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Resumo
O vírus da leucemia felina (FeLV) é um retrovírus bastante comum em felinos, tendo uma prevalên-
cia de até 12% dos animais testados em algumas regiões do país. Causa uma doença proliferativa e/
ou degenerativa de fácil contágio entre animais, muitas vezes evoluindo para o óbito. O tratamento 
antiviral seria com fármacos de uso restrito para os seres humanos, sendo a prevenção e o isolamento 
dos animais infectados as medidas mais eficientes para seu controle. Existem diversos métodos diag-
nósticos para o FeLV, cada qual com suas particularidades e indicações para cada fase da infecção 
em que o animal se encontra. Este estudo tem como objetivo ser um guia para o clínico, facilitando 
a compreensão sobre o funcionamento de cada teste disponível no país, as fases da doença que cada 
um deve ser utilizado, bem como facilitar a interpretação correta de seus resultados.
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Abstract
The feline leukemia virus ( FeLV ) is a retrovirus quite common in felines, with a prevalence of up to 12 

% of the animals tested in some regions of the country. Cause a proliferative and / or degenerative dise-

ase easily spread between animals, often progressing to death. Antiviral treatment with drugs would be 

of limited use to humans, with prevention and isolation of infected animals the most efficient measures 

for their control. There are several diagnostic methods for FeLV, each with its own characteristics and 

indications for each stage of infection in which the animal is. This study is intended as a guide for the 

clinician, facilitating the understanding of the operation of each test available in the country, the phases 

of the disease which each should be used and to facilitate the correct interpretation of the results.
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Introdução
O vírus da leucemia felina (FeLV) provoca 

doenças proliferativas e/ou degenerativas, 
propiciando, ainda co-infecções que se beneficiam 

da baixa imunidade do animal. Essa enfermidade 
pode causar grandes problemas à saúde do 
hospedeiro, principalmente, transformando-os em 
fontes de contaminação para outros felinos de uma 
mesma região que possam ter contato. É sabido que 
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os animais infectados tanto podem apresentar sinais 
clínicos, como apresentarem-se assintomáticos e 
estarem aptos à transmissão da partícula viral. 
Assim é importante conhecer os diversos métodos 
de diagnósticos para que o clínico e o proprietário 
tenham conhecimento do estado de saúde do 
animal, e possa haver uma intervenção adequada 
para melhorar a qualidade de vida e evitar a 
disseminação do vírion. O presente trabalho objetiva 
descrever as diferentes maneiras de diagnóstico para 
FeLV, suas vantagens e desvantagens, assim como a 
interpretação de seus resultados pelos clínicos.

O vírion da FeLV
O FeLV foi descrito pela primeira vez em 1964 por 

William Jarrett e colaboradores enquanto estudavam um 
gato com linfoma (1). Classificado como um Retrovírus 
no gênero Gammaretrovirus, família Retroviridae, sub-
família Oncovirinae. Acomete os gatos domésticos e 
alguns felinos silvestres. Sua transmissão ocorre, princi-
palmente por contato direto, pelas vias oronasal, saliva e 
fezes de animais contaminados. Mais raramente pode ser 
transmitido através de leite, urina, sangue. Dessa forma 
o contato permanente com gatos de rua ou a introdução 
de animais de grupamentos infectados pelo FeLV facilita 
sua disseminação. (1,2,20)

Infecta principalmente linfócitos T e B, além de mac-
rófagos, monócitos e precursores de eritrócitos. (2,16)

O processo de replicação é possível quando a partícu-
la viral encontra uma célula hospedeira capacitada para 
realizar o processo (I). Num primeiro momento ocorre a 
ligação entre as glicoproteínas do envelope do vírus e os 
receptores que se localizam na superfície da membrana 
celular. Após essa ligação ocorre a entrada do material 
genético viral (II), que sofre a ação da transcriptase re-
versa que modifica a fita simples de RNA em uma sim-
ples de DNA (III). Este DNA viral será transportado até 
o núcleo da célula hospedeira onde, por meio da inte-
grase, se unirá ao DNA da célula (IV). Ao transcrever 
o material genético celular, também transcreve o DNA 
viral produzindo o pro-vírus, que são cópias genômicas 
retrovirais. Quando houver proteínas virais necessárias e 
suficientes, juntamente com ação da protease, ocorrerá o 
período de montagem ou empacotamento das partículas 
virais no citoplasma das células hospedeiras (V) (2,8). A 
saída destes novos vírus, normalmente, ocorre por brota-
mento (VI). (Figura 1)

Na sequência do pró-vírus estão os genes GAG, POL e 
ENV (Figura 2), cada qual com função bem estabelecida.

O gene GAG é responsável por codificar proteínas 

internas do capsídeo (p27), núcleocapsídeo (p10) e ma-
triz (p15c). O gene POL codifica proteínas responsáveis 
pela replicação viral, transcriptase reversa, que transfor-
ma o material genético RNA em DNA. A integrase, que 
integra o DNA viral no DNA da célula hospedeira. E a 
protease, é responsável pela proteólise dentro da célula 
para adquirir proteínas necessárias para a replicação vi-
ral. O gene ENV é responsável pela codificação de pro-
teínas que compõe o envelope do vírus: glicoproteína 
de superfície (gp70) e a proteína transmembrana (p15e). 
(2,8,19,23)

Este vírion também possui quatro subgrupos que são 
identificados geneticamente de acordo com diferenças no 
gene da glicoproteína de superfície. É divido em FeLV 
tipo A, B, C, T (3,8). Somente o tipo A é transmissível, 
sendo capaz de se combinar com sequencias endógenas 
originando o FeLV – B ou sofrer mutações originando 
o tipo C. Aparentemente, o surgimento do tipo T está 
envolvido com mutações menores no gene responsável 
pelas glicoproteínas de superfície do FeLV- A. Assim, é 
capaz de identificar a presença do FeLV- A sozinho ou 
combinado com outros tipos de partículas virais (2).

As consequências da infecção são variadas. Depende 
da condição imune e da idade do animal, mas também 

Figura 1: Replicação viral do vírus da leucemia felina. (I) O vírus 
da FeLV encontra uma célula hospedeira e se liga aos receptores 
de membrana; (II) O material genético, RNA entra no citoplasma 
da célula; (III) Através da transcriptase reversa se torna uma 
fita dupla de DNA. (IV) A integrasse conduz o material genético 
viral ate o núcleo e o une ao material genético da célula hospe-
deira. Ocorre a leitura do material, produzindo pro-vírus. (VI) 
No citoplasma, a protease é responsável pelo empacotamento 
das proteínas virais, estruturando novos vírions. (VI) Os novos 
vírus saem por brotamento da célula hospedeira. (Adaptado de 
Greene, 4ª ed, 2012)

Figura 2: Mapa genético com a sequência do pró-vírus
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da patogenicidade do vírus envolvido, frequência de ex-
posição e concentração viral (2,8).

Os gatos jovens são mais susceptíveis à contamina-
ção que os gatos adultos, pois há uma resistência rela-
cionada com a idade. Animais até 12 semanas são mais 
suscetíveis ao vírus, já acima de 16 semanas de idade são 
difíceis de infectar. Essa resistência pode ter relação com 
a diminuição do número de receptores celulares para o 
FelV-A ou a maturação na função dos macrófagos do fe-
lino (2).

Os principais sinais clínicos são: perda de apetite, 
emagrecimento progressivo, deterioração da aparência 
e da qualidade de sua pelagem, linfonodos reativos, fe-
bre persistente, infecções da pele e respiratórias, diar-
reia, mudanças de comportamento, letargia, polidipsia e 
poliúria, mucosas hipocoradas, distúrbios reprodutivos 
(2,4,8,16).

Ocorrem também disfunções hematológicas não 
neoplásticas (anemia – regenerativa ou arregenerativa, 
neutropenias, alterações plaquetárias), neoplasmas (lin-
foma, leucemia, fibrossarcoma) e co-infecções (hemo-
bastonelose, imunodeficiência viral felina, toxoplasmas-
mose, entre outros) (8,10,11,18,24).

Atualmente, não há um tratamento anti-retroviral es-
pecífico, e as drogas utilizadas para o controle do vírus 
são de uso restrito ao uso humano em nosso país. Assim, 
o tratamento disponível é paliativo, ficando restrito em 
tratar os sinais clínicos. 

A melhor forma de controle ainda é a vacinação dos 
animais susceptíveis e não-infectados, e o isolamento dos 
animais infectados. Para tal, os testes diagnósticos são de 
fundamental importância.

Métodos de diagnóstico da FeLV

Todos os felinos doentes, recém-adotados, gatos ex-
postos, sem conhecimento de possível infecção ou com 
alto risco de infecção, são indicados a realização de teste 
diagnóstico. Saber se o animal é portador ou não do vírus 
permite que médico veterinário estabeleça melhores con-
dutas com o paciente, estabelecendo planos diagnósti-
cos, planos de tratamento, prognóstico, além de evitar a 
propagação viral para outros indivíduos (8,15).

O conhecimento sobre os diversos métodos laborato-
riais de diagnósticos são de grande valor, uma vez que os 
testes possuem características próprias para detecção do 
vírus em diversas fases da doença (2,16,22).

O isolamento em cultivo celular foi o teste origi-
nal para detectar gatos infectados, já que este detecta a 
partícula viral infectiva. Este teste é considerado defini-
tivo, porém não é muito praticado na rotina pela sua com-
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plexidade no processo (1,8,24).
Teste de imunoabsorbância enzimática (Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay – ELISA) é teste usado na 
detecção de antígeno extracelular (proteína de capsídeo 
p27), no soro, plasma ou sangue total, onde é encontrada 
em abundância em animais infectados, constituindo-se 
bom marcador para detecção da infecção, já que sua sen-
sibilidade é de aproximadamente 99% e especificidade 
de 98% (4,24). Há vários tipos de exame como, o ELISA 
indireto, ELISA direto, ELISA de bloqueio e ELISA cap-
tura (4,13). 

O exame indireto detecta principalmente anticorpos 
específicos. Seu processo é laboratorial e consiste no uso 
de uma placa com poços onde será depositado os antíge-
nos que se aderem à placa. Em seguida, é realizado lava-
gens para retirar os antígenos que estão livres nos poços. 
Após este processo, é adicionado aos poços a amostra do 
sangue do animal e uma solução com os anticorpos. Se 
forem específicos para os antígenos presentes na placa, 
eles irão se ligar. Os anticorpos livres, ou seja, que não se 
ligaram aos antígenos serão retirados numa nova série de 
lavagens. É então adicionado um conjugado que se liga 
aos anticorpos, antes de passar por uma terceira lavagem 
para retirar o excesso de conjugado. Em seguida é adi-
cionado o cromógeno e o substrato. Caso o cromógeno 
seja oxidado pela reação enzimática, haverá mudança na 
coloração da substância depositada nos poços da placa 
(5,13) (Figura 3)

Na interpretação, deve-se entender que a intensidade 
da cor é diretamente proporcional à concentração de an-
ticorpos na amostra através de um espectrofotômetro. Ou 
seja, o Elisa indireto indica a quantidade de anticorpos 
que o animal tem contra o FeLV. (13). Nos casos em que 
o animal está em imunossupressão, essa resposta pode 
ser fraca e o teste não reagir. Nos primeiros 7 dias de 
infecção, o animal também pode não ter a produção de 
anticorpos suficiente, acusando um falso negativo. Assim 
indica-se a realização desse teste.

O ELISA direto, também é de uso laboratorial, que 
detecta o antígeno. Seu procedimento é semelhante ao 
ELISA indireto, com a exceção de que a amostra do ani-
mal não são os anticorpos adicionados no terceiro passo, 
mas os antígenos depositados nos poços. Ocorrerá mu-
dança na coloração se houver reação, assim sua interpre-
tação será proporcionalmente direta à concentração de 
antígenos da amostra, determinando se o animal está ou 
não infectado pelo FeLV (1,13) (Esquema 2).

O Elisa direto mais utilizado é um kit comercial de teste 
rápido que permitem que o clínico realize o texto no próprio 
consultório, fornecendo o resultado em 15 minutos. Esses 
testes utilizam cacetes que possuem a capacidade de iden-
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tificar os anticorpos para o vírus da imunodeficiência felina 
e o antígeno para o vírus da leucemia felina.  São deposita-
das algumas gotas da amostra em um tubo juntamente com 
uma quantidade pré-determinada pelo fabricante do conju-
gado, que é composto por um anticorpo anti-igG ligado a 
uma enzima peroxidase. Após homogeneizar a mistura, ela 
é depositada no poço de amostra, onde aonde será absor-
vido e correrá por um filtro interno do cacete. Ao aparecer a 
primeira cor na janela de resultado, o clínico deve empurrar 
o ativador do teste para ficar encostado ao corpo do disposi-
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Figura 3: Esquema de realização e interpretação do ELISA indireto e direto. No Elisa Indireto, deposita antígenos que se aderem aos 
poços da placa e realiza o processo de primeira lavagem para retirar o excedente. Adiciona a amostra do animal (sangue com igG), que 
se ligará aos antígenos e passa por uma segunda lavagem para retirar o excesso. Adiciona o conjugado e retira o excesso na terceira 
lavagem. Adiciona o cromógeno e o substrato que se ligarão ao anti-anticorpo, sofrendo uma reação enzimática, mudando a coloração 
da substância no poço da placa. No Elisa direto, adiciona a amostra do animal (sangue com Ag) nos poços da placa, sofre o processo de 
lavagem para retirar o excedente. Adiciona um anticorpo específico que se liga aos antígenos da amostra, retira-se o excesso na segunda 
lavagem. Deposita o cromógeno e o substrato que se ligam aos anticorpos específicos, sofrendo uma ação enzimática, mudando a colo-
ração da substância.

tivo. No filtro, ocorre a ligação do antígeno com o anticorpo 
já presente no cacete. A lavagem ocorre de forma automáti-
ca, para depositar hemácias, plaquetas e o excesso de con-
jugado que podem interferir no resultado em uma área livre. 
Logo após, a solução interage com enzimas que convertem 
a coloração da solução. Se o resultado for positivo, a reação 
aparece na janela de resultado juntamente com a indicação 
de controle do exame. Se for negativo, não aparecerá nen-
huma marcação. (6,7) (Figura 4).

O exame de competição detecta o antígeno com baixo 

Figura 4: Esquema de realização e interpretação do Teste rápido. (1) Em um tubo será homogeneizado o conjugado juntamente com 
a amostra de sangue do animal. (2) A mistura é adicionada no poço de amostra que será absorvido para o filtro interno do cacete que 
se ligarão aos anticorpos específicos. (3) Ocorre uma lavagem automática para retirar o excedente e armazená-lo numa área livre. (4) 
Ao se ligarem, conjugado – antígeno – anticorpo, ocorre uma reação enzimática que modifica a coloração da solução. (5) A mudança da 
coloração será refletida na janela de resultado indicando resultado positivo ou negativo.
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peso molecular. O de captura detecta anticorpos, princi-
palmente imunoglobulina M (13). Esses não são utiliza-
dos rotineiramente.

O teste de ELISA detecta animais positivos a partir 
da quarta semana após infecção, quando o vírus está cir-
culante no organismo, sendo possível antes e após a in-
fecção da medula. É recomendado como teste de triagem.
Imunofluorescência direta (Immunofluorescence Assay – 
IFA) é um teste capaz de detectar antígeno intracelular. 
Observa-se em animais virêmicos, se granulócitos, lin-
fócitos e plaquetas possuem componentes do gene GAG 
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que podem ser detectados por imunoglobulinas específi-
cas em esfregaço sanguíneo. É necessário que após a co-
leta da amostra sanguínea, para realização do esfregaço, 
seja adicionado uma solução com anti-imunoglobulina 
marcada com fluorocromos que irão se ligar às imuno-
globulinas ligadas às células com antígenos intracelula-
res. Os fluorocromos são substâncias que absorvem luz, 
e que por pouco tempo, é capaz de ser observado com 
o auxílio do microscópio a liberação de energia em tom 
fluorescente (12,24) (Figura 5).

Este não é um teste indicado para triagem, pois não 

Figura 5: Esquema de realização e interpretação imunofluorescência direta. Em uma lâmina de vidro, faz-se um esfregaço sanguíneo, 
onde dos eritrócitos se fixarão à superfície. Adiciona-se uma solução com anti-imunoglobulina marcada com moléculas de fluorocromo. 
Estes anticorpos irão se ligar às imunoglobulinas na superfície das células com antígenos intracelulares. Após a ligação, visualiza-se a 
lâmina no microscópio, na objetiva de 100, que será observado, por poucos minutos, liberação de energia na forma de luz fluorescente.

detecta animais no início da infecção, mas detecta antí-
genos intracelulares, que ocorre após a infecção de me-
dula. Dessa forma, o resultado positivo indica a infecção, 
porém seu resultado não coincide com a presença do an-
tígeno p27 no soro ou no plasma, sendo necessário um 
teste de confirmação (8,12).

Reação de polimerase em cadeia (Polymerase Chain 
Reaction – PCR) é o teste utilizado para confirmar to-
das as suspeitas dos testes falso-negativos para antígeno 
p27 e IFA, e em infecções latentes. O teste identifica o 
material genético, usando a técnica de amplificação de 
sequências específicas do DNA próviral escorrido em gel 
apresentando bandas, que através destas indicam o resul-
tado do teste (4). Existe o teste de reação de polimerase 
em cadeia com transcriptase reversa (RT-qPCR) que uti-
liza a transcriptase reversa antes do processo de reação de 

cadeia em polimerase. Diferentemente do PCR, este teste 
identifica o RNA viral nas primeiras semanas da infecção 
(15,24), porém há uma dificuldade de uso pela instabili-
dade de transformação do RNA viral em DNA pró-viral 
(11,15,17).

Interpretação dos resultados

Com o passar do tempo e a evolução dos estudos foi 
observado que essas técnicas usadas pra detectar o an-
tígeno p27 (ELISA) e o isolamento viral podiam dar re-
sultados conflitantes entre si. Alguns animais com sinais 
clinicopatológicos compatíveis obtinham resultados de 
infecção FeLV-negativo e isso se dava por causa da aus-
ência de antígenos p27 circulantes em alguns animais 
cujo o teste de isolamento viral fora dado como resultado 
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positivo, além de relatos de reativar a infecção em ani-
mais considerados regressores (1).

Após alguns anos, pesquisadores usaram o teste de reação 
de cadeia em polimerase quantitativo (qPCR) para quantificar 
DNA pró-viral nos estágios iniciais e avançados da infecção 
para comparar dados obtidos com teste para Ag p27, e assim 
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Figura 6: Esquema associando fase de infecção com teste diag-
nóstico. Após a infecção, é indicado o teste Elisa indireto (AC) e/
ou direto (AG), podendo também utilizar PCR e IFA. Para cons-
tatar a completa eliminação do vírus, utiliza-se o teste de Elisa 
que resultará em positivo para Elisa indireto e negativo para Elisa 
direto. Após 3 semanas da viremia transitória, é possível utilizar 
o teste de Elisa indireto e/ou direto, PCR e IFA. Após 3 – 13 se-
manas da viremia ou quando o animal passa por um momento 
de estresse ou imunossupressão, utiliza-se IFA, PCR e Elisa dire-
to, resultando em positivo com segurança, porém o Elisa indireto 
pode ter resultado falso-negativo devido a condição imunológica 
do animal. Caso o animal esteja em infecção latente, os testes 
indicados são PCR e o Elisa indireto, pois o Elisa direto e o IFA 
podem resultar em falso negativo pela baixa carga de partículas 
virais circulantes e pelo fato do vírus não está em replicação.  
(Adaptado de Greene, 4ª ed, 2012)

incluíram uma nova categoria nas classificações das diferentes 
evoluções patológicas da doença (1,8,16,19). Atualmente, os 
estágio da infecção pelo FeLV são classificados como se segue 
em infecção abortiva, infecção regressiva, infecção latente, e 
infecção progressiva (Figura 6):

• Infecção Abortiva: nesta fase o teste apresenta 
resultado negativo para p27 e negativo para DNA pró-
viral. Entende-se, então, que estes animais não apresen-
taram viremia e o sistema imune do animal foi capaz de 
eliminar o vírus antes que ocorresse a integração do ge-
noma hospedeiro, ou seja, ausência de DNA pró-viral, 
RNA viral, antígeno p27 e isolamento após contato;

• Infecção Regressiva: é a fase onde o teste apre-
senta resultado negativo p27 e positivo para DNA pró-
viral. O sistema imune conteve a replicação viral manten-
do células infectadas não produtivas na circulação e em 
tecidos, ou seja, há níveis moderados de DNA pró-viral 
e RNA viral com viremia indetectável ou transiente. O 
DNA pró-viral é detectável ao longo da infecção, mas o 
RNA viral pode ou não ser detectado.

• Infecção Latente: fase onde os testes apresentam 
resultado positivo p27 e DNA pró-viral durante a 2ª e 4ª 
semanas após infecção, mas é negativo para p27 e DNA 
positivo após a 6ª semana. Assim é identificado viremia 
somente nas primeiras semanas e em níveis moderados, 
ou seja, níveis elevados de DNA pró-viral e RNA viral, 
viremia e isolamento viral constante;

• Infecção Progressiva: é a fase mais agressiva, 
onde os testes apresentam resultados positivo p27 e DNA 
pró-viral durante todo período. O sistema imune é in-
capaz de conter a progressão da infecção apresentando 
níveis mais elevados de p27 circulante e presença de 
DNA pró-viral até 3 anos após exposição, ou seja, aus-
ência de viremia e persistência do vírus com potencial 
reativação na medula óssea (1,15).

A partir desses dados a American Association of Fe-
line Practitioners (AAFP) (9) e a European Advisory 
Board on Cat Diseases (ABCD) (14) recomendam que 
o teste de triagem seja o Elisa a partir da 4ª semana após 
infecção. Se o resultado do teste Elisa for positivo, o re-
sultado será confiável. Se o resultado for negativo, faz-se 
um segundo teste utilizando o teste de imunofluorescên-
cia direta para confirmação. Porém, se o resultado for 
negativo e a infecção for recente, é recomendado realizar 
o teste Elisa novamente 30 dias após a exposição em po-
tencial. 

Ao realizar o teste de imunofluorescência direta, se-
gundo teste recomendado, resultando em positivo, deve-
se considerar o animal infectado e iniciar o tratamento 
apropriado. Caso haja resultado negativo, pode-se testar 
novamente para o teste de imunoflourescência direta ou 
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Elisa em um período de 60 dias, ou realizar o terceiro 
teste, reação de polimerase em cadeia, procurando o ma-
terial genético. (Figura 7)

Considerações Finais
A leucemia felina é uma doença bastante emergente 

nos dias atuais, dessa forma é necessário que todos os 
felinos que possuem maiores riscos de exposição, ou que 
foi previamente adotado, apresentando-se doente ou não, 
deve-se realizar os testes necessários o mais breve pos-
sível para que haja um diagnóstico mais esclarecedor. 

Os testes indicados para se realizar a triagem e sua 
confirmação não devem ser ignorados, sendo que seus 
resultados serão analisados com precisão e clareza para 
que, tanto o médico veterinário quanto o proprietário, 
possam ter ciência do estado de saúde do animal e assim 
iniciar um tratamento adequado, melhorando a qualidade 
de vida e aumentando a expectativa desta. A falha na 
identificação da infecção pode acarretar sérios problemas 
de saúde ao animal, além de que o felino se mantém por-
tador e transmissor do retrovírus, sendo um risco para 
outros gatos que entrem em contato.
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