitir a 
informação que apesar de alguns animais apresentarem sintomas (febre, vômito, 
anemia e fácil aquisição de doenças) muitos são assintomáticos e potenciais 
transmissores do vírus. A limitação está presente no controle da FIV em felinos 
de rua, e na informaçãos aos tutores sobre o assunto, assim como na 
coscientização de Veterinários quanto a atenção para evitar a transmissão 
iatrogênica do vírus, e na separação de animais positivos dos demais, para que 
não ocorra infecções cruzadas. 

CONCLUSÕES 

O Vírus da Imunodeficiência Felina esta presente na cidade de Teresina-PI, com 
uma prevalência mediana quando comparada a estudos realizados em outros 
estados. 
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