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Os gatos vêm ganhando espaço como animais de estimação, estando presentes em 17,7% dos 

domicílios brasileiros com uma população de 22 milhões. Apesar deste número, dados sobre as 

enfermidades infecciosas que afetam esta espécie são escassos na literatura nacional. O vírus da 

leucemia (FeLV) e imunodeficiência felina (FIV) são importantes agentes virais que afetam os 

felinos domésticos. As doenças frequentemente associadas ao FeLV são anemia, linfoma e 

leucemia. Os infectados por FIV comumente manifestam imunossupressão com infecções 

concomitantes, neoplasias, discrasias sanguíneas e alterações neurológicas. No Brasil há poucos 

dados sobre a prevalência das infecções por FeLV e FIV, e nos estudos já realizados é possível 

observar que as prevalências encontradas podem variar de 3,4% a 47,5% para FeLV e 2,5% a 

11,7% para FIV. Portanto, realizou-se um estudo epidemiológico transversal com 274 gatos 

domésticos atendidos no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) do Centro de Ciências 

Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC), com o objetivo 

de determinar a prevalência e fatores associados às infecções por FeLV e FIV na região do 

Planalto Catarinense. O tamanho amostral para o presente estudo foi calculado utilizando 

Software R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria (Package EpiCalc), através da 

fórmula  , de amostragem aleatória simples para populações infinitas. Como 

critério de inclusão foi utilizado a aceitação do tutor em participar da pesquisa, que foi oferecida 

para todos os felinos atendidos provenientes de municípios da região do Planalto Catarinense, 

sem distinção quanto à raça, sexo ou idade. Realizou-se um questionário com a intenção de obter 

informações sobre: raça; sexo; status reprodutivo (castrado ou inteiro); idade (meses); origem 

(adotado da rua, outro domicílio, clínica veterinária e criadores); acesso à rua; número de felinos 

por habitação; comportamento mediante outros gatos (se é ou não agressivo); frequência que o 

felino é levado ao veterinário; protocolo vacinal. Para a detecção da infecção pelos vírus, 

amostras de sangue (3 a 5mL) foram obtidas por meio de punção da veia jugular. Uma fração foi 

separada (2 a 3 mL) para a obtenção do soro e realização do teste imunoenzimático direto 
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(ELISA) utilizando o kit SNAP FIV/FeLV Combo Test® (IDEXX Laboratories) que detecta a 

proteína p27 do FeLV e o anticorpo contra a proteína p24 do FIV. Realizou-se análise por meio 

de estatística descritiva e inferencial. Constituíram-se dois modelos de análises para testar a 

associação entre FeLV e FIV positivos e fatores associados através de análise de regressão 

logística. Para as idades foi utilizado teste F e de Tukey. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal sob o nº 7932191015. A prevalência encontrada para FeLV foi 

22,26% (61/274), para FIV 5,84% (16/274) e para ambos 1,46% (4/274). Observou-se que 

58,03% (159/274) dos felinos eram fêmeas e 41,87% (115/274) machos, 54,38% (149/274) 

inteiros e 45,26% (124/274) castrados. Quanto ao acesso à rua, 67,15% (184/274) possuíam livre 

acesso e 32,85% (90/274) ficavam restritos à residência. Quanto ao comportamento, 55,11% 

(151/274) eram dóceis perante outros gatos e 41,97% (115/274) agressivos. Coabitavam com 

outros felinos 59,85% (164/274), enquanto que 40,15% (110/274) viviam sozinhos. Quanto a 

higidez, 66,79% (183/274) eram doentes e 33,21% (91/274) saudáveis, onde 40,15% (110/274) 

do total da população já havia recebido algum tipo de vacinação, enquanto que 59,85% (164/274) 

nunca havia sido vacinado. Foi obtida como média de idades para os infectados, 64,25 meses 

para FIV, 38,32 meses para FeLV e 57 meses para ambos os vírus. Na análise de regressão 

logística houve associação significativa (p<0,05) para a infecção por FeLV em gatos machos 

(OR=2.41; IC 95%: 1.33-4.44) e com comportamento agressivo (OR=1.18; IC 95%:1.00-3.30). A 

infecção por FIV apresentou correlação significativa com agressividade (OR= 8.00; IC 95%: 

2.31-38.20), sexo masculino (OR= 5.87; IC 95%: 1.81-23.42) e idade, sendo que na medida em 

que o animal envelhece aumenta a chance de tornar-se positivo (OR= 1.01; IC 95%: 1.00-1.02). 

A prevalência encontrada para FeLV se mostrou superior quando comparada à estudos realizados 

dentro e fora do país, enquanto que a prevalência para FIV demonstrou semelhança. A elevada 

prevalência para FeLV neste estudo se deve em grande parte a ocorrência elevada de animais 

doentes e com livre acesso à rua, e baixa adesão à vacinas para FeLV. No que se refere a 

coinfecção entre FeLV e FIV, tanto neste estudo quanto na literatura foram observadas baixas 

prevalências. A associação da infecção por FeLV e FIV em machos deve-se a uma maior 

exposição ambiental, ao comportamento reprodutivo e territorialista levando a maior 

agressividade. A agressividade está mais relacionada a infecção por FIV, devido ao modo de 

transmissão do vírus, que ocorre principalmente em decorrência de mordidas, enquanto que no 

FeLV está relacionado ao contato prolongado entre felinos infectados. O aumento da idade 

associado à maior risco da infecção para FIV se deve provavelmente ao período de incubação 

apresentado pelo vírus, que é superior ao apresentado pelo FeLV, sendo que o felino pode ficar 

na fase assintomática por anos. Em contrapartida as menores médias observadas nos felinos 

FeLV positivos pode ser explicada pela diminuição da susceptibilidade ao vírus conforme o 

aumento na idade. Logo, conclui-se que há circulação de FeLV e FIV na população em questão, 

com uma alta prevalência de FeLV na região do Planalto Catarinense. Observou-se também que 

os felinos estão expostos a um grande número de  fatores associados à infecção por FeLV e FIV, 

deste modo, ressaltando a importância da implementação de medidas profiláticas por parte dos 

veterinários e dos tutores dos felinos. 


