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RESUMO 

A tríade felina é uma síndrome que acomete gatos devido suas particularidades 
anatômicas, envolve três doenças as quais envolvem o fígado, o pâncreas e o 
intestino delgado, por estarem próximos, gerando manifestações inespecíficas. O 
diagnóstico definitivo é realizado por meio de exame histopatológico, mas o ultrassom 
pode ser útil ao diagnóstico, além dos exames laboratoriais que ajudam a definir a 
melhor terapia além de tratar os sintomas apresentados pelo paciente. O vírus da 
leucemia felina (FeLV), pode ser transmitido de forma horizontal, vertical e iatrogênica. 
O vírus é sensível ao ambiente externo e facilmente eliminado com o uso de 
desinfetantes. Causa manifestações inespecíficos, e principalmente 
imunossupressão, tornando o animal vulnerável à outras doenças, alguns animais 
permanecem anos assintomáticos. O diagnóstico é essencial para um tratamento 
específico e melhora na qualidade de vida. O presente trabalho tem por objetivo 
abranger duas enfermidades felinas, as quais devem ser minunciosamente 
observadas, diagnósticas e tratadas conforme o estado do paciente e manifestações 
clínicas apresentadas. 

 

Palavras chave: hepatite, duodenite, pancreatite, gatos, imunossupressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The feline triad disease is a syndrome that affects cats because of their anatomical 
features, and it comprises three diseases, which involve the liver, pancreas and small 
intestine because of their proximity, developing nonspecific signs. The definitive 
diagnosis is made by the histopathological examination, but ultrasound can be useful 
for diagnosis, as well as laboratory tests that help define the best therapy to treat the 
symptoms presented by the patient. The Feline leukemia virus (FeLV) can be 
transmitted horizontally, vertically and iatrogenically. The virus is sensitive to the 
external environment and easily eliminated by the use of disinfectants. It causes 
nonspecific signs such as immunosuppression, making the animal vulnerable to other 
diseases. In contrast, some animals remain asymptomatic for years. Diagnosis is 
essential for a specific treatment and quality of life. The objective of this study is to 
address two feline diseases, which should be carefully observed, diagnosed and 
treated according to the patient's condition and clinical signs presented. 
 
Key-words: hepatitis, duodenitis, pancreatitis, cats, immunosuppression 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fase do estágio curricular é uma etapa importante na vida pessoal e 

profissional do acadêmico, é um momento em que se amadurece, tendo convívio 

direto com as situações enfrentadas no dia a dia da profissão. O objetivo do estágio 

curricular é fazer que o acadêmico participe da rotina veterinária e aprenda a 

desempenhar funções dentro de cada setor. 

A tríade felina é uma síndrome que envolve três doenças do fígado, do 

pâncreas e do intestino delgado. É comum nos gatos devido suas particularidades 

anatômicas, pela proximidade destes órgãos (CATTIN, 2015). O processo inflamatório 

de qualquer um desses ocasiona a tríade. As manifestações clínicas variam, podendo 

demonstrar sintomatologia de inflamação de apenas um deles ou de todos, incluem 

diarreia, anorexia, letargia, perda de peso e êmese. Ao exame clínico observa-se 

febre, icterícia, dor à palpação abdominal, desidratação. (MURAKAMI et al., 2016; 

COSTA, 2014). Alterações podem ser vistas nos exames laboratoriais porém não são 

específicas (MURAKAMI et al., 2016). Exames de fezes são essenciais para descartar 

doenças causadas por endoparasitas e exames de imagem fornecem informações 

importantes. O diagnóstico definitivo é realizado por exame histopatológico. O 

tratamento inclui minimizar as manifestações clínicas, utilizando antibióticos e 

imunossupressores (CATTIN, 2015). 

O vírus da leucemia felina (FeLV) é causador de doença infecto contagiosa 

entre os gatos, transmitido de forma horizontal, vertical ou iatrogênica. Gatis, fômites 

e animais de vida livre, facilitam a transmissão. O vírus é sensível no ambiente e ao 

uso de desinfetantes comuns. Animais infectados podem permanecer anos 

assintomáticos ou apresentarem manifestações inespecíficas como febre, mal estar, 

letargia, vômitos. Exames laboratoriais são de extrema importância uma vez que estes 

animais desenvolvem graves anemias, imunossupressão, predispondo-os à outras 

enfermidades. A terapia é realizada com imunomoduladores e tratamentos 

concomitantes à manifestação clínica do paciente, antibioticoterapia e transfusões 

sanguíneas. A prevenção dos animais e orientação aos tutores são de extrema 

importância (LITTLE, 2016; ALVES et al., 2015). 

O objetivo do presente trabalho é relatar o estágio curricular e dois casos 

clínicos acompanhados durante o período de estágio, um sobre Tríade Felina e outro 

sobre o Leucemia Viral Felina.  
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2 RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

O estágio curricular foi realizado na Clínica Veterinária Leandro Alves (C.V. 

Leandro Alves), localizada na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, na Rua São 

José dos Pinhais, número 2073, bairro Sítio Cercado. O estágio foi na área de clínica 

médica de pequenos animais, assim como alguns acompanhamentos cirúrgicos. Com 

duração total de 440 horas de atividades, no período de 13 fevereiro à 29 de abril de 

2017, com obrigatoriedade de cumprir 8 horas diárias, totalizando 40 horas semanais, 

de segunda a sexta-feira. Foi supervisionado pelos médicos veterinários da clínica, 

sob orientação do Doutor Leandro Alves, responsável pela clínica, com a orientação 

da Msc. Ana Laura D´Amico Fam. 

Durante o estágio curricular foi possível desempenhar funções como 

comunicação com os tutores, realização das anamneses, execução do exame físico 

geral do animal, preenchimento de requisições, elaboração de receitas, interpretação 

de exames, participação e realização de colheitas laboratoriais, auxiliar em 

procedimentos como transfusões sanguíneas, introduções de sondas nasogástricas, 

uretrais, anais e esofágicas, manejo de curativos e acompanhamento de exames de 

imagem (Figura 1). Além disso, foi possível aprender a realizar tricotomias, anti-

sepsias, acompanhar cirurgias, anestesias e também cuidar e supervisionar os 

pacientes internados e daqueles que estão em cuidados pós-operatórios, aferindo os 

parâmetros fisiológicos, alimentando-os e medicando-os quando solicitado, mantendo 

o local e os animais sempre limpos e aquecidos. O estágio mostrou como lidar com 

os pacientes, pois cada um tem seu temperamento e limiar de dor diferenciados, 

aprendendo também protocolos terapêuticos, além de desenvolver na prática aquilo 

visto na teoria. O estágio é uma fase importante a qual faz o acadêmico buscar 

conhecimento ao visar casos clínicos encontrados na rotina do dia a dia. 
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Figura 1 – Acompanhamento de exames de imagem da C.V Leandro Alves. 

 

 

2.1 DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 

A C.V. Leandro Alves presta atendimento de segunda à segunda das 8 às 20 

horas, na área de cães e gatos. As consultas são realizadas por médicos veterinários, 

não sendo necessário agendamento prévio. A clínica oferece internamento diurno, e 

no caso de pacientes que necessitem ficar internados no período da noite, um médico 

veterinário responsável permanece na clínica. Casos de animais com doenças 

infectocontagiosas são encaminhados para outras clínicas que disponibilizem de um 

local isolado para estes, no caso de suspeita estes animais ficam em uma área isolada 

dos outros animais até que se tenha exames comprovativos. A clínica conta com uma 

profissional oncologista para consultas e procedimentos cirúrgicos. Cirurgias e 

procedimentos especiais são contatados profissionais especializados para que 

venham até a clínica, como por exemplo procedimentos endoscópicos. A equipe de 

cirurgiões conta com profissionais especializados nas áreas de cirurgia geral e 

ortopedia. O serviço de diagnóstico por imagem é realizado por profissionais 

terceirizados que se deslocam até a clínica. Já os exames laboratoriais são 

encaminhados para uma unidade conveniada.  

A C.V. Leandro Alves (Figura 2) conta com uma recepção (Figura 3), sala de 

espera (Figura 4), ambulatório para atendimento clínico geral (Figura 5), consultório 

(Figura 6), internamento geral para cães (Figura 7), internamento geral para felinos 

(Figura 8), espaço para atendimento emergencial (Figura 9), espaço para exames 

emergenciais ultrassonográficos (Figura 10), farmácia de uso interno (Figura 11), 
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vestuário (Figura 12), centro cirúrgico (Figura 13), sala de antissepsia (Figura 14), 

espaço pré-operatório (Figura 15), área de esterilização de materiais (Figura 16). 

 

Figura 2 – Fachada C.V. Leandro Alves. 

 

 

Figura 3 – Recepção C.V. Leandro Alves. 

 

 

Figura 4 – Sala de espera C.V. Leandro Alves. 
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Figura 5 – Ambulatório para atendimento clínico geral da C.V. Leandro 

Alves. 

 

 

Figura 6 – Consultório C.V. Leandro Alves. 

 

 

Figura 7 - Internamento geral para cães C.V. Leandro Alves. 

 



23 

 

 

 

 

Figura 8 – Internamento geral para felinos C.V Leandro Alves. 

 

 

Figura 9 – Espaço para atendimento emergencial C.V. Leandro Alves. 
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Figura 10 – Espaço para exame ultrassonográfico C.V Leandro Alves. 

 

 

Figura 11 -  Farmácia da C.V. Leandro Alves para uso interno. 
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Figura 12 – Vestuário da C.V. Leandro Alves. 

 

 

Figura 13 – Centro Cirúrgico da C.V. Leandro Alves. 
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Figura 14 – Sala de antissepsia C.V. Leandro Alves. 

 

 

 

Figura 15 – Espaço pré operatório C.V. Leandro Alves. 
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Figura 16 – Área de esterilização de materiais C.V 

Leandro Alves. 

 

 

 

2.2 CASUÍSTICA 

 

No período de estágio na C.V. Leandro Alves, foram acompanhados 275 

atendimentos (Tabela 1), sendo 88 casos de diferentes áreas médicas, incluindo 

reconsultas. O mesmo animal atendido na consulta pode ter apresentado alteração 

em mais de um sistema ao mesmo tempo. A relação entre cães e gatos, machos e 

fêmeas está demonstrada no gráfico 1. Foram acompanhadas sete radiografias e 12 

ultrassonografias, além de 22 cirurgias, divididas por técnica cirúrgica no gráfico 2.  

 

Tabela 1 – Número de pacientes atendidos por espécie na 

C.V Leandro Alves. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPÉCIE QUANTIDADE 

Cão 212 

Gato 63 

Total 275 
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Gráfico 1 – Relação entre machos e fêmeas atendidos na C.V. 

Leandro Alves. 

 

 

Gráfico 2 - Procedimentos acompanhados durante o estágio no setor de 

Clínica Cirúrgica, no período de 13 de fevereiro à 29 de abril de 2017, 

na C.V. Leandro Alves. 

 

Os casos clínicos acompanhados foram agregados em 12 grupos (Gráfico 3) 

de acordo com o sistema orgânico acometido ou especialidade envolvida (Anexo).  

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Cães Gatos

Machos Fêmeas

0

2

4

6

8

10

CIRURGIAS

CIRURGIAS



29 

 

 

Gráfico 3 - Consultas acompanhados durante o estágio no setor de Clínica 

Médica de Pequenos Animais, no período de 13 de fevereiro à 29 de abril de 

2017, na C.V. Leandro Alves. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA – Tríade Felina  

 

A tríade felina é caracterizada por três doenças inflamatórias concomitantes: 

fígado (hepatite), pâncreas (pancreatite) e intestino delgado (enterite). Dessa forma é 

considerada uma síndrome e não uma doença (COSTA, 2014). É observada 

principalmente nos felinos devido à particularidade da anatomia hepatobiliar da 

espécie, o que torna estes três órgãos intimamente ligados (CATTIN, 2015). Existe a 

possibilidade do rim também estar envolvido, ocorrendo nefrite intersticial crônica, fato 

que faz a síndrome passar a ser chamada de quadríade felina (FERRARI, 2009). 

O sistema digestório se divide em duas partes: trato gastrointestinal e glândulas 

acessórias digestórias, como fígado e pâncreas (KLEIN, 2014). O trato gastrointestinal 

consiste em uma estrutura tubular que tem início na boca e termina no ânus 

(CONVILLE e BASSERT, 2010). 

O fígado é a maior glândula que o corpo possui, localizado na região mais 

cranial do abdome, atrás do diafragma. Uma de suas principais funções é a produção 

de bile, além de desempenhar grande importância no metabolismo de proteínas, 

carboidratos e gorduras (DYCE et al., 2010). A maior fonte de proteínas sanguíneas 

vem do fígado. Dentre as proteínas produzidas pelo fígado está a albumina, 

importante na manutenção da pressão oncótica, que permite o extravasamento de 

água dos capilares para o tórax (cavidade pleural), abdome (cavidade peritoneal) e 

para outras cavidades quando há sua diminuição da sua concentração sérica 

(CONVILLE e BASSERT, 2010). 

O fígado é adaptado conforme a forma dos órgãos adjacentes, mantendo a 

conformação e impressões destes órgãos. É recoberto pelo peritônio e recebe 

abastecimento sanguíneo da artéria hepática, um ramo da artéria celíaca e também 

pela veia porta (DYCE et al., 2010). 

Existem particularidades em relação ao fígado dos felinos, o ducto pancreático 

maior junta-se ao ducto biliar comum antes da entrada ao duodeno (Figura 17), fato 

que justifica a frequência de pancreatites e doenças do fígado nos gatos. Além disso, 

os felinos costumam apresentar uma deficiência de glucoroniltransferase, fazendo 

com que não metabolizem ou reduzam a metabolização de alguns fármacos e toxinas. 

O fígado dos gatos utiliza uma quantidade elevada de proteínas na gliconeogênese 

hepática, fazendo com que não sintetize o que precisa de arginina, taurina e carnitina 

(ESTEVES, 2010). 
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Figura 17 - Particularidades anatômicas dos felinos 

 

Fonte: ESTEVES, 2010. 

 

O pâncreas é uma glândula pequena e está localizada na parte dorsal da 

cavidade abdominal e está ligado ao duodeno (DYCE et al., 2010). É dividido em 

porção exócrina e endócrina. A exócrina tem envolvimento com a produção de 

secreções digestivas, compreendendo a maior parte do tecido pancreático, enquanto 

o pâncreas endócrino secreta hormônios como glucagon e insulina (KLEIN, 2014). 

O intestino tem seu início no piloro e segue até o ânus. Divide-se em intestino 

delgado, o qual é composto por: duodeno inicial, que é curto e exatamente fixo em 

sua posição; e o jejuno e o íleo que são firmados por um grande mesentério. O 

intestino grosso que é a segunda porção do intestino e dividido em: ceco, cólon e reto 

(DYCE et al., 2010). 

A figura 18 mostra a relação diferenciada entre o pâncreas, o ducto biliar 

comum e o duodeno nos gatos, assim como a junção ileocólica em relação ao ceco. 
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Figura 18 – Junção ileocólica com relação ao ceco e 

orifício cecocólico. 1- íleo/ 2 – ceco/ 3 – cólon ascendente/ 

4 – orifício ileal/ 5 – orifício cecocólico. 

 

Fonte: DYCE et al., 2010. 

 

3.1. ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

 

Os ductos pancreáticos e biliares de 80% dos felinos juntam-se formando um 

ducto final comum o qual se adentra no duodeno. Já em 10-20% dos gatos existe um 

ducto pancreático acessório separado, que não faz comunicação com o ducto biliar 

comum, de forma que acaba adentrando no duodeno separadamente. Esta 

comunicação entre os três órgãos relatada na maioria dos felinos explica a ocorrência 

da inflamação concomitante (CATTIN, 2015).  

O que pode predispor à síndrome é o fato do duodeno do felino ser 

representado por uma elevada colonização bacteriana, sendo 100 vezes maior que a 

dos caninos. Assim, um único episódio de vômito pode ser o suficiente para permitir 

que as bactérias entrem nos outros órgãos, caso haja refluxo de secreções duodenais 

(CATTIN, 2015). 
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3.1.1 Doença inflamatória intestinal - Enterite 

 

É uma síndrome caracterizada pela infiltração das células inflamatórias no 

intestino, sendo conhecida como doença intestinal inflamatória idiopática crônica dos 

felinos (SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011). Acredita-se que o principal mecanismo 

de ocorrência das enteropatias inflamatórias esteja relacionado à resposta 

imunológica inadequada à antígenos bacterianos e alimentares que são apresentados 

à mucosa intestinal (CATTIN, 2015). Animais parasitados também podem 

desencadear DII, principalmente aquelas causadas por Giardia spp., Campilobacter 

spp. assim como aqueles animais que apresentam linfoma e intolerância alimentar, 

hipertireodismo, colangiohepatite e pancreatite (SÃO GERMANO e MANHOSO, 

2011).  

A DII ocorre com frequência nos felinos, sendo o vômito uma das principais 

manifestações clínica (COSTA, 2014). 

As duas principais enteropatias inflamatórias são a forma neutrofílica (descrita 

como supurativa) considerada como parte da tríade felina, a qual faz infiltração de 

neutrófilos. Provavelmente resultante de uma infecção bacteriana vinda do intestino. 

A segunda forma é a linfocítica (descrita como linfoplasmocitária ou não supurativa), 

a qual é pouco compreendida, acreditando ser causada por questões imunológicas ou 

resultante de uma colangite neutrofilica crônica (CATTIN, 2015). 

 

3.1.2 Colangiohepatite 

 

Considerada a segunda doença hepática mais comum nos gatos, após a 

lipidose hepática (LH) (ESTEVES, 2010). Segundo o The World Small Animal 

Veterinary (WSAVA), apenas colangite seria o termo melhor aplicado, pois trata-se de 

uma doença da árvore biliar que pode levar à hepatite secundária (CATTIN, 2015). 

 

3.1.3 Pancreatite 

 

A pancreatite possui diferenças entre os cães e os gatos, sendo mais difícil 

diagnosticá-la nos gatos, levando à maiores taxas de morbidade e mortalidade nessa 

espécie (SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011). Na tríade felina, a pancreatite 

observada é crônica. A etiologia da pancreatite não é bem definida, porém acredita-
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se que seja imunomediada, não descartando causas bacterianas. A inflamação que 

decorre a pancreatite crônica geralmente é linfocítica, com presença de fibrose e 

atrofia acinar (CATTIN, 2011). 

 

3.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Não se observa predisposição em relação à faixa etária, sexo ou idade 

(MURAKAMI et al., 2016). Porém, segundo Cattin (2015) tipicamente os gatos de 

meia-idade a idosos são mais acometidos, embora animais de até um ano de idade já 

tenham sido diagnosticados. 

 

3.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

As manifestações clínicas são inespecíficas, crônicas e intermitentes (COSTA, 

2011). A forma aguda pode ser vista também, porém com menor frequência (CATTIN, 

2015). As principais manifestações clínicas estão listadas na figura 19 e incluem: 

diarreia crônica, anorexia, letargia, êmese e perda de peso.  

 

Figura 19 - Principais manifestações clínicas na tríade 

felina. 

 

FONTE: COSTA, 2011. 

 

No exame clínico observa-se o hipertermia, desidratação, icterícia, 

sensibilidade dolorosa à palpação abdominal e reparo de espessamento de alças 
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intestinais e margens hepáticas (MURAKAMI et al., 2016). As manifestações 

apresentadas podem ser avaliados como leves à graves.   

Os gatos com colangite tendem apresentar icterícia como característica da 

doença e podem apresentar também manifestações como enteropatia inflamatória 

(CATTIN, 2015). Geralmente os gatos acometidos com a forma neutrofílica 

apresentam anorexia, pirexia, letargia, prostração, outras manifestações podem ser 

encontrados como o vômito em 50% dos pacientes e menos comum a diarreia, e não 

tão frequente a icterícia e a hepatomegalia. Na forma linfocítica os animais podem não 

apresentar manifestações, agindo como se estivessem bem, e as manifestações 

comumente vistas são vômito, icterícia e pirexia. O apetite muitas vezes não sofre 

alterações mas em alguns casos nota-se poligafagia. Normalmente estes animais 

tendem a manter a condição corporal, porém pode haver uma perda de peso grave e 

hepatomegalia pode ser encontrada durante a palpação (MURAKAMI et al., 2016). 

A pancreatite crônica em gatos tende a não apresentar manifestações ou se 

apresenta com manifestações leves, ou variáveis como anorexia e letargia. Apenas 

um terço dos gatos apresentaram vômito, o que é diferente nos cães. A pancreatite 

crônica pode evoluir para insuficiência pancreática exôcrina IPE o que vai resultar em 

fezes volumosas, perda de peso e apetite voraz (CATTIN, 2015). 

O fato da tríade felina apresentar diversas manifestações clínicas inespecíficas 

torna ela como um diagnóstico diferencial, principalmente quando o gato apresentar 

perda de peso crônica, diarreia, icterícia ou vômito (CATTIN, 2015).  

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico da tríade felina é bem complexo devido as manifestações clínicas 

serem inespecíficos e comum em diversas enfermidades (SILVA et al., 2013). Sendo 

assim, deve-se investigar qualquer manifestação que envolva os órgãos da tríade 

felina, afim de buscar doenças concomitantes. O diagnóstico da enteropatia 

inflamatória é realizado por exclusão de doenças gastrointestinais crônicas como: 

endoparasitoses, diarréia responsiva a alimentos ou antibióticos e às infecções 

intestinais por bactérias, protozoários, doenças neoplásicas e outras (CATTIN, 2015).  

O exame hematológico pode apresentar leve anemia não regenerativa 

consequente de doença crônica, anemia microcítica é indicativo de perda crônica de 

sangue e deficiência de ferro, podendo ser consequência de enteropatia inflamatória 
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vinda de uma colangite. Neutrofilia nem sempre está presente, porém em alguns 

casos ela aparece acentuada (CATTIN, 2015). 

Diferentemente dos cães, a hipoproteinemia não aparece com frequência a não 

ser quando se tem doença hepática crônica associada. As enzimas hepáticas 

encontram-se aumentadas quando há doença extra-hepática, como nos casos de 

pancreatite ou enteropatia inflamatória, e ainda mais elevada em casos de doença 

hepatobiliar (colangite). O aumento de ALT e fosfatase alcalina (FA) quase sempre 

está presente. A avalição de GGT em gatos é sempre útil, pois é um indicador mais 

apurado de colestase, a qual sempre tende a aumentar. O aumento de bilirrubina é 

observado nos gatos que apresentam anorexia, podendo estar associada com doença 

hepatobiliar. Já a amilase e a lipase não são eficazes no diagnóstico de pancreatite 

felina (CATTIN, 2015). 

A urinálise é solicitada para descartar doenças associadas como diabetes 

melittus e infecção urinária. Indicando possibilidades de doenças hepáticas, 

principalmente associada a colestase, o que em gatos não é um achado comum 

(THRALL et al., 2015). 

O exame coproparasitológico deve ser realizado em todos os casos em que os 

gatos apresentem perda de peso ou diarreia crônica e serve para excluir outras 

doenças. Interessante pesquisar Giardia sp, fazer contagem de ovos por grama de 

fezes e coprocultura. Caso a diarreia seja de IG, deve ser solicitado teste de reação 

em cadeia da polimerase (PCR) afim de encontrar Tritrichomonas foetus (CATTIN, 

2015). 

O teste de imunoreatividade da Lipase pancreática felina é um teste quantitativo 

disponível em alguns laboratórios e possui uma versão comercial semi-quantitativa. 

Tem a capacidade de detectar a pancreatite, sendo excelente em formas graves a 

moderadas da pancreatite. Porém, em gatos que apresentem pancreatite leve e 

manifestações clínicas compatíveis com pancreatite o teste pode passar despercebido 

(CATTIN, 2015). 

Os gatos com hepatopatias ou insuficiência pancreática exócrina (IPE) 

geralmente apresentam deficiência de vitamina K, devido à má-absorção, o que 

resulta em disfunção dos fatores de coagulação. É incomum sangramento 

espontâneo, porém é de extrema importância a mensuração dos tempos de 

protrombina (TP) e de tromboplastina parcial ativada (TTPa) antes de realizar 

procedimentos invasivos (CATTIN, 2015). 



37 

 

 

A radiografia abdominal é útil para exclusão de outras doenças e enfermidades, 

como obstrução, neoplasias ou colelitíase. O exame ultrassonográfico é muito valioso, 

pois com ele é possível avaliar os três órgãos envolvidos na tríade. Nos casos de 

enteropatia inflamatória observa-se espessamento da camada muscular dos 

intestinos, tendo ou não linfodenopatia. É importante ressaltar que mesmo que a 

estrutura esteja normal não se deve descartar quadro de enteropatia inflamatória. O 

diagnóstico diferencial mais importante é o linfoma, porém não é possível essa 

diferenciação somente com exame ultrassonográfico. Nas imagens de colangite são 

comumente observadas alteração em árvore biliar, parede da vesícula biliar 

espessada, sedimentação da bile e fígado hipoecóico apresentando vascularização 

portal proeminente (CATTIN, 2015). 

Métodos de amostragem de aspirado por agulha fina e posterior avaliação 

citológica não são úteis no diagnóstico da tríade felina. No entanto eles servem para 

identificação de outras enfermidades como lipidose hepática ou linfoma. O aspirado 

de bile com cultura pode ser interessante para identificar infecções bacterianas, na 

suspeita de colangite, sendo preferível a cultura de bile (CATTIN, 2015). 

O exame histopatológico é o único método que possibilita o diagnóstico 

definitivo, o qual consiste na avaliação dos três órgãos envolvidos na tríade felina 

(MURAKAMI et al., 2016). Na enteropatia inflamatória, um dos padrões apresentado 

é linfoplasmocitário, o qual pode ser confundido com linfoma, nesse caso é necessária 

a realização de um teste mais avançado como imuno-histoquímico. Amostras do 

fígado são visualizadas microscopicamente para diagnosticar colangite, não sendo 

fácil a diferenciação entre a forma neutrofílica e linfocítica. A pancreatite não é de fácil 

diagnóstico pois as alterações observadas por via do exame histopatológico nem 

sempre são óbvias e de difícil colheita de material (CATTIN, 2015). 

 

3.5 TRATAMENTO 

 

A terapia é realizada tratando as três condições ao mesmo tempo, geralmente 

fazendo o uso de antibióticos e imunossupressores (NUNES, 2012). 

Os gatos que apresentarem manifestações graves precisam de cuidados mais 

importantes, terapias de suporte que envolvam fluidoterapia intravenosa, analgésicos, 

antieméticos, antiácidos e correção de distúrbios eletrolíticos. É correto tratar cada 
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órgão acometido do complexo da tríade felina, principalmente nos casos mais 

específicos (CATTIN, 2015). 

A dieta enteral realizada por sonda nasoesofágica ou esofágica é de suma 

importância nos animais que apresentarem anorexia, evitando assim o 

desenvolvimento de lipidose hepática (CATTIN, 2015). 

A administração de antibiótico no tratamento da colangite neutrofílica é 

baseado conforme os exames cultura. Normalmente as bactérias são gram-negativas 

(E. coli), não podendo descartar bactérias gram-positivas e anaeróbias as quais são 

comuns. Considerando estes fatos o uso de antibióticos de amplo espectro deve ser 

utilizado, mesmo sem identificar o agente. A associação de amoxicilina potencializada 

a fluoroquinolona é uma boa escolha (CATTIN, 2015). 

Nos casos de enteropatias inflamatórias o metronidazol é uma boa escolha, 

pelos seus efeitos imunomoduladores, evitando a proliferação bacteriana e também 

por evitar que flora bacteriana se prolifere. Porém não se deve fazer uso prolongado 

de metronidazol devido aos efeitos colaterais causados por este fármaco (COSTA, 

2014). 

O uso da prednisolona é administrada em casos de enteropatia inflamatória, na 

dose de 2 a 4 mg/kg diariamente por via oral (V.O). Quando a gravidade da doença 

se torna mais acentuada, ou os efeitos colaterais forem exacerbados, pode-se fazer o 

uso de ciclosporina ou clorambucil associados com agentes esteroides, fazendo o 

desmame destes esteroides em um período de quatro a seis meses, à não ser que 

seja necessário o uso de medicamentos imunossupressores no controle de 

manifestações clínicas. O tratamento imunossupressor é indicado nos casos de 

colangite linfocítica e na cronicidade de colangite neutrofílica (CATTIN, 2015). 

O folato e a cobalamina são suplementos que podem ser adicionados quando 

sua deficiência for diagnostica, podendo ser suspendido quando controlado. 

Medicamentos hepáticos e coleréticos são utilizados nos casos de colangite. Quando 

se tem insuficiência pancreática exócrina concomitante faz-se o uso de enzimas 

pancreáticas, as quais apresentam efeitos benéficos. Caso o paciente apresente 

deficiência de coagulação, a vitamina K pode ser benéfica (COSTA, 2014). 
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4 RELATO DE CASO – Triade Felina 

 

Foi atendido um felino, fêmea, persa, seis anos de idade, castrada, pesando 

2,8 kgs, apresentando escore corporal 2/3 (segundo tabela da Premier) O animal 

apresentava vômitos constantes, diarreia com consistência líquida e melena, com 

odor fétido (Figura 20), apatia, hiporexia à quatro dias e mudança de comportamento.  

 

Figura 20 – Diarreia sanguinolenta da paciente, 

felina, fêmea, castrada, 6 anos de idade. 

 

 

O animal não tinha acesso à rua, não estava com as vacinas em dia, possuía 

contactante de outra espécie, porém a tutora relatou que já teve mais de 30 gatos em 

sua casa, os quais a prefeitura retirou do local, pois se tratava possivelmente de uma 

acumuladora, a qual relata ter problemas de saúde, familiar e filho especial, afirmando 

não poder dar tanta atenção à gata. O animal se alimentava de comidas caseiras e 

ração de baixa qualidade, a qual possui muito corante. Após resgate da prefeitura 

restou somente essa gata, a qual ela já havia resgatado de outra casa já castrada. 

Tutora relatou que animal havia caçado um rato a alguns dias, em um bueiro, negando 

vômitos, salivação e tremores no dia em que ocorreu a caça. 

Ao exame físico, o animal apresentou hipertermia (39,8ºC), frequência cardíaca 

e respiratória dentro da normalidade, linfonodos não reativos, tempo de 

preenchimento capilar (TPC) 3 segundos, desidratação moderada de 7%, mucosas 

hipocoradas, porém algumas regiões da pele apresentavam-se levemente ictéricas, 
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membrana nictitante levemente exposta, ponta da língua exposta e muita sialorréia, 

dor abdominal, presença de possível hérnia incisional na região da 

ovariohisterectomia (OSH), além dos pelos do animal que estavam descuidados com 

muitos nós, região perineal com bastante contaminação e presença de muco e sangue 

nos pelos. 

No internamento foi realizada a higiene da região perineal, tricotomia, para 

melhor manipulação e limpeza da região. Foi feito acesso venoso pela veia cefálica, 

mantendo o animal em bomba de infusão, além de ser introduzida sonda nasogástrica 

(Figura 21) para alimentação, já que o animal não se alimentava.  

 

Figura 21 -  Sonda nasogástrica e presença de 

sialorréia da paciente felina, fêmea, castrada, 6 

anos de idade. 

 

 

No internamento inicial foi realizado tratamento com antibioticoterapia com 

metronizadol por via intravenosa (IV) na dose de 25mg/kg, a cada (q) 12 horas (BID), 

devido a característica da diarreia e do estado do animal, também foi administrada por 

via (SC) amoxicilina na dose de 30mg/kg BID. Como o animal chegou a clínica ao final 

do dia não foi possível realizar a colheita dos exames, devido ao horário de 

atendimento do laboratório conveniado. Cerenia® (citrato de maropitant) foi 
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administrado devido à crise de vômitos que a paciente apresentava e foi realizado por 

via (SC) na dose de 0,1 mL/kg, q 24 horas (SID) durante três dias. Para controle da 

dor e da hipertermia foi administrado via SC dipirona na dose de 25 mg/kg BID por 

três dias e tramadol por via subcutânea q 8 horas (TID) na dose de 3 mg/kg. Para 

proteção gástrica e diminuição da sialorréia foi administrada por via SC ranitidina na 

dose de 2 mg/kg BID. Como antiinflamatório foi administrado SC dexametasona na 

dose de 0,25 mg/kg SID. Para reposição de vitaminas e outros elementos essenciais 

foi realizado Bionew® na dose de 0,2 mg/kg IV q SID. A fluidoterapia foi realizada IV 

com Ringer Lactato, no volume de 15mL/h devido às perdas por vômito e diarreias, a 

qual manteve-se em bomba de infusão com este volume até estabilização do quadro 

clínico (Figura 22). Alimentação via enteral foi realizada a cada hora com suplemento 

alimentar. Também foi administrado pela sonda Glicopan Gold® na dose 1,3 mL q BID 

para melhora do estado físico do animal, o qual estimula também o apetite. 

 

Figura 22 – Fluidoterapia, volume de 15mL/h, administrado 

na paciente felina, castrada, 6 anos de idade. 

 

 

 

O animal permaneceu internado por seis dias na C.V. Leandro Alves, pois a 

suspeita era doença inflamatória intestinal e possível doença viral, como vírus da 

leucemia felina (FeLV). Foram solicitados exames de sangue (hemograma e 

bioquímicos), exame coproparasitológico, afim de descartar parasitas intestinais, 

principalmente a Giardíase, além da ultrassonografia. A tutora não autorizou 

realização de exame específico para FeLV por questões financeiras.  
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No primeiro dia foi realizado hemograma (Tabela 2), demonstrando no 

eritrograma células vermelhas dentro do valor de referência. O leucograma, 

apresentou algumas alterações, como desvio à esquerda regenerativo, indicativo de 

processo infeccioso; eosinopenia, considerada como fator fisiológico estimulado por 

liberação de cortisol devido ao estresse crônico, pela dor e também e condições de 

vida que o animal levava; e linfopenia poderia estar relacionada também ao estresse 

crônico, uma vez que o cortisol altera esse leucócito.  

 

Tabela 2 – Primeiro hemograma realizado da paciente, felina, fêmea, 6 anos de idade. 

HEMOGRAMA Resultados Valores de referência 

Eritrócitos (milhões/µL) 1,7 5,0 a 10,0 

Hemoglobina (g/dL) 7,05 8,0 a 15,0 

Hematócrito (%) 29 24 a 45 

VCM (µ³) 41,13 39,0 a 55,0 

HCM (pg) 13,33 12,5 a 17,5 

CHCM (%)  32,41 30 a 36 

Leucócitos (mm³) 5.500 5.500 a 19.500 

Neutrófilos (mm³) 4.400 2.100 a 12.750 

Blastos (mm³) 0 0 

Metamilócitos (mm³) 165 0 

Bastonetes (mm³)             770 0 a 510 

Segmentados (mm³) 3.465 2.100 a 12.750 

             Eosinófilos (mm³) 55 120 a 2.040 

Basófilos (mm³) 0 0 a 170 

Linfócitos (mm³)             880 1.200 a 9.350 

Monócitos  165 60 a 680 

Plaquetas (mm³)  232.000  150.000 a 800.000 

Ptn plasmática (g/dl) 6 6,0 a 8,0 

Observações: Eritrócitos com anisocitose + 

 

A avalição bioquímica (Tabela 3) realizada no mesmo dia do primeiro 

hemograma, avaliou ALT, Creatinina, FA, e as proteínas totais e frações. Demonstrou 

elevação bastante importante na ALT, revelando que há lesão hepática. Também, 

observou-se hipoalbuminemia, a qual ocorre em diversas doenças hepáticas. 
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Tabela 3 – Exame bioquímico da paciente, felina, fêmea, 6 anos de idade. 

BIOQUIMICO Resultados Valor de Referência 

ALT/TPG (UI/L) 406,4 10,0 a 80,0 

Creatinia (mg/dL) 0,9 0,8 a 1,8 

Fosfatase Alcalina (UI/L) 22,6 10,0 a 80,0 

Proteinas totais (g/dL) 5,0 5,4 a 7,8 

Globulina (g/dL)             3,0 1,5 a 5,7 

Albumina (g/dL) 2,0 2,1 a 3,9 

Observações: Soro Ictérico +++ 

 

O exame coproparasitológico foi realizado e confirmou ausência de 

endoparasitas, presença de muco, consistência líquida e coloração escura, 

proveniente de sangue vindo de intestino delgado (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Exame coproparasitológico da paciente, felina, fêmea 6 anos de idade. 

COPROPARASITOLÓGICO Resultados 

Cor Marrom escuro/ preto 

Consistência Líquida 

Muco Positivo 

Sangue Positivo 

Endoparasitas Amostra negativa 

 

O exame ultrassonográfico sugeriu gastroenterite, linfonodomegalia difusa, 

hepatopatia aguda com ecogenicidade diminuída. Arquitetura vascular e dimensões 

preservadas. O pâncreas apresentou lobo esquerdo aumentado, ecogenicidade de 

extremidade caudal diminuída, alterações que sugerem pancreatite. Somando as 

alterações nos exames hematológicos, ultrasonográfico e descartando doenças 

endoparasitárias no exame coproparasitológico, estas associações podem indicar a 

tríade felina. Outros achados ultrassonográficos como a linfonomegalia e a presença 

de pouca quantidade de fluido peritoneal sugeriram também a associação de doenças 

virais (PIF, FIV ou FeLV) com linfoma secundário. 

Após um dia de internamento, o hemograma foi repetido (Tabela 5) 

demonstrando que metamielócitos estavam dentro da normalidade, uma vez que a 
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antibioticoterapia havia sido iniciada. A paciente apresentou eosinopenia ainda mais 

grave, levando em consideração fator estresse crônico, além administração 

dexametasona no internamento poder justificar. Outra alteração que agravou foi a 

linfopenia a qual justificaria o estresse crônico e uso de cortisol exógeno.  

A contagem plaquetária foi desconsiderada devido à presença de agregados 

plaquetários na amostra. A hipoproteinemia se manteve no segundo hemograma. 

O exame apresentou também a presença de neutrófilos tóxicos, os quais 

podem ser associados à respostas inflamatórias. 

 

Tabela 5 – Hemograma realizado no dia seguinte, da paciente, felina, fêmea, 6 anos de idade. 

HEMOGRAMA Resultados Valores de referência 

Eritrócitos (milhões/µL) 5,44 5,0 a 10,0 

Hemoglobina (g/dL) 8,4 8,0 a 15,0 

Hematócrito (%) 25 24 a 45 

VCM (µ³) 45,96 39,0 a 55,0 

HCM (pg) 15,44 12,5 a 17,5 

CHCM (%)  33,6 30 a 36 

Leucócitos (mm³) 10.500  5.500 a 19.500 

Neutrófilos (mm³) 9.765 2.100 a 12.750 

Blastos (mm³) 0 0 

Metamilócitos (mm³) 0 0 

Bastonetes (mm³)             735 0 a 510 

Segmentados (mm³) 9.030 2.100 a 12.750 

             Eosinófilos (mm³) 0 120 a 2.040 

Basófilos (mm³) 0 0 a 170 

Linfócitos (mm³)             735 1.200 a 9.350 

Monócitos  0 60 a 680 

Plaquetas (mm³)  50.000  150.000 a 800.000 

Ptn plasmática (g/dl) 5 6,0 a 8,0 

Observações: Leucócitos corrigidos. Presença de 1 eritroblasto/ 100 leucócitos. Presença de 

agregados plaquetários. Plasma ictérico +++. Presença de Neutrófilos com alterações tóxicas. 
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Tabela 6 – Proteína total e frações da paciente felina, fêmea, 6 anos de idade.  

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES Resultados Valor de Referência 

Proteinas totais (g/dL) 4,6 5,4 a 7,8 

Globulina (g/dL)             2,6 1,5 a 5,7 

Albumina (g/dL) 2 2,1 a 3,9 

Observações: Soro Ictérico +++ 

 

Durante os demais dias de internamento a paciente teve melhora do quadro 

clínico apresentado. No terceiro dia apresentou-se bem melhor, mantendo a 

alimentação via sonda nasogástrica até o último dia de internamento. Não ocorreram 

mais crises de vômitos e a diarreia foi amenizando com o passar dos dias. A paciente 

tinha iniciativas de querer se alimentar sozinha, porém a quantidade não era suficiente 

para a retirada da sonda. Houve diminuição da sialorréia e melhora na apatia. Assim 

que a paciente teve melhora de seu quadro clinico a fluidoterapia foi reduzida para 7,5 

mL/h. Nos seis dias de internamento a paciente teve ganho de peso de 800 gramas 

(Figura 23). 

  

Figura 23 -  Melhora da paciente, fêmea, felina, 6 anos de idade, nos dias 

de internamento na C.V. Leandro Alves.  

 

 

Na alta da paciente foi recomendado que a tutora estimulasse a alimentação, 

além de continuar o tratamento com tramadol para controle da dor, antibioticoterapia 

(amoxicilina por cinco dias e metronidazol por três dias), Glicopan Gold® (por 30 dias), 
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cloridrato de ciproeptadina/cobamamida (Cobavital®), omeprazol e protetor hepático 

Hepvet®. Recomendado retorno em sete dias para reavaliação e novos exames. 

A paciente retornou em oito dias, mostrando melhora no quadro clínico, alerta, 

se alimentando normalmente, sem vômitos e fezes com consistência normais. Porém, 

a tutora não tinha condições financeiras para novos exames, mas voltaria para 

realização destes, pois queria vaciná-la assim que houvesse melhora. Recomendou-

se manter as medicações que ainda estavam em percurso. 

Durante o mês, a tutora manteve contato com a clínica explicando sobre 

questões financeiras e relatando que a gata está se alimentando bem, sem apresentar 

episódios de vômito ou diarreia.  
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5 DISCUSSÃO – Tríade Felina 

 

A tríade felina pode afetar animais com um ano de idade, porém é comumente 

vista nos gatos de meia-idade a idosos (CATTIN, 2015), como observado no relato de 

caso num animal de seis anos. Segundo Nunes (2012), animais jovens tendem ser 

das raças Siamês, Himalaia e Persa. A síndrome não apresenta predisposição sexual. 

Nos felinos, sabe-se que a carga bacteriana duodenal é alta e que um episódio 

de vômito pode causar refluxo de secreções duodenais, as quais entram em contato 

direto com os órgãos que se unem permitindo que a infecção adentre no fígado e no 

pâncreas (CATTIN, 2015). No relato de caso, a paciente chegou à clínica com 

episódios de vômitos e diarreias liquidas sanguinolentas, fatores que podem ter 

desencadeado a síndrome. Porém, as condições de vida da paciente, a sua 

alimentação e o convívio que teve por determinado tempo com mais de 30 gatos, 

podem estar associados tanto à tríade felina quanto a uma possível doença viral. 

O quadro clínico apresentado foi de êmese, diarreia, perda de peso, leve 

icterícia, apatia, sialorreia, membrana nictitante visível e desconforto abdominal. A 

tríade felina irá apresentar manifestações de acordo com a gravidade que a doença 

for ocorrendo, sendo caracterizados por apatia, anorexia, manifestações 

gastrentéricas esporádicas, alguns pacientes podendo apresentar vômitos, e 15% dos 

animais apresentam diarreias, as alterações pancreáticas tendem a ser mais discretas 

(SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011).  

Para obter o diagnóstico definitivo é necessário realizar exame histopatológico, 

porém com exames de sangue e de imagem pode-se sugerir a tríade felina (CATIIN, 

2015). 

A presença de desvio à esquerda regenerativo observado no leucograma, 

demonstra infecção do TGI com prognóstico reservado à favorável, devido a 

quantidade de neutrófilos segmentados serem maiores do que os jovens. Segundo 

Thrall (2015), animais com lesão inflamatória mais agressivas podem apresentar 

neutrofilia ou neutropenia, as quais não foram vistas no exame da paciente, porém 

segundo Cattin (2015), nem sempre estarão presentes. 

O aparecimento de alterações tóxicas nos neutrófilos ocorre como parte de 

algum tipo de resposta inflamatória, devido os neutrófilos serem produzidos em uma 

condição acelerada (THRALL et al., 2015).  



48 

 

 

A condição de vida que a paciente levava e o estresse crônico devido à dor 

justificam a eosinopenia e linfopenia apresentados nos exames, uma vez que a 

liberação de cortisol leva à estas alterações. A diminuição ainda maior de linfócitos no 

segundo dia pode ter ocorrido devido aplicação de corticoide realizada na clínica, 

(cortisol exógeno). Não desconsiderando que a linfopenia pode ter ocorrido por 

inflamação de fase aguda ou por doença viral (FeLV). 

Pela presença de gastroenterite, doença inflamatória intestinal e hepatopatia, a 

hipoproteinemia apresentada deve-se ao fato de absorção inadequada de proteínas. 

Como explica a literatura, a diminuição da concentração de albumina não 

acompanhada de diminuição nem aumento de globulinas e decorrente a perdas ou 

diminuição de sua produção, quando se tem uma má absorção intestinal ou uma má 

digestão a produção de albuminas tende a diminuir (THRALL et al., 2015). 

O soro e o plasma mostraram-se ictéricos, demostrando processo patológico, 

provavelmente ocorrido pela colangiohepatite. Apesar de não ter sido realizada a 

dosagem de bilirrubinas, provavelmente tratava-se de icterícia hepática ou pós-

hepática (LITTLE, 2016). 

O aumento de ALT foi relacionado à lesão hepática e a hipoalbuminemia à 

perda de função do fígado, uma vez que este é responsável pela produção de 

albumina, ou pelas perdas decorrentes da DII ou ainda pela diminuição de ingesta 

protéica pela alimentação pobre (THRALL et al., 2015). 

No exame coproparasitológico não havia presença de endoparasitas, o que 

auxilia no diagnóstico da síndrome, além de fornecer informações importantes como 

coloração das fezes e presença de sangue, caracterizando diarreia de intestino 

delgado. 

Os achados ultrassonagráficos do fígado sugeriram hepatopatia aguda, 

pancreatite e gastroenterite, o que constituem a síndrome da tríade felina (CATTIN, 

2015). 

O tratamento instituído foi de acordo com as manifestações clínicas e achados 

nos exames. 
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6 REVISÃO DE LITERATURA – Leucemia Viral Felina (FeLV) 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

O vírus da leucemia felina (FeLV) foi descoberto em 1964 por William Jarret ao 

analisar células de nódulo mesentérico de um gato com linfoma. O vírus pertence à 

família Retroviridae, subfamília Oncoviridae e gênero Gammarretrovírus (ALVES et 

al., 2015).  

O vírus da FeLV foi classificado em quatro subgrupos A, B, C e T, conforme o 

antígeno e a célula hospedeira. O subgrupo A são transmitidos de forma horizontal, 

pouco patogênico e está envolvido em todas as infecções (JERICÓ et al., 2017; 

LITTLE, 2016). O subgrupo B provém da agregação do subgrupo A com o vírus 

endógeno que é integrado no genoma dos felinos, não sendo transmitido 

horizontalmente. O subgrupo C é obtido pela mutação do gene envelopado e o 

subgrupo T pela afinidade com linfócitos T (JERICÓ et al., 2017). Os gatos possuem 

material genético retroviral endógeno, já sendo um fator hereditário (LITTLE, 2016). 

 

6.2  ETIOPATOGENIA 

 

A FeLV é uma doença disseminada pelo mundo inteiro e seu contágio está 

relacionado à fatores de risco, como o estilo de vida e origem do animal, àqueles 

vindos de gatis, abrigo, como aqueles que vivem soltos nas ruas e aglomerações. 

(ALMEIDA et al., 2016; COELHO, 2013).  

A FeLV é descrita como sendo um vírus principalmente de felinos 

domesticados, porém é vulnerável que o vírus infecte também felídeos silvestres, não 

sendo relatados a infecção em animais não felídeos (MATESCO, 2014). 

A doença ocorre em seis estágios: primeiramente o vírus penetra pela cavidade 

oral, por hábito de limpeza destes animais, infectando e replicando nos leucócitos 

mononucleares e tonsilas. Segundo estágio é quando o vírus se espalhará em vias 

linfáticas para linfonodos regionais. No terceiro estágio o vírus irá para o tecido linfóide 

sistêmico, atingindo medula óssea (MO) no quarto estágio. Através de células 

sanguíneas, quando ocorre viremia secundária considera-se o quinto estágio por 

disseminar o vírus para o organismo, e a última fase é quando o vírus se multiplica 
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em diversas células epiteliais, principalmente nas glândulas salivares, intestinos e 

conjuntivas (LITTLE, 2016). 

A exposição pela infecção da FeLV é classificada em quatro resultados: 

infecção abortiva, infecção regressiva (à qual inclui infecção latente), infeção 

progressiva e infecção focal ou atípica (MATESCO, 2014). 

 

6.2.1 Infecção Abortiva 

 

É aquela que o gato irá produzir imunidade efetiva e prévia, o que impedirá a 

replicação do vírus, eliminando células que já foram infectadas (LITTLE, 2016). Esses 

gatos não são classificados como virêmicos, pois os resultados serão negativos em 

testes de RNA viral e DNA proviral, uma vez que não ocorre disseminação sistêmica 

(FERNANDES, 2015).  

 

6.2.2 Infecção Regressiva 

 

A infecção do vírus é limitada, permanecendo apenas uma pequena parte de 

células infectadas. Esses gatos costumam ser negativos para o teste de  detecção de 

antígeno, podendo ser detectado apenas por teste de reação da cadeia polimerase 

(PCR), porém em pequena porcentagem de células sanguíneas. Os gatos com este 

tipo de infecção poderão eliminar o vírus. Estes animais com infecção regressiva não 

são virêmicos, não sendo contagiosos, porém o DNA é contagioso, ocorrendo a 

transmissão de forma iatrogênica, como transfusões sanguíneas (LITTLE, 2016).  

A viremia inicial vai apresentar manifestações como desconforto, febre ou 

linfodenomegalia, decorrente da hiperplasia linfocítica. O vírus se espalha alcançando 

tecidos alvos como timo, baço, linfonodos e glândulas salivares. A viremia destes 

animais é temporária, durando entre três a seis semanas, período em que o animal 

torna-se contagioso. Durante uma infecção prolongada, a MO produzirá células 

infectadas, mas impossibilita a infecção para o organismo, sendo classificada como 

infecção latente, devido ao DNA proviral permanecer nas células estaminais da MO. 

Os testes de antígeno darão negativo, podendo se ter diagnóstico positivo somente 

por cultura in vitro de células da MO ou pesquisa de provírus através de PCR 

(FERNANDES, 2015). 
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6.2.3 Infecção Progressiva 

 

A replicação do vírus não é eliminada, podendo ser detectado antígeno viral e 

material genético no sangue, eliminando o vírus por saliva e fezes (LITTLE, 2016). 

A infecção ocorre durante as seis etapas, sendo que as primeiras três etapas 

irão se desenvolver durante dois a 12 dias após o animal ter tido a exposição 

(FERNANDES, 2015). 

Os gatos com infecção progressiva são animais que serão dominados pelas 

doenças em poucos anos e costumam apresentar doenças associadas a FeLV. São 

animais positivos nos exames rápidos e de PCR (FERNANDES, 2015). 

 

6.2.4 Infecção Focal 

 

Chamada também de infecção atípica, ocorre em 10 % dos gatos infectados, 

em glândulas mamárias, bexiga e olhos. Os animais afetados por este tipo de infecção 

apresentam resultados discordantes a FeLV, podendo apresentar resultados positivos 

e negativos alternados. As gatas infectadas por infecção focal são aquelas que 

poderão transmitir aos filhotes o vírus através do leite. É considerada rara por ser 

replicação local (FERNANDES, 2015). 

 

6.3 TRANSMISSÃO 

 

A transmissão ocorre através da saliva, urina, fezes, secreção nasal e líquidos 

corporais. A forma mais comum é por lambedura, devido ao comportamento dos 

felinos lamberem uns aos outros, além da concentração de vírus na saliva ser superior 

à do plasma. O compartilhamento de potes de alimentos, água e caixas sanitárias são 

fatores de transmissão, assim como lutas, arranhões, mordidas, referindo-se à 

transmissão horizontal. Pode haver ainda transmissão vertical por via transplacentária 

ou lactação, ocorrendo muitas vezes morte embrionária (LITTLE, 2016; ROZA et al., 

2014; FERNANDES, 2015). Gatos infectados verticalmente podem sobreviver e vão 

se debilitando lentamente, considerados adultos persistentes à infecção. Estes filhotes 

podem adquirir o vírus ao mamarem, devido o vírus manter-se latente na glândula 

mamária, e até mesmo pelo hábito higiênico de lambedura da mãe aos filhotes. Estas 
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crias de gatas infectadas adquirem imunidade durante dois à três meses pós natal 

(LITTLE, 2016; FERNANDES, 2015).  

Transmissão iatrogênica também acontece, sendo ela por agulhas ou 

transfusões sanguíneas com material contaminados (FERNANDES, 2015). Um fator 

de menor risco, mas que também é fonte de infecção, são as pulgas, devido à 

presença de RNA viral nas suas fezes e urina (FERNANDES, 2015). 

 

6.4 FATORES DE RISCO 

 

Felinos jovens apresentam susceptibilidade maior, principalmente filhotes com 

menos de 16 semanas de vida. Adultos jovens, entre um a três anos de idade, são 

bastante suscetíveis.  Adultos possuem maior resistência à infecção pelo vírus 

(JERICÓ et al., 2017; FERNANDES, 2015).  

A densidade populacional, assim como doenças concomitantes, falta de 

higiene, principalmente em gatis sem controle, e acesso à rua, são fatores de grande 

risco a FeLV. Alguns autores citam a predisposição em gatos machos adultos e outros 

sobrepõe esta teoria (FERNANDES, 2015). 

 

6.5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS 

 

Ao se exporem ao vírus, os gatos irão apresentar febre e mal-estar, podendo 

permanecer assintomáticos (LITTLE, 2016). A doença relacionada à FeLV, tende a 

aparecer meses ou até mesmo anos após a fase assintomática, podendo apresentar 

manifestações inespecíficos (MATESCO, 2017). Animais com FeLV podem 

demonstrar comorbidades: a maioria dos animais chegam às clínicas com anemia ou 

imunodepressão, anemia regenerativa associada à M. haemofelis ou anemia não 

regenerativa devido à doença crônica (LITTLE, 2016; FERNADES, 2015). Anemias 

regenerativas ocasionalmente são associadas à destruição imunomediada ou por 

micoplasmose (ROZA et al., 2014). Outras doenças podem estar associadas à FeLV 

como peritonite infecciosa felina (PIF), vírus da imunodeficiência felina (FIV), infecção 

do trato respiratório superior, micoplasmose ou trombocitopenia (FERNANDES, 

2015).  

As manifestações vistas comumente são supressão imunológica, podendo 

levar à infecções oportunistas seguida por abscessos subcutâneos, rápido 
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emagrecimento, doenças hematopoiéticas e neoplasias (ROZA et al., 2014). As 

doenças secundárias em gatos infectados por retrovírus são infecções sistêmicas, 

gastrintestinais (estomatite/gengivite, parasitismo, infecções bacterianas, diarreia 

crônica), dermatológicas, respiratórias, oculares e doenças do trato urinário. (LITTLE, 

2016).  

A infecção por FeLV pode causar distúrbios neuropatogênicos, caracterizado 

por anisocoria, midríase, síndrome de Horner, incontinência urinária, alterações na 

vocalização, hiperestesia, paresia e até mesmo paralisia (LITTLE, 2016). 

A probabilidade do gato infectado pela FeLV desenvolver linfoma aumenta, 

sendo o linfoma mediastínico e multicêntrico mais vistos (FERNANDES, 2015; ROZA 

et al., 2014). 

As alterações hematológicas mais frequentes, como citado anteriormente, são 

as anemias regenerativas e arregenerativas, além de neutropenia persistente, 

transitória ou cíclica, trombocitopenia e disfunções plaquetárias (FERNANDES, 2015). 

Os animais infectados pelo FeLV e que apresentam anemia aplásica 

frequentemente são do grupo subgrupo C, com sobrevida curta. Tendem a demonstrar 

anorexia parcial à completa associada à caquexia, podendo apresentar úlceras 

crônicas oral ou gástrica, estado de apatia (AUGUST, 2011). Cepas da FeLV do 

subgrupo C podem causar aplasia eritrocitária pura (THRALL et al., 2015). 

 A AHIM é considerada uma anemia regenerativa, com grau elevado de 

policromasia. Ocorre destruição de eritrócitos na maioria das vezes resultando em 

hemólise extravascular e, menos comum, hemólise intravascular (JERICÓ et al., 

2017). Ela pode ser considerada primária quando for idiopática, ou secundária quando 

estiver acompanhada de alguma doença, como doenças imunomediadas, infecções, 

vacinas com vírus modificado, picadas de abelha, intoxicações por zinco, neoplasias 

normalmente aquelas do tecido linfoide e uso de medicações (THRALL et al., 2015). 

Nos gatos é frequentemente associado a FeLV com infecção por Mycoplasma 

haemofelis, leucemia felina ou doença linfoproliferativa e mieloproliferativa (THRALL 

et al., 2015). 

Em casos de hemólise, é frequente a presença de hemoglobinemia, 

hemoglobinúria, hiperbilirrubinemia e bilirrubinúria (THRALL et al., 2015). 

No leucograma, na maioria das vezes, a resposta leucocitária é inflamatória, 

apresentando neutrofilia, aumento de bastonetes e de monócitos (THRALL et al., 

2015). Já na avaliação plaquetária, a trombocitopenia presente na AHIM pode 
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acontecer por sequestro esplênico, destruição imunomediada, coagulação 

intravascular disseminada (CID) e também por afecção na MO (AUGUST, 2011). 

 

6.6 DIAGNÓSTICO 

 

A American Association of Feline Practioners criou critérios para diagnóstico 

nos diferentes estágios da doença, devido ao estado de sanidade do animal e controle 

da infecção. Afirmam que deve-se testar: gatos doentes mesmo que apresentaram 

resultados negativos em outra fase de suas vidas; filhotes recém-nascidos que 

apresentarem resultados negativos deverão ser retestados em 30 dias; gatos 

expostos com gatos infectados ou com estado indefinidos deverá ser retestado em 30 

dias; gatos que têm convivência com animal infectado devem ser testados 

anualmente; gatos com comportamentos e em ambientes que submetam à risco; 

gatos antes da vacinação; doadores de sangue ou tecido (COELHO, 2013). 

 

6.6.1 Métodos Diretos 

 

São os testes de preferência por detectarem p27 livre, o qual é produzido em 

grandes quantidades pelos vírus nas células que forem infectadas no sangue. Os 

métodos diretos incluem: ELISA ou imunocromotografia, imunofluorescência indireta 

PCR e o isolamento do vírus (FERNANDES, 2015). 

O teste de ELISA revela a presença de antígenos p27 solúveis que estão 

presentes no plasma, soro e no sangue total além de ser um teste rápido e confiável 

(MATESCO, 2014). O resultado só dará positivo após duas semanas de 

manifestações da viremia e somente um resultado não é capaz de diferenciar infecção 

regressiva de uma progressiva. Teste de imunocromatografia apresenta sensibilidade 

e especificidade menor comparadas ao de ELISA (FERNANDES, 2015). O ensaio de 

imunofluorescência (IFA) realizado por esfregaço sanguíneo ou de MO apresentará 

resultados somente se houver infecção da MO e após seis a oito semanas da 

exposição ao vírus, não sendo um exame aconselhado para teste primordial 

(FERNANDES, 2015). 

Já a PCR é um teste que confirma e detecta sequências de ácido nucléico do 

FeLV, tanto RNA viral e DNA próviral, podendo ser realizado com amostra de saliva, 
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sangue, MO, tecidos e amostras de necrópsias (MATESCO, 2014). É um teste bem 

útil em casos de animais testados com resultados inconclusivos (FERNANDES, 2015). 

 

6.6.2 Métodos indiretos 

 

Os testes sorológicos são complicados pelo fato dos gatos desenvolverem 

anticorpos contra o FeLV endógeno, sendo esperado também anticorpos pós vacinal 

e também de infecções regressivas e abortivas, o que torna difícil a interpretação 

deste exames (FERNANDES, 2015). Segundo o mesmo autor, outra complicação é a 

de que gatos vacinados poderão estar infectados de forma regressiva 

simultaneamente, uma vez que um estudo demostrou que a vacina não impede a 

infecção. 

 

6.7 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Todos os gatos deveriam ser testados para FeLV, tanto aqueles que não 

apresentem sintomas quanto os possivelmente infectados, fazendo parte de exames 

de rotina dos felinos (MATESCO, 2014). 

O controle da doença pode ser feito confinando os gatos positivos para evitar o 

contado com outros gatos e assim não disseminar a doença, além de proteger estes 

infectados de possíveis traumas e outras doenças infecciosas, uma vez que são mais 

susceptíveis devido à imunodeficiência (LITTLE, 2016). Todos os animais positivos 

devem ser castrados evitando assim a transmissão da mãe para a ninhada tanto por 

via transplacentária como pelo leite, diminuindo o estresse causado pelo estro nas 

fêmeas e o ato do acasalamento (MATESCO, 2014).  

Deve-se ainda oferecer aos animais infectados uma dieta de alta qualidade, 

nutritiva, equilibrada, evitando carnes cruas, ovos e leite não pasteurizados, afim de 

evitar infecções por parasitas e bactérias, solicitando rotineiramente exames de fezes 

e hemograma completo (LITTLE, 2016). 

Os tutores devem levar os animais positivos à cada seis meses ao veterinário 

para exames rotineiros, para que possíveis enfermidades não passem despercebidas, 

devendo realizar um exame minucioso, palpação de linfonodos, examinar cavidade 

oral e estado da pele do animal, exame oftalmológico e sempre manter anotado o 
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peso do animal, afim de manter um escore da condição geral do paciente 

(FERNANDES, 2015). 

Se o animal precisar de internamento, o gato infectado não deve permanecer 

na área de doenças infectocontagiosas, devido à predisposição de adquirir 

enfermidades concomitantes, estes animais devem ser mantidos em abrigos 

individuais e não em áreas infecto ou de isolamento, uma vez que o vírus e facilmente 

inativado (LITTLE 2016). 

Em hospitais veterinários a prevenção da transmissão de retrovírus deve ser 

efetuada, sempre lavando as mãos de maneira correta, desinfetar utensílios, 

equipamentos, jaulas, bandejas, e todos os equipamentos. O vírus é frágil e não 

persiste por muito tempo no ambiente, sendo facilmente inativado com detergentes e 

desinfetantes comuns.  Deve ser realizada triagem de animais doadores de sangue 

pelo tipo sanguíneo e com relação a doenças infecciosas (LITTLE, 2016). 

Nas últimas décadas, a vacinação diminuiu o número de animais infectados. 

Estão disponíveis vários tipos de vacinas, variando o grau de eficácia. O uso da vacina 

é aconselhado para gatos em risco de adquirir a infecção. A primo vacinação ocorre 

entre a oitava e nona semana de vida e o reforço após três meses, junto às vacinas 

recomendadas. Não é conhecida a durabilidade da imunidade pós vacinação, sendo 

recomendado uma dose por ano, a não ser em gatos adultos à idosos à qual 

suscetibilidade da FeLV é menor podendo ser realizada à cada dois à três anos. 

(FERNANDES, 2015). 

 

6.8 TRATAMENTO 

 

Não existe um tratamento eficaz para FeLV, assim como não há cura. O 

tratamento será sempre baseado nas manifestações clínicas do paciente (MATESCO, 

2014). Ele é limitado uma vez que trata-se de doença viral, com altos custos, 

existência de poucos fármacos e ocorrência de toxicidade (FERNANDES, 2015). Por 

mais que a doença diminua a expectativa de vida, não é preciso realizar eutanásia 

nos animais que apresentem sintomas leves, secundários, assintomáticos e vivam 

com qualidade de vida. Estes animais podem viver por muitos anos e com qualidade 

de vida (MATESCO, 2014). Fármacos imunossupressores devem ser evitados, a não 

ser que sejam prescritos afim de combater algo específico (LITTLE, 2016). 
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As transfusões sanguíneas são indicadas em caso de anemias associadas a 

FeLV, porém as desavenças hematológicas geralmente são irreversíveis, podendo 

ser cíclicas ou apresentar melhoras com o passar do tempo. Animais que apresentem 

anemia arregenerativa possuem prognóstico desfavorável, no entanto a transfusão 

sanguínea é um fator que prolonga o tempo de vida do paciente (LITTLE, 2016; 

MATESCO, 2014; ROZA et al., 2014). Alguns gatos respondem bem ao uso da 

eritropoietina recombinante humana, mesmo aqueles que estejam com a 

concentração dentro da normalidade, devendo ser feita uma dose de 100 U/kg/q 48 

horas (h)/ subcutânea (SC), recomendada até o paciente atingir hematócrito 30%, 

após seis meses de tratamento pode haver desenvolvimento de anticorpos 

(MATESCO, 2014). 

Animais com neutropenia devem ser tratados com antibióticos, evitando 

infecções secundárias e desenvolvimentos de sepse (MATESCO, 2014).  

Gatos que apresentarem linfoma respondem bem ao tratamento com 

quimioterápicos (ROZA et al., 2014). As drogas quimioterápicas mais utilizadas são: 

ciclofosfamida, vincristina, prednisona (MATESCO, 2014). 

O uso de interferon em alta dose apresenta ação antiviral, enquanto que dose 

baixa leva à ação imunomoduladora. As doses baixas ITF- α são administradas via 

oral (VO) com intuito de mimetizar processo de defesa natural (MATESCO, 2014). 

A Zidovudina (AZT) é um fármaco que tem sido estudado, pois atua como 

antiviral e imunomodulador. Age na cadeia de DNA que está em desenvolvimento, 

evitando a infecção de células novas, reduzindo a carga viral, melhorando a 

imunidade, porém tem efeitos negativos, não podendo ser utilizada em animais com 

anemia, por provocar supressão da MO, promovendo anemias arregenerativas, não 

devendo ser administrado em animais que apresentem hematócrito inferior à 20% 

(FERNANDES, 2015). 

Imunoestimuladores inespecíficos devem ser usados com cautela, por 

aumentar o nível de replicação viral (FERNANDES, 2015). 

 

6.9 PROGNÓSTICO 

 

Pacientes com FeLV que sejam assintomáticos permanecem meses ou até 

mesmo anos sem manifestações clínicas. Já gatos com doenças relacionadas à 

infecção, que sejam persistentes à viremia possuem prognóstico desfavorável. 
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Desses, 70 a 90% acabam evoluindo ao óbito entre 18 meses e três anos. A 

expectativa de vida gira em torno de 2,4 anos. (MATESCO, 2014; ROZA et al., 2014). 
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7 RELATO DE CASO – Leucemia Viral Felina (FeLV) 

 

Foi atendido na C.V. Leandro Alves um felino, macho, filhote, siamês, 

aproximadamente cinco meses de idade, não castrado, chegou à clínica pesando 1,35 

kg e com escore corporal 2/3 (Tabela escore corporal felinos Premier) (Figura 24).  

 

Figura 24 -  Felino, macho, filhote, 5 meses de idade, 

primeiro dia de consulta. 

 

 

Nesta primeira consulta o animal apresentava-se caquético, levemente 

hipotérmico (37,5ºC), mucosas perlácias, desidratação de 7%, tempo de 

preenchimento capilar (TPC) de 3 segundos, membrana nictitante presente. O animal 

havia sido resgatado há dois dias quando encontrava-se sozinho na rua. Tutora 

relatou que o animal estava se alimentando com ração, sachê e leite, mas observou 

que estava apático. Levou à um aviário, onde foi administrada uma injeção de 

vitaminas, mas não soube falar qual. O animal estava com crostas aderidas na região 

facial e apresentava poucas vibrissas, as quais aparentemente pareciam ter sido 

prejudicadas pelas crostas aderidas e pela desnutrição (Figura 25).  
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Figura 25 - Crostas aderidas na região 

facial, presença de poucas vibrissas no 

paciente felino, 5 meses de idade, macho. 

 

 

Foram solicitados hemograma e bioquímicos e no momento da colheita já foi 

observado uma possível anemia devido à baixa viscosidade sanguínea (Figura 26). 

 

Figura 26 - Viscosidade do sangue do 

paciente felino, 5 meses de idade, macho. 

Observa-se grave anemia. 
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O resultado do hemograma consta na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Hemograma do paciente, felino, macho, 5 meses de idade realizado na primeira consulta. 

HEMOGRAMA Resultados Valores de referência 

Eritrócitos (milhões/µL) 1,44 3,5 a 8,0 

Hemoglobina (g/dL) 2,7 7,0 a 14,0 

Hematócrito (%) 8 22 a 38 

VCM (µ³) 55,56 40 a 55 

HCM (pg) 18,75 13,0 a 17,0 

CHCM (%)  33,75  31 a 35 

Leucócitos (mm³) 12.100  6.000 a 17.000 

Neutrófilos (mm³) 9.680 2.400 a 12.750 

Blastos (mm³) 0 0 

Metamilócitos (mm³) 0 0 

Bastonetes (mm³)             0 0 a 170 

Segmentados (mm³) 9.680 2.400 a 12.750 

             Eosinófilos (mm³) 968 60 a 1.700 

Basófilos (mm³) 0 0 a 170 

Linfócitos (mm³)             1.452 1.200 a 8.500 

Monócitos  0 60 a 680 

Plaquetas (mm³)  83.000 150.000 a 800.000 

Ptn plasmática (g/dl) 7 4,5 a 7,8 

Observações: Contagem de plaquetas repetidas e confirmadas. Plasma lipêmico ++. Eritrócitos com 

anisocitose ++. Eritrócitos com policromatofilia + 

 

O eritrograma apontou anemia importante, regenerativa e trombocitopenia. O 

Leucograma apresentou valores dentro da normalidade. Há trombocitopenia grave no 

hemograma. A diminuição de números de plaquetas, sem a formação de agregados 

plaquetários, em gatos é um achado incomum, sendo na maioria das vezes 

relacionada à causas infecciosas.  

Não houve alterações nos exames bioquímicos realizados. Apresentou soro 

lipêmico, possivelmente devido à falta de jejum (Tabela 8). 
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Tabela 8: Bioquímico do paciente, felino, macho, 5 meses de idade realizado na primeira consulta. 

BIOQUIMICO Resultados Valor de Referência 

ALT/TPG (UI/L) 26,5 10,0 a 80,0 

Creatinia (mg/dL) 0,8 0,8 a 1,8 

Fosfatase Alcalina (UI/L) 27 10,0 a 80,0 

Proteinas totais (g/dL) 6,4 5,4 a 7,8 

Globulina (g/dL)             2,8 1,5 a 5,7 

Albumina (g/dL) 3,6 2,1 a 3,9 

Observações: Soro lipêmico ++ 

 

Foi informado à tutora sobre a importância da realização de uma transfusão 

sanguínea. A mesma autorizou realizar o procedimento porém não teria condições 

financeiras para arcar com exames do doador. A prescrição para casa foi 

suplementação alimentar com Glicopan Gold ® 0,5 mL/dia durante 30 dias. 

A tutora retornou no dia seguinte para realização da transfusão sanguínea com 

um doador. O paciente receptor ainda encontrava-se em estado apático, com 

mucosas hipocoradas e hipotérmico. Foi realizado exame físico geral do paciente 

doador, o qual apresentou todos os parâmetros dentro da normalidade e pesou 6 kg. 

Foi realizada sedação no doador com dexamedotomidina na dose de 40 micrograma 

(mcg) por kg, intramuscular (IM) e, após a coleta a fim de reverter o efeito sedativo, 

foi utilizado atipamezole na dose de 20mcg/kg. Foram colhidas cinco seringas de 10 

mL de sangue, com 0,1 mL de anticoagulante citrato de sódio em cada seringa (Figura 

27). 

 

Figura 27 – Doador de sangue, felino, macho, 6,0 kg e 

seringas prontas para realização da transfusão sanguínea. 
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Foi administrada dexametasona na dose de 0,5mg/kg, SC, metade da dose 20 

minutos antes do procedimento e a outra metade após o termino. As seringas eram 

homogeneizadas e a cada 15 minutos a administração de uma seringa de 10 mL via 

intravenosa (IV) lentamente (Figura 28). O paciente permaneceu em fluidoterapia com 

solução fisiológica 3mL/kg/h. 

 

Figura 28 -  Transfusão sanguínea realizada 
no paciente felino, 5 meses de idade, macho. 

 

 
 

Não houve intercorrência durante a transfusão sanguínea e o animal 

permaneceu durante o dia internado para observação. O uso de colchão térmico foi 

utilizado para normalizar a temperatura do paciente, o qual teve resultados positivos 

após o procedimento, mostrando-se ativo e mucosas normocoradas (Figura 29). 

 

Figura 29 – Paciente felino, 5 meses de idade, macho, após 

transfusão sanguínea. 
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Foi solicitado o retorno do animal no dia seguinte para coletar um novo 

hemograma e avaliar o estado sanguíneo após transfusão (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Segundo hemograma realizado, pós transfusão sanguínea, do paciente felino, 5 meses de 

idade, macho. 

HEMOGRAMA Resultados Valores de referência 

Eritrócitos (milhões/µL) 4,32 3,5 a 8,0 

Hemoglobina (g/dL) 6,6 7,0 a 14,0 

Hematócrito (%) 21 22 a 38 

VCM (µ³) 48,61 40 a 55 

HCM (pg) 15,28 13,0 a 17,0 

CHCM (%)  31,43  31 a 35 

Leucócitos (mm³) 27.400  6.000 a 17.000 

Neutrófilos (mm³) 25.208 2.400 a 12.750 

Blastos (mm³) 0 0 

Metamilócitos (mm³) 0 0 

Bastonetes (mm³)             548 0 a 170 

Segmentados (mm³) 24.660 2.400 a 12.750 

             Eosinófilos (mm³) 0 60 a 1.700 

Basófilos (mm³) 0 0 a 170 

Linfócitos (mm³)             2.192 1.200 a 8.500 

Monócitos  0 60 a 680 

Plaquetas (mm³)  135.000 150.000 a 800.000 

Ptn plasmática (g/dl) 7 4,5 a 7,8 

Observações: Plasma lipêmico +. Eritrócitos com anisocitose +. Contagens repetidas e confirmadas. 

Contagens de plaquetas repetidas e confirmadas. 

 

O resultado apresentado no eritrograma foi elevação dos seus valores quando 

comparados ao primeiro exame, porém, ainda continuaram abaixo do valor de 

normalidade. Houve mudança no resultado de VGM apresentando normocromica. A 

trombocitopenia persistiu, porém houve um aumento após a transfusão. O leucograma 

demonstrou neutrofilia com leve desvio à esquerda, conferindo caráter inflamatório ou 

infeccioso. Outras alterações foram o plasma lipêmico e eritrócitos com anisocitose. 

Com as alterações no leucograma foi instituído tratamento com doxiciclina na dose de 
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5 mg/kg VO, BID por 21 dias e prednisolona na dose de 1 mg/kg, VO, BID, até 

segundas recomendações. O tratamento instituído foi por suspeita de micoplasmose, 

porém foi solicitado que tutora autorizasse um exame de confirmação por PCR e 

também para FeLV, além de repetir o hemograma em cinco dias.  

 

Após cinco dias a tutora retornou com o paciente, não realizando exames 

diagnósticos para micoplasmose e FeLV por questões financeiras, porém o 

hemograma foi realizado (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Terceiro hemograma do paciente, felino, 5 meses de idade, macho. 

HEMOGRAMA Resultados Valores de referência 

Eritrócitos (milhões/µL) 3,28 3,5 a 8,0 

Hemoglobina (g/dL) 5,3 7,0 a 14,0 

Hematócrito (%) 15 22 a 38 

VCM (µ³) 45,73 40 a 55 

HCM (pg) 16,16 13,0 a 17,0 

CHCM (%)  34,78  31 a 35 

Leucócitos (mm³) 19.400  6.000 a 17.000 

Neutrófilos (mm³) 18.042 2.400 a 12.750 

Blastos (mm³) 0 0 

Metamilócitos (mm³) 0 0 

Bastonetes (mm³)             776 0 a 170 

Segmentados (mm³) 17.266 2.400 a 12.750 

             Eosinófilos (mm³) 0 60 a 1.700 

Basófilos (mm³) 0 0 a 170 

Linfócitos (mm³)             1.358 1.200 a 8.500 

Monócitos  0 60 a 680 

Plaquetas (mm³)  177.000 150.000 a 800.000 

Ptn plasmática (g/dl) 7,8 4,5 a 7,8 

Observações: Contagens repetidas e confirmadas. Eritrócitos com anisocitose +. Eritrócitos com 

poiquilocitose + 

 

O eritrograma mostrou queda das células vermelhas, considerada anemia não 

regenerativa por ser normocítica e normocrômica. O leucograma mostrou leve desvio 
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à esquerda. A contagem plaquetária retornou aos parâmetros de normalidade, o que 

mostra um fator positivo ao tratamento com doxiciclina e prednisolona.

 O tratamento manteve-se até segundas informações. Foi solicitado retorno do 

animal em cinco dias para reavaliação do paciente e controle da anemia. No retorno 

a tutora relatou que o animal se alimenta normalmente, mas continuava apático e com 

mucosas hipocoradas. Foi repetido novamente o hemograma (Tabela 11) 

apresentando anemia não regenerativa com diminuição ainda maior de células 

vermelhas. Foi reforçado o pedido do exame especifico para retroviroses felinas, o 

qual a tutora realizaria em alguns dias. Já o leucograma houve estabilização de todos 

os parâmetros. Houve uma preocupação ainda maior em relação ao plaquetograma, 

demonstrando uma trombocitopenia muito importante. Presença de anisocitose e 

neutrófilos tóxicos podendo estar relacionado à células danificadas ou 

comprometidas. A continuação do tratamento foi recomendada, junto com o uso da 

suplementação já prescrita e acrescentando o uso de Hemolitan® Gold Líquido na 

dose de 01 mL/kg – SID durante 30 dias, além de reforço alimentar com o uso de a/d® 

feline critical care, devido à falta de ganho de peso do animal.  

 

Tabela 11 – Quarto hemograma do paciente, felino, 5 meses de idade, macho. 

HEMOGRAMA Resultados Valores de referência 

Eritrócitos (milhões/µL) 2,52 3,5 a 8,0 

Hemoglobina (g/dL) 4,1 7,0 a 14,0 

Hematócrito (%) 12 22 a 38 

VCM (µ³) 47,62 40 a 55 

HCM (pg) 16,27 13,0 a 17,0 

CHCM (%)  34,17  31 a 35 

Leucócitos (mm³) 12.300  6.000 a 17.000 

Neutrófilos (mm³) 9.594 2.400 a 12.750 

Blastos (mm³) 0 0 

Metamilócitos (mm³) 0 0 

Bastonetes (mm³)             123 0 a 170 

Segmentados (mm³) 9.471 2.400 a 12.750 

             Eosinófilos (mm³) 246 60 a 1.700 

Basófilos (mm³) 0 0 a 170 

Linfócitos (mm³)             2.460 1.200 a 8.500 
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Continuação Tabela 11 

Monócitos  0 60 a 680 

Plaquetas (mm³)  45.000 150.000 a 800.000 

Ptn plasmática (g/dl) 6 4,5 a 7,8 

Observações: Contagem de plaquetas repetidas e confirmadas. Eritrócitos com anisocitose ++ 

Presença de Neutrófilos com alterações tóxica. 

 

A tutora retornou 10 dias depois para repetir o hemograma. Os resultados 

(Tabela 12) não foram satisfatórios, apresentando anemia não regenerativa, com 

diminuição ainda maior do número de células vermelhas. Foi informado à tutora a 

importância de uma nova transfusão sanguínea e a realização dos exames para 

retrovírus. O leucograma apresentou eosinopenia e linfopenia podendo estar 

associada ao uso da prednisolona ou/e à doenças que levem à hipoplasia ou aplasia 

de MO. Outras alterações não foram constatadas no leucograma, porém o tratamento 

manteve-se devido à possível infecção por micoplasma estar envolvida. As plaquetas 

tiveram um leve aumento comparado com o último exame, porém continuavam 

diminuídas.  

 

Tabela 12 – Quinto hemograma do paciente, felino, 5 meses de idade, macho. 

HEMOGRAMA Resultados Valores de referência 

Eritrócitos (milhões/µL) 1,52 3,5 a 8,0 

Hemoglobina (g/dL) 2,7 7,0 a 14,0 

Hematócrito (%) 8 22 a 38 

VCM (µ³) 52,63 40 a 55 

HCM (pg) 17,76 13,0 a 17,0 

CHCM (%)  33,75  31 a 35 

Leucócitos (mm³) 9.900  6.000 a 17.000 

Neutrófilos (mm³) 8.811 2.400 a 12.750 

Blastos (mm³) 0 0 

Metamilócitos (mm³) 0 0 

Bastonetes (mm³)             0 0 a 170 

Segmentados (mm³) 8.811 2.400 a 12.750 

             Eosinófilos (mm³) 0 60 a 1.700 

Basófilos (mm³) 0 0 a 170 
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Continuação Tabela 12 

Linfócitos (mm³)             990 1.200 a 8.500 

Monócitos  99 60 a 680 

Plaquetas (mm³)  73.000 150.000 a 800.000 

Ptn plasmática (g/dl) 7,2 4,5 a 7,8 

Observações: Contagens de plaquetas repetidas e confirmadas. Eritrócitos com anisocitose +++ 

 

Dois dias depois a tutora retornou à clínica e foi colhido sangue do animal para 

pesquisa de FIV e FeLV antes da nova transfusão sanguínea. O exame foi negativo 

para FIV e positivo para FeLV. O método utilizado foi a imunocromatografia. O animal 

passou a fazer o uso de imunomodulador, Interferon α 30 UI/gota, SID durante sete 

dias em semanas alternadas. 

 

 O tratamento com doxiciclina e corticoide foi encerrado, continuando apenas 

com transfusão sanguínea, uso de imunomodulador e aporte nutricional e vitamínico. 

Durante os próximos 15 dias foram realizados mais dois hemogramas do animal, 

ambos mostrando anemia não regenerativa e trombocitopenia. 

Até a presente data, o animal apresentou ganho de peso, porém ainda com 

alterações hematológicas. 
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8 DISCUSSÃO – Leucemia Viral Felina (FeLV) 

 

Por ser um animal filhote, pode-se considerar que houve infecção vertical, pois 

segundo Matesco (2014), quando filhotes são infectados por essa via tornam-se 

imunes ou adquirem a síndrome do gatinho definhado. Porém não foi descartada a 

forma horizontal de transmissão, uma vez que o animal foi encontrado abandonado e 

debilitado na rua.  

Aos exames laboratoriais realizados, foi observado anemia regenerativa grave 

no início, devido à presença de células jovens sendo liberadas na circulação, 

macrocíticos e presença de anisocitose, o que mostra que a MO estava respondendo 

a essa anemia. Provável por uma anemia hemolítica imunomediada extra vascular, o 

que segundo Thrall et al., (2015) pode estar relacionada à doenças, como infecções, 

infecção por Haemobatonella felis leucemia felina, com grau de policromasia. Assim 

como o paciente relatado. 

A trombocitopenia do paciente deve-se a microrganismos infecciosos, doença 

imunomediada, que resulta na menor produção de plaquetas (THRALL et al., 2015). 

Segundo Matesco (2014), 10% a 20% das anemias associadas à FeLV são 

regenerativas, podendo ser decorrente de hemólise imunomediada e infecções 

oportunistas levando à trombocitopenia.  

O vírus da leucemia felina causa anemia por diversos fatores, um deles a 

aplasia ou hipoplasia da MO, também anemia por doença inflamatória, hemólise, 

AHIM. Resulta em eritrócitos displásicos devido à mielodisplasia induzida pela FeLV. 

O animal relatado desenvolveu uma anemia não regenerativa, compatível com a 

síndrome meilodisplásica, onde as manifestações hematológicas quase sempre 

envolveram algum tipo de citopenia ou combinações junta à anemia não regenerativa 

como trombocitopenia, as quais estão associadas à infecção pela FeLV (THRALL et 

al., 2015). 

Devido as características apresentadas nos hemogramas o animal 

desenvolveu uma anemia de causa inflamatória crônica, a qual teve origem por uma 

causa infecciosa, e consequentemente causou uma aplasia de medula (THRALL et 

al., 2015). 

A anisocitose vista diversas vezes nos exames do animal é relatada em animais 

com FeLV. Segundo a literatura, esses animais podem apresentar anemia normocítica 

não regenerativa com anisocitose, decorrente de uma maior população de células 
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maduras que são maiores que as outras, não sendo reticulócitos. Também, não se 

descarta possibilidade de aglutinação de eritrócitos (LITTLE, 2016). Todas estas 

alterações vistas nos hemogramas poderiam ser interpretadas com maior eficácia 

solicitando a contagem de reticulócitos, a qual avalia se há liberação de eritrócitos 

jovens, assim classificando a anemia e avaliando grau de regeneração (THRALL et 

al., 2015). 

O tratamento inicial instituído à esse paciente foi a transfusão sanguínea, além 

de suplementação alimentar devido à caquexia apresentada. A doxiciclina foi prescrita 

para tratamento da micoplasmose, associada com prednisolona uma vez que uma 

anemia induzida por Mycoplasma sp é imunomediada, logo, regenerativa (THRALL et 

al; 2015). 

Após o animal apresentar manifestações de degeneração da medula óssea e 

diagnosticado com FeLV positivo, o tratamento de eleição foi o interferon α por via 

oral, afim de induzir a resposta imune comprometida, uma vez que a ação viral não 

pode ser diminuída fazendo o uso oral. 

O prognóstico do paciente é reservado, por apresentar piora no quadro de 

anemia, levando à diminuição da expectativa de vida e sem possibilidade de cura da 

doença, apenas tratamento de suporte. Estes animais tendem a fragilizar-se com 

maior facilidade devido a imunidade baixa, o que torna o risco de remissão muito maior 

(ALVES et al., 2015). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tanto a tríade felina quanto à Felv são doenças que devem ser avaliadas pelo 

médico veterinário minuciosamente devido às manifestações clínicas apresentadas 

serem inespecíficas. Levando em consideração a particularidade da espécie felina, o 

clínico deve sempre solicitar exames complementares para o diagnóstico precoce das 

doenças.  

A paciente de tríade felina apresentou manifestações compatíveis a síndrome, 

associado com exame de imagem e de sangue, foi instituído um tratamento para tratar 

os sintomas e cada órgão acometido, o que mostrou um resultando bastante 

satisfatório. Indicando que o prognóstico pode tornar-se favorável sim, quando os 

pacientes receberem o suporte e atendimento inicial necessário. 

O paciente com FeLV, foi um caso bem dificultoso por tratar de uma animal 

filhote, o qual ao longo dos exames apresentou piora do quadro clínico devido ao vírus 

da leucemia felina sensibilizar o organismo do paciente, apesar do tratamento suporte 

proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente, e as transfusões sanguíneas 

ajudarem, não foi satisfatório, pelas condições financeiras da tutora, em arcar com 

exames dos pacientes doadores, o que gera riscos ao paciente receptor, o qual já tem 

o sistema imune enfraquecido, abrindo portas para possíveis cooinfecções. O fato da 

anemia regenerativa desenvolver-se para não regenerativa é uma fator preocupante. 

Uma vez que o paciente mostrava-se trombocitopênico nos exames, fator que pode 

estar relacionado ao vírus da leucemia felina e também a uma infecção por 

mycoplasma. O tratamento da mycoplasmose envolve doses imunossupressoras, o 

que não é adequado no quadro que o paciente encontrava-se diante a FeLV. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A - CASOS REFERENTES AO SISTEMA TEGUMENTAR, ACOMPANHADOS 

DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 

13 DE FEVEREIRO À 29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

 

SISTEMA TEGUMENTAR N FREQUÊNCIA (%) 

Dermatite alérgica à picada de pulgas (DAAP) 19 21,59 

Ferida por briga 9 10,22 

Otite 9 10,22 

Dermatofitose 7 7,95 

Demodiciose 6 6,82 

Piodermite 5 5,68 

Dermatite atópica 4 4,54 

Puliciose 4 4,54 

Abscesso cutâneo 3 3,41 

Dermatite por malasseziose 2 2,27 

Ferida por atropelamento 2 2,27 

Inflamação da ferida cirúrgica 2 2,27 

Laceração por atropelamento 2 2,27 

Pediculose 2 2,27 

Dermatite traumática por lambedura 1 1,14 

Laceração cutânea por mordedura 1 1,14 

Abcesso palpebral por picada de abelha 1 1,14 

Dermatite de contato 1 1,14 

Otohematoma 1 1,14 

Unha quebrada 1 1,14 

Miiase 1 1,14 

Reação ao fio de sutura nylon 2.0 1 1,14 

Seborreia seca 1 1,14 

Escabiose canina 1 1,14 

Dermatite úmida 1 1,14 

Tumor em mama ulcerado 1 1,14 

TOTAL 88 100 
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ANEXO B- CASOS REFERENTES AO SISTEMA DIGESTÓRIO, ACOMPANHADOS DURANTE O 

PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO À 29 

DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

ANEXO C - CASOS REFERENTES AO SISTEMA URINÁRIO, ACOMPANHADOS DURANTE O 

PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO À 29 DE 

ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO N FREQUÊNCIA (%) 

Gastrenterite hemorrágica 17 30,90 

Verminose 6 10,90 

Abscesso do saco anal 5 9,09 

Doença periodontal grau IV 5 9,09 

Gastrenterite alimentar 5 9,09 

Gastrite 5 9,09 

Doença inflamatória intestinal (DII) 2 3,64 

Doença periodontal grau III 2 3,64 

Pancreatite 2 3,64 

Doença periodontal grau I 1 1,82 

Retenção fecal 1 1,82 

Prolapso de reto 1 1,82 

Mucocele salivar 1 1,82 

Gengivite estomatite 1 1,82 

Hérnia diafragmática 1 1,82 

TOTAL 55 100 

SISTEMA URINÁRIO N FREQUÊNCIA (%) 

Obstrução uretral 4 44,45 

Doença renal crônica (DRC) 2 22,22 

Cistite 2 22,22 

Nefrite 1 11,11 

TOTAL 9 100 
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ANEXO D - CASOS REFERENTES AO SISTEMA HEPATOBILIAR, ACOMPANHADOS DURANTE O 

PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO À 29 DE 

ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

ANEXO E - CASOS REFERENTES AO SISTEMA NERVOSO, ACOMPANHADOS DURANTE 

O PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO 

À 29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

ANEXO F - CASOS REFERENTES AO SISTEMA RESPIRATÓRIO, ACOMPANHADOS DURANTE O 

PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO À 29 DE 

ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

SISTEMA HEPATOBILIAR N FREQUÊNCIA (%) 

Hepatite 3 50,00 

Colangite 1 16,67 

Colangiohepatite 1 16,67 

Esteatose hepática 1 16,66 

TOTAL 6 100 

   

   

   

   

   

   

   

SISTEMA NERVOSO N FREQUÊNCIA (%) 

Crises convulsivas a esclarecer 4 33,33 

Síndrome vestibular periférica 4 33,33 

Doença do disco intervertebral 2 16,68 

Manifestações neurológicos causados por intoxicação 1 8,33 

Trauma crânio encefálico 1 8,33 

TOTAL 12 100 

SISTEMA RESPIRATÓRIO N FREQUÊNCIA (%) 

Colapso de traqueia 2 40,00 

Pneumonia 2 40,00 

Bronquite asmática 1 20,00 

TOTAL 5 100 
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ANEXO G - CASOS REFERENTES AO SISTEMA REPRODUTOR, ACOMPANHADOS 

DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE 

FEVEREIRO À 29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

ANEXO H - CASOS REFERENTES À DOENÇAS INFECCIOSAS, ACOMPANHADOS 

DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE 

FEVEREIRO À 29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

ANEXO I - CASOS REFERENTES AO SISTEMA OCULAR, ACOMPANHADOS DURANTE O 

PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO À 

29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

SISTEMA REPRODUTOR N FREQUÊNCIA (%) 

Distocia 4 26,66 

Piometra 2 13,33 

Morte e retenção fetal 3 20,00 

Prenhez 3 20,00 

Pseudociese 1 6,67 

Maceração fetal 1 6,67 

Hérnia incisional 1 6,67 

Total 15 100 

DOENÇAS INFECCIOSAS N FREQUÊNCIA (%) 

Parvovirose 10 28,57 

Cinomose 6 17,14 

Possíveis felv + 4 11,42 

Micoplasmose 3 8,58 

Rinotraqueíte 3 8,58 

Felv 3 8,58 

Traqueobronquite infecciosa canina 2 5,71 

Leptospirose 2 5,71 

Erliquiose 2 5,71 

TOTAL 35 100 

SISTEMA OCULAR N FREQUÊNCIA (%) 

Conjuntivite 5 45,46 

Úlcera em córnea 2 18,18 

Cerato conjuntivite 1 9,09 

Exoftalmia 1 9,09 

Prolapso da 3ª pálpebra 1 9,09 



78 

 

 

 

ANEXO J - CASOS REFERENTES À ORTOPEDIA, ACOMPANHADOS DURANTE O 

PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO 

À 29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

ANEXO K - CASOS REFERENTES À ONCOLOGIA, ACOMPANHADOS DURANTE O 

PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO ALVES DE 13 DE FEVEREIRO À 

29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

 

“CONTINUAÇÃO TABELA I “   

Lesão ocular por trauma 1 9,09 

Total 11 100 

ORTOPEDIA N FREQUÊNCIA (%) 

Politraumas 4 25,00 

Luxação de patela 3 18,75 

Fratura em úmero 2 12,50 

Fratura exposta 2 12,50 

Fratura em cauda 1 6,25 

Displasia coxofemural (dcf) 1 6,25 

Tendinite 1 6,25 

Luxação de quadril 1 6,25 

Ruptura de tendão 1 6,25 

TOTAL 16 100 

ONCOLOGIA N FREQUÊNCIA (%) 

Tumor de mama 8 33,33 

Linfoma 3 12,50 

Metástase pulmonar 3 12,50 

Tumor venerel transmissível (TVT) 2 8,33 

Síndrome paraneoplásica 2 8,33 

Osteossarcoma 2 8,33 

Nódulo em face 1 4,17 

Carcinoma mamário 1 4,17 

Metástase local de carcinoma mamário 1 4,17 

Adenoma hepatoide 1 4,17 

TOTAL 24 100 
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ANEXO L - CASOS REFERENTES À OUTROS SISTEMAS E PROCEDIMENTOS, 

ACOMPANHADOS DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR, NA C.V. LEANDRO 

ALVES DE 13 DE FEVEREIRO À 29 DE ABRIL DE 2017, E SUA FREQUÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

OUTROS N FREQUÊNCIA (%) 

Intoxicação 5 29,41 

Transfusão sanguínea 5 29,41 

Atestado de saúde 3 17,65 

Cardiomegalia 2 11,77 

Diabetes mellitus 1 5,88 

Choque/hemorragia interna/reanimação 1 5,88 

TOTAL 17 100 


