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RESUMO
O  Vírus  da  Leucemia  Felina  (FeLV)  causa  uma  doença  que  possui  grande
importância na clínica de pequenos animais. Isso se deve à sua fácil disseminação
por contato direto ou indireto entre felinos sadios e infectados. A leucemia viral felina
causa  imunossupressão,  tornando  o  animal  vulnerável  a  outras  doenças
oportunistas.  Os  sinais  clínicos  são  inespecíficos,  como  anorexia  e  apatia.  A
prevenção é fundamental e compreende realizar protocolo de vacinação, isolar gatos
doentes e evitar contato com animais desconhecidos. Além disso, o diagnóstico e o
tratamento  são  essenciais  para  que  o  animal  tenha  qualidade  de  vida.  Nesse
contexto,  o  presente  trabalho teve  como objetivo  relatar  um caso de FeLV com
suspeita de fragilidade cutânea. No caso em questão, doenças oportunistas levaram
a óbito um paciente positivo para o vírus e houve, ainda, a suspeita da ocorrência do
quadro denominado “fragilidade cutânea”, devido a alterações na epiderme do felino
que chamaram a atenção dos médicos veterinários.  A partir  da análise  do caso
reportado foi possível concluir a importância da realização de testes diagnósticos
para o Vírus da Leucemia Felina de maneira rotineira na clínica de felinos, mesmo
que os animais estejam assintomáticos. Desta forma, é possível a profilaxia, a partir
da vacinação, ou o diagnóstico precoce. Ademais, com relação à alteração cutânea,
percebeu-se a necessidade de mais estudos para o esclarecimento dos seus fatores
predisponentes.
PALAVRAS-CHAVE: doenças oportunistas; imunossupressão; Retrovírus.

FELINE LEUKEMIA VIRUS (FELV): CASE REPORT WITH SUSPECTED SKIN
FRAGILITY

ABSTRACT
The Feline Leukemia Virus (FeLV) causes a disease that has great importance in the
small  animal  clinic.  This  is  due  to  its  easy  spread  by  direct  or  indirect  contact
between healthy and infected cats. Feline viral leukemia causes immunosuppression,
making  the  animal  vulnerable  to  other  opportunistic  diseases.  Clinical  signs  are
nonspecific, such as anorexia and apathy. Prevention is fundamental and includes
carrying  out  a  vaccination  protocol,  isolating  sick  cats  and  avoiding  contact  with
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unknown animals. In addition, diagnosis and treatment are essential for the animal to
have quality of life. In this context, the present study aimed to report a case of FeLV
with suspected skin fragility. In the case in question, opportunistic diseases led to the
death  of  a  patient  positive  for  the  virus  and  there  was  also  a  suspicion  of  the
occurrence  of  the  condition  called  “skin  fragility”,  due  to  changes  in  the  feline's
epidermis that drew the attention of veterinarians. From the analysis of the reported
case, it was possible to conclude the importance of performing diagnostic tests for
Feline  Leukemia  Virus  routinely  in  the  feline  clinic,  even  if  the  animals  are
asymptomatic.  In  this  way,  prophylaxis,  from  vaccination,  or  early  diagnosis  is
possible. Furthermore, about skin change, the need for further studies was perceived
to clarify its predisposing factors.
KEYWORDS: opportunistic diseases; immunosuppression; Retrovirus.

INTRODUÇÃO
A Leucemia  Viral  Felina,  doença  que  acomete  a  população  felina  e  cuja

distribuição é relatada como mundial, ocorre tanto em machos quanto em fêmeas,
independentemente  da  raça.  O  agente  etiológico  é  um  Retrovírus  RNA  de  fita
simples envelopado, transcrito pela transcriptase reversa em DNA (GREENE, 2015;
LACHAROJE et al., 2021). Ele é caracterizado por quatro subgrupos, de acordo com
a antigenicidade  e  a  célula  hospedeira  escolhida.  Os  subtipos  são  classificados
como: A, B, C e T. O vírus da leucemia felina (FeLV) pertencente ao sorogrupo A é
pouco patogênico e transmitido de forma horizontal. Já os demais sorogrupos - B, C
e T - são oriundos de mutações do vírus A. Partes de DNA do vírus endógeno unem-
se  ao  FeLV-A,  aumentando  a  sua  patogenicidade  e  formando  os  subgrupos
(LITTLE, 2016).

Em  gatos  infectados,  podem  ocorrer  fases  denominadas  como:  abortiva,
regressiva, latente e progressiva. Na fase abortiva, em animais saudáveis, o sistema
imune  consegue  produzir  respostas  imunológicas  humoral  e  celular,  criando
anticorpos  neutralizantes,  e  os  gatos  conseguem  eliminar  o  vírus  antes  da
integração ao genoma. Esses animais não irão transmitir  o agente etiológico por
apresentarem baixa carga viral. A fase regressiva, relacionada à viremia transitória,
acontece com a replicação viral no interior dos monócitos e dos linfócitos e essa
replicação pode ser suprimida antes de chegar à medula. É possível que em gatos
imunocompetentes a replicação viral  cesse por  causa da resposta imune.  Esses
animais não irão apresentar a doença sistêmica e a infecção é controlada em até 16
semanas. Na fase latente, o animal apresenta viremia por mais de três semanas e
ocorre,  então,  a  infecção  da  medula  óssea.  Passados  alguns  meses,  o  sistema
imunológico do animal responde de forma a eliminar a viremia, porém o vírus já está
integrado às células precursoras da medula. E na fase progressiva, a doença não
tem cura e a viremia é persistente.  O sistema imune não consegue combater  o
agente etiológico e, com isso, ocorre a disseminação hematológica com capacidade
de atingir os tecidos linfoides e a medula óssea, o que pode ocasionar baixa no nº
de eritrócitos e de plaquetas (HARTMANN, 2017; ALVES; MENOLLI, 2021).

A transmissão ocorre por meio do contato entre gatos contaminados e sadios
através de lambedura, compartilhamento de ração e água, durante a amamentação,
além da transmissão pela via uterina (HOFMANN-LEHMANN; HARTMANN, 2020).
O  animal  acometido  pelo  FeLV  torna-se  susceptível  à  ocorrência  de  infeções
secundárias, podendo apresentar: estomatites, gengivites, lesões de pele, abcessos,
enterites, alterações respiratórias, secreção nasal, pneumonia, perda de peso até
chegar à caquexia, diarreia persistente, leucopenia e diversos graus de anemia. A
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imunossupressão ocasionada pelo FeLV é muito complexa, podendo gerar atrofia
linfoide  profunda  e  supressão  do  sistema  imune,  causando  infecções  na  região
cutânea,  piodermite  e  feridas  não-cicatrizantes  (BICHARD;  SHERDING,  2003;
LITTLE, 2016; BIEZUS et al., 2019).

A identificação dos felinos infectados, doentes ou portadores assintomáticos,
pode ser realizada por meio de testes específicos, baseados em métodos diretos
para a detecção do antígeno viral, que são a base da profilaxia e do controle do
FeLV. A partir de um diagnóstico negativo, é preconizado como medida profilática a
imunização a partir da realização do esquema vacinal, feito com duas doses, com
intervalo de três a quatro semanas entre elas. Tal imunização pode ser administrada
em qualquer  gato,  independentemente  da idade e  da imunização primária.  Uma
questão importante sobre isso é que a vacinação não substitui a realização do teste
diagnóstico para a identificação dos felinos infectados (NELSON; COUTO, 2015;
LITTLE, 2016; LACERDA et al., 2020; GONÇALVES et al., 2021). E cabe ressaltar
que a resistência à infecção se desenvolve com o avançar da idade, o que diminui a
necessidade  de  revacinar  esses  animais,  principalmente  devido  aos  riscos
relacionados ao desenvolvimento de sarcoma de aplicação felino (SAF) (NITRINI;
MATERA, 2021). 

 O tratamento e a terapia de suporte têm como propósito prevenir ou controlar
as infecções secundárias e oportunistas, assim como a desidratação, a anemia e a
desnutrição. A infecção pelo Retrovírus pode influenciar no prognóstico do paciente,
dificultando sua melhora, principalmente em função da imunodeficiência.  Os felinos
reconhecidamente  positivos  devem  ter  acompanhamento  médico-veterinário
frequente, sendo preconizada sua avaliação pelo menos duas vezes ao ano, para
que qualquer  alteração  possa  ser  detectada precocemente.  E  deve-se  levar  em
consideração que as doenças que estão relacionadas ao FeLV são secundárias, não
sendo originadas diretamente pelo vírus e, sim, adquiridas por causa da alteração
imunológica que ele gera (NELSON; COUTO, 2015).       

Acerca  das  afecções  dermatológicas,  uma  ainda  pouco  elucidada  é  a
Síndrome da Fragilidade Cutânea (SFC). Ela é caracterizada por modificações no
mecanismo de síntese de colágeno, que ocasiona pele extremamente fina e frágil e
com distensão exacerbada. A fragilidade cutânea é associada a doenças que têm
como característica o excesso de hormônios esteroides, que são responsáveis pela
inibição da síntese do colágeno, como no caso do hiperadrenocorticismo. Entretanto,
pode estar relacionada também com condições inflamatórias, doenças infecciosas
ou  neoplasias  graves,  das  quais  os  mecanismos  patogênicos  ainda  são  pouco
conhecidos (FURIANI  et al.,  2017; GONDIM; ARAUJO, 2020).  Nesse contexto,  o
presente trabalho teve como objetivo relatar  um caso de FeLV com suspeita  de
fragilidade cutânea.

RELATO DE CASO
O responsável  pelo  animal  cujo  caso  clínico  está  relatado  neste  trabalho

assinou o “Termo de Consentimento Livre Esclarecido”, autorizando o uso de todos
os dados e imagens apresentados.

No dia 01 de fevereiro de 2021 foi atendido em um hospital veterinário do
município de Niterói, no Rio de Janeiro, um paciente felino macho, sem raça definida
(SRD), com dois anos de idade e pesando 3kg. Durante a anamnese foi relatado
pela tutora que o animal não era castrado, não havia sido vacinado e tinha acesso à
rua. A tutora informou, ainda, que observou os seguintes sinais no felino: falta de
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apetite, emagrecimento acentuado, secreção nasal, um possível episódio de diarreia
e temperatura corporal elevada.

Ao  realizar  o  exame  físico  com  a  inspeção  do  paciente,  observou-se
desidratação  moderada,  escore  de  condição  corporal  em grau  2  –  baseado  na
escala de Escore de Condição Corporal (ECC) de 1 a 9, secreção nasal purulenta e
ausência de indícios de desconforto abdominal  à palpação. A suspeita clínica foi
leucemia  viral  felina.  Para  confirmação  diagnóstica,  foram  solicitados  exames
bioquímicos,  hemograma  completo  e  sorologia  para  o  FeLV  e  para  o  Vírus  da
Imunodeficiência  Felina  (FIV).  Como terapia  de  suporte,  foi  prescrito:  Agemoxi®
50mg (17mg/kg), dipirona em gotas (25mg/kg), Leucogen® (3mg/kg) e Hemolitan
Pet® (1 gota/kg). Além da terapia de suporte supracitada, foi indicada dieta caseira
úmida à base de: arroz, cenoura, frango ou fígado de galinha e caldo do cozimento
da  proteína  escolhida.  O  retorno  para  a  revisão  foi  agendado  para  a  semana
seguinte.

No dia agendado para a revisão, o animal foi levado ao hospital veterinário
apresentando piora no quadro clínico e condição corporal decaindo, em trânsito de
escore grau 2 para o grau 1, conforme ECC de 1 a 9. Durante a revisão, a tutora
declarou  que  não  teve  condições  financeiras  para  providenciar  os  exames
laboratoriais solicitados e a terapia de suporte prescrita na consulta inicial. Nesse
momento  foi  ressaltada  à  tutora  a  necessidade  e  a  importância  dos  exames
solicitados  para  a  conclusão  diagnóstica  e  para  o  direcionamento  correto  do
tratamento. Além disso, foi solicitado que o animal fosse internado devido ao quadro
de  desidratação  que  apresentava,  entretanto,  a  internação  foi  negada  pela
responsável.  Para  suporte  do  paciente  houve  a  prescrição de:  Prediderm® 5mg
(1mg/kg),  interferon  manipulado  (30UI/animal),  Hemolitan  Pet®  (1  gota/kg)  e
manutenção da dieta caseira úmida.

Após duas semanas, a tutora retornou com o animal para a  revisão, com a
normalização  da  sua  temperatura  corporal,  ausência  de  secreção  nasal  e
apresentando interesse pela alimentação. Com isso, o paciente teve alta médica,
mas com orientação à tutora de mantê-lo sob observação, devido à finalização da
administração dos medicamentos que foram prescritos anteriormente. No entanto,
no dia 11 de março, quase três semanas depois da revisão, o animal deu entrada
para  uma  nova  consulta  apresentando  nesta  data:  inapetência,  desidratação,
temperatura corporal de 40,1°C, secreção nasal abundante e um ferimento na região
dorsal.  Foi  indicado:  internação,  exames  bioquímicos, hemograma  completo,
sorologia para FIV e FeLV e radiografia do tórax.

Na situação de internado, o animal foi classificado como paciente em estado
de  urgência.  Com  suspeita  diagnóstica  sugestiva  de  FeLV,  o  prognóstico  foi
considerado desfavorável. Na internação, a prescrição inicial foi: fluidoterapia com
soro ringer lactato (50ml/kg), ceftiofur 50mg (2,2mg/kg), dexametasona (0,14mg/kg),
acetilcisteína  (50ml/h),  dipirona  em  gotas  (25mg/kg),  e  Leucogen®  (3mg/kg).  O
paciente foi mantido com acompanhamento médico contínuo durante os cinco dias
de  internação.  Inicialmente,  o  felino  esteve  alerta,  porém com intensa  secreção
nasal e com alternância entre aceitação e não aceitação da alimentação úmida.  A
terapia foi iniciada com a fluidoterapia, utilizando o soro ringer lactato para tratar a
desidratação.  Posteriormente,  como  protocolo  medicamentoso,  foi  administrado:
ceftiofur 50mg, na dose de 2,2mg/kg, por via subcutânea, uma vez ao dia, por 10
dias; dexametasona,  0,14mg/kg,  via  intravenosa,  uma vez  ao dia,  por  três  dias;
acetilcisteína, 50ml/h, por nebulização, uma hora por dia, por cinco dias; dipirona,
25mg/kg, via intravenosa, uma vez ao dia, por cinco dias; interferon manipulado, na
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dose de 30 unidades internacionais (Ul), 1 gota ao dia, por 30 dias; e Kollagenase®
sem  cloranfenicol,  via  dérmica  (uso  tópico),  duas  vezes  ao  dia.  Em  relação  à
alimentação, foi oferecido ao paciente o alimento úmido Recovery®.

Os  exames laboratoriais  realizados  apresentaram as  seguintes  alterações:
anemia  normocítica  normocrômica,  discreto  desvio  nuclear  dos  neutrófilos  à
esquerda  (DNNE),  linfopenia,  hiperproteinemia  e  trombocitopenia.  Foram
identificados, ainda: presença de agregados plaquetários, plasma ictérico+, linfócitos
reativos e ativação plaquetária (Tabelas 1 e 2).

TABELA 1: Resultado do hemograma completo realizado no paciente durante o
período de internação.

ERITROGRAMA RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

Eritrócitos 4,20 -   5,0 a 10,0 

Hematócrito 21-  24,0 a 45,0 % 

Hemoglobina 7,0  8,0 a 16,0 g/dL 

V.G.M 50 39,0 a 55,0 fl 

C.H.G.M 33,3 30,0 a 36,0 % 

LEUCOGRAMA RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA
Leucócitos 6,500 5,50 a 19,50 mil/μL 

Mielócitos 0,00% 0 /μL 

Metamielócitos 0,00% 0 /μL 

Bastonetes 390+ 0 a 300 /μL 

Segmentados 5,200 2500 a 12500 /μL 

Linfócitos 845- 1500 a 7000 /μL 

Monócitos 65- 100 a 850 /μL 

Eosinófilos 0 -  0 a 1500 /μL 

Basófilos 0,00% 0 a 100 /μL 

PLAQUETAS 24.000- 200 a 500 mil/μL 

PROTEÍNA TOTAL 9,0 6,0 a 8,0 g/dL 
Fonte: Documentação do registro do paciente no hospital veterinário da região de
Niterói – RJ, março de 2021.

TABELA 2: Resultado dos exames bioquímicos realizados no paciente durante o
período de internação.

BIOQUÍMICA RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

ALT/TGP 44,3   6,0 a 83,0
AST/TGO 92,5+ 26,0 A 43,0 
Fosfatase alcalina 25 25,0 a 93,0
Ureia 42,1 30,0 a 60,0 
Creatinina sérica 0,80 0,80 a 1,80

Fonte: Documentação do registro do paciente no hospital veterinário da região de
Niterói – RJ, março de 2021.

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.19 n.41; p. 66           2022



Com  a  realização  do  exame  para  diagnóstico  de  FIV  e  de  FeLV,  houve
confirmação  da  infecção  pelo  vírus  da  leucemia  felina.  Além  disso,  uma  outra
condição relatada pela tutora e observada no paciente foi a presença de uma lesão
não  pruriginosa  na  região  dorsal  (Fig.  1).  O  paciente  apresentava  incômodo na
região e ao exame físico notou-se deslocamento cutâneo à manipulação próximo à
região lesionada, levando à suspeita da ocorrência do quadro denominado Síndrome
da Fragilidade Cutânea. Para confirmação seria necessária a realização de biopsia
da região para coleta de amostra para exame citológico, porém o procedimento não
foi  autorizado  pela  tutora.  Mesmo  sem  a  confirmação  do  quadro,  foi  prescrito
tratamento tópico com Kollagenase® sem cloranfenicol, duas vezes ao dia.

FIGURA 1: Lesão cutânea na região dorsal do paciente, sugestiva de Síndrome da
Fragilidade Cutânea.

Fonte: Autores (2021).

Com o passar dos dias, apresentando normalidade em seus parâmetros vitais
e leve melhoria na secreção nasal, o paciente começou a se alimentar com ração
seca e beber água por conta própria, além de voltar a defecar. Porém, apesar de
apresentar progresso clínico, no quarto dia de internação o animal teve agravamento
do seu quadro, com sinais de letargia, dispneia, inapetência e adipsia. A partir disso,
após  a  realização  da  radiografia  do  tórax,  não  feita  anteriormente  pela  não
autorização da tutora, foi identificado o quadro de pneumonia grave (Fig. 2).
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FIGURA  2: Radiografia  torácica  realizada  no  paciente  durante  o
período de internação: A - decúbito ventrodorsal; B - decúbito lateral
direito; C - decúbito lateral esquerdo.

Fonte: Documentação do registro do paciente no hospital veterinário
da região de Niterói – RJ, março de 2021.

Com dificuldade respiratória,  o  animal  foi  colocado na oxigenoterapia com
administração medicamentosa de aminofilina (8mg/kg). Contudo, apesar de todos os
esforços para a reversão do quadro, no quinto dia de internação o paciente foi a
óbito por parada cardiorrespiratória, às 16h58.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do quadro clínico inicial, os sinais e o histórico do animal levaram os

médicos veterinários à  suspeita  de  infecção por  FeLV. Além do teste sorológico
solicitado para confirmação, outros exames para diagnósticos diferenciais poderiam
ter  sido  indicados,  visto  que  o  animal  apresentava  sinais  gerais  não
patognomônicos. Em relação às alterações observadas no trato respiratório, um dos
diagnósticos diferenciais poderia ter sido para o Complexo Respiratório Felino, que
tem envolvimento principalmente de quatro agentes, o herpes vírus felino tipo 1, o
calicivírus e as bactérias  Chlamydophila felis e  Bordetella bronchiseptica, para os
quais o diagnóstico tem a associação da análise clínica com exames bacteriológicos
e  de  reação  em cadeia  da  polimerase  (PCR)  (LARA,  2012).  Além disso,  outra
doença que poderia ter sido investigada é a erliquiose felina, devido aos demais
sinais apresentados pelo animal, como febre, letargia, perda de peso e inapetência,
comuns  nessa  afecção  para  a  qual  o  método  recomendado  para  o  diagnóstico
definitivo é o exame PCR (NAGAHACHI et al., 2014). Porém, com o relato da tutora
sobre dificuldades financeiras para fazer testes laboratoriais, a solicitação foi restrita
à análise para FIV, FeLV e demais exames hematológicos básicos. Conforme Osório
e  colaboradores  (2017),  os  exames  laboratoriais  são  adjuvantes  nas  situações
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patológicas e, associados ao diagnóstico clínico veterinário, são fundamentais para
a adequada condução clínica do caso. 

Ao  retornar  com o  animal  apresentando  piora  no  quadro  clínico,  a  tutora
autorizou a terapia de suporte, que foi  iniciada com administração de Agemoxi®,
dipirona, Hemolitan Pet® e Leucogen®, nas doses supracitadas. A intenção inicial
da  terapia  foi,  principalmente,  cessar  o  quadro  respiratório  evidenciado  pela
secreção nasal, que poderia ter origem bacteriana. Segundo Lappin et al. (2017), a
amoxicilina associada ao clavulanato de potássio, princípios ativos do Agemoxi®, é
uma boa opção para o tratamento de infecções em gatos jovens e é eficaz contra a
maioria  dos  microrganismos  bacterianos.  Afecções  ocasionadas  por  tais
microrganismos e demais oportunistas apresentam-se comumente como infecções
secundárias em animais com supressão celular – imunodeficiência e mielosupressão
– causada pelo vírus da leucemia felina (FERREIRA et al., 2017; ALVES; MENOLLI,
2021),  por  isso  foi  uma  boa  conduta  a  inclusão  da  antibioticoterapia  de  amplo
espectro na terapia de suporte do paciente.

Acerca das doenças secundárias adquiridas não por ação direta do vírus, mas
devido à imunossupressão gerada pelo FeLV, que ocasiona maior suscetibilidade à
ação de outros agentes etiológicos, a terapia de suporte, conforme Greene (2015),
representa uma importante ferramenta e deve ser composta por:  hidratação com
fluidoterapia, suplementação nutricional, imunoestimulantes e corticoides, o que está
em consonância  com a  abordagem adotada  para  o  paciente  em questão.  Para
auxiliar na função respiratória do felino, foi iniciada a administração de acetilcisteína
que, de acordo com Church (2006),  é usada no tratamento de doenças do trato
respiratório devido à sua ação mucolítica, já que se administrada por nebulização, a
medicação tem a capacidade de diminuir a viscosidade de secreções purulentas. 

Considerada uma opção com bons resultados no aumento da sobrevida do
animal,  além  de  não  apresentar  efeitos  colaterais,  foi  administrado  também
interferon,  que  pode  ser  usado  em gatos  pois  a  espécie  felina  não  desenvolve
anticorpos  contra  este  medicamento,  podendo,  então,  ser  utilizado  por  tempo
indeterminado (GREENE, 2015). Ao longo das avaliações clínicas do paciente, foi
observada  diminuição  da  secreção,  evidenciando  que  o  tratamento  de  suporte
estava sendo efetivo na alteração do trato respiratório. 

Durante a manipulação do animal, foi notado que havia lesão em seu dorso
com  considerável  fragilidade  cutânea,  onde  foi  aplicado  Kollagenase® sem
cloranfenicol.  Estudo  de  Barbosa  e  colaboradores  (2009)  evidenciou  que  a
cicatrização  de  lesões  cutâneas  por  meio  úmido  contém  benefícios,  tais  como:
prevenção  da  desidratação  do  tecido,  para  evitar  a  morte  celular;  estímulo  à
epitelização e à formação de tecido de granulação; facilitação da remoção de tecido
necrótico; ação como barreira protetora; diminuição da dor; e prevenção da perda de
líquidos. Conforme Gondim e Araujo (2020), fragilidade cutânea é caracterizada por
pele  fragilizada,  que  pode  se  romper  apenas  com  leve  manipulação,  além  de
ausência de hiperextensibilidade, características percebidas na lesão do paciente. 

No  que  diz  respeito  à  anorexia  prolongada,  observada  no  caso  relatado,
Furiani  et  al. (2017)  destacaram  que  tal  quadro  influencia  negativamente  na
produção de colágeno, o que pode interferir na resistência do tecido cutâneo e tal
situação pode ser agravada em caso de desidratação. Devido a não autorização
pela  tutora,  não  foi  possível  a  realização  de  exames  complementares  para  a
confirmação do quadro de fragilidade cutânea. Segundo Gondim e Araujo, (2020), a
SFC  pode  possuir  origem  hereditária  ou  adquirida  e  necessita  do  exame
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histopatológico para sua confirmação, além da avaliação do histórico e dos dados
clínicos do animal.

Ao  ser  observado  agravamento  do  quadro,  com o  paciente  apresentando
sinais de letargia, dispneia, inapetência e adipsia, foi realizada a radiografia do tórax
que possibilitou o diagnóstico de pneumonia grave. Ela é caracterizada por ser uma
inflamação do parênquima pulmonar e pode ter origem bacteriana, viral, fúngica ou
parasitária (LÓPEZ; MARTINSON, 2017). Rodriguez et al. (2017) relataram ser mais
comum afecções do trato respiratório posterior em gatos jovens. Em gatos adultos,
pode estar relacionada às alterações que cursam com imunodepressão sistêmica, a
partir de coinfecções pelo vírus da leucemia. A imunodepressão sistêmica causada
pode acarretar o óbito por infecções secundárias, evidenciando a importância de
investir  na imunidade do animal para promover a cura das afecções oportunistas
(FOSTER; MARTIN, 2011; BIEZUS et al. 2019).

A equipe responsável pelo acompanhamento e tratamento do paciente relatou
que não recomendaria tratamento diferente daquele oferecido ao animal na clínica,
já que foram seguidos os procedimentos para melhorar a qualidade e o tempo de
vida  do  animal.  Foram tratados  os  sinais  debilitantes  apresentados,  dentre  eles
anorexia e apatia, comuns em animais portadores do FeLV (ROCHA et al., 2019).
Porém, por falta de autorização da tutora, não foi  possível  a realização de mais
exames diagnósticos, o que inviabilizou a elucidação da causa da alteração cutânea
observada clinicamente. O quadro era desfavorável e a evolução ocorreu de forma
rápida,  levando o animal  a  óbito  por  parada cardiorrespiratória.  LACERDA  et  al.
(2020)  destacaram  a  importância  da  vacinação  como  forma  de  prevenção.
Entretanto,  pelo  risco  da  ocorrência  de  sarcoma  de  aplicação  felina  (NITRINI;
MATERA,  2021)  e  pela  imunização  contra  o  FeLV  ser  enquadrada  como  não
essencial  na América Latina (DAY  et al.,  2020),  além de não ser compulsória, é
fundamental ter como componente da estratégia profilática o isolamento dos felinos,
de modo a impedir o acesso à rua e, consequentemente, o contato com animais
desconhecidos  e  não  domiciliados.  Tal  abordagem  tem  caráter  preventivo,
minimizando o risco de contato entre animais sadios e FeLV-positivos e é possível
inferir  que essa conduta  poderia  ter  evitado o  desfecho  observado  no caso  em
questão.

CONCLUSÃO
Paciente  diagnosticado  com afecções  secundárias  à  leucemia  felina,  com

evolução desfavorável apesar do suporte terapêutico e fortes indícios de síndrome
da fragilidade cutânea por consequência infecciosa ou nutricional. 
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