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Resumo: Várias afecções podem afetar o sistema nervoso central dos animais, levando a distúrbios 
comportamentais, tal como andar em círculos, vocalização, distúrbios do sono, pressão da cabeça contra 
obstáculos, entre outros sinais clínicos. Existem várias doenças que fazem com que os gatos apresentem 
esses distúrbios comportamentais, sendo uma delas a leucemia viral felina (FeLV). O objetivo deste 
trabalho é relatar um caso de síndrome cerebral em uma gata, SRD, de 11 anos de idade, apresentando 
como quadro clínico andar em círculos, vocalização, ataxia e surdez progressiva, além de perda de peso 
nos últimos meses. O paciente foi positivo para FeLV. Houve melhora clínica significativa do quadro 
clínico com o tratamento e a sobrevida, até o momento é de 2 anos, estando a paciente ainda em 
observação.
Palavras-Chave: retrovirose, andar em círculos, síndrome cerebral.

NEUROLOGICAL FELINE LEUKEMIA (FELV) MANIFESTATION - Case Report
Abstract: Various conditions can affect the central nervous system of animals, leading to behavioral 
disorders such as circling, vocalization, sleep disturbance, head pressure against obstacles, among other 
clinical signs. There are several diseases that cause cats to have these behavioral disorders, one of which 
is feline viral leukemia (FeLV). The aim of this paper is to report a case of brain syndrome in an 11-year-
old female SRD cat presenting as clinical walking in circles, vocalization, ataxia and progressive 
deafness, and weight loss in recent months. The patient was positive for FeLV. There was a significant 
clinical improvement of the clinical condition with treatment and the animal is still alive, after 2 years 
from diagnosis, still under observation. 
Keywords: retrovirus, circle walking, brain syndrome.

Introdução
O vírus da leucemia viral felina (FeLV) é distribuído mundialmente na população felina, 

infectando basicamente gatos domésticos, porém há relatos em felinos selvagens. O convívio entre os 
gatos de rua, abrigos e residências com muitos gatos portadores, facilita a disseminação do vírus, uma vez 
que o mesmo é transmitido por via oronasal, a partir da saliva e secreções nasais. Gatos mais velhos são 
mais resistentes à infecção por FeLV, mas podem ser infectados diante de altas concentrações virais 
(Leite et al., 2013).

A idade em que o gato foi infectado é o principal fator que estabelece se o animal exposto ao 
vírus da FeLV irá ou não desenvolver a doença. Gatinhos jovens infectados em torno dos 4-5 meses, são 
mais suscetíveis à infecção por FeLV, pois é nessa idade que os animais começam a desenvolver 
resistência à infecção. Ainda assim, os gatos adultos que forem expostos por um longo intervalo de tempo 
acabam tornando-se suscetíveis à doença (Turras, 2014).

Segundo Lutz et al. (2009), a maioria dos gatos virêmicos persistente morre em torno de 2 a 3 
anos. Desta forma, os sinais mais comuns da doença são anemia, supressão da medula óssea e 
desenvolvimento de linfomas, e os menos comuns são doenças imunomediadas, enterite crônica, 
distúrbios reprodutivos e neuropatias periféricas. Sinais clínicos como vocalização anormal, hiperestesia, 
ataxia, incontinência, paresia e paralisia foram relatados por Carmichael et al. (2002) e são comumente 
encontrados em gatos positivos para FeLV. Isso acontece devido à presença do DNA proviral no sistema 
nervoso central, levando à degeneração da substância branca com dilatação das bainhas de mielina e 
axônios inchados (Carmichael et al., 2002).

 Além disso, o linfoma é a neoplasia mais comum dos gatos (Gunn-Moore, 2011), com muitos 
animais afetados sendo jovens e infectados por FeLV, apresentando dor à palpação da coluna e paresia ou 
paralisia. Foi relatado ainda pela autora que, a infecção crônica por FeLV (com duração superior a 2 
anos) está relacionada a mielopatia crônica que pode se manifestar como incontinência urinária, 
hiperestesia, ataxia e paresia progredindo para paralisia.

O teste de eleição para o diagnóstico dessa retrovirose é o ELISA. Este é responsável por 
detectar o antígeno p27 do FeLV circulante na corrente sanguínea, sendo capaz de detectar a infecção 
durante a viremia precoce (Biezus, 2017). O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de 
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síndrome cerebral em um felino com FeLV, bem como descrever a conduta terapêutica e resposta ao 
tratamento.

Relato de caso
Em maio de 2019, foi atendida no hospital veterinário da UFMS uma gata, SRD, com 11 anos de 

idade, castrada, com histórico de alterações neurológicas há 2 anos, incluindo: andar em círculos para o 
lado esquerdo, surdez progressiva, ataxia e distúrbios de comportamento, incluindo vocalização 
excessiva. Em atendimento anterior, realizado no ano de 2017 no mesmo hospital, a paciente já 
manifestava estes sinais e houve a suspeita que o quadro neurológico fosse causado por infecção pelo 
vírus da FeLV. Naquela época, foi feito teste de ELISA e confirmado o diagnóstico de FeLV, sendo a 
paciente negativa para infecção por FIV. 

Ao avaliar o prontuário antigo, observou-se que no momento do diagnóstico de FeLV em 2017, 
foi iniciado tratamento com prednisona (2mg/kg, BID) por cinco dias, sem melhora clínica. A paciente 
retornou para atendimento novamente no ano de 2018, ainda apresentando os mesmos sinais neurológicos 
e foi realizado o tratamento com células inativadas de propionibacterium acnes, lipopolissacarídeo 
procedente de células de E. coli - infervac (1 ml via subcutânea SID), prednisona (2mg/kg, BID, 30 dias) 
e interferon (1 ml, SID, VO, uso contínuo), e houve melhora clínica significativa, andando em círculos 
apenas quando agitada.

O animal retornou no ano de 2019 com a mesma queixa clínica. Foi realizado hemograma que 
evidenciou 12.948 neutrófilos segmentados/mm3 (ref.: 2.500 a 12.500/mm3), 996 linfócitos/mm3 (ref.: 
1.500 a 7.000/mm3) e 2.656 eosinófilos/mm3 (ref.: 0 a 1.500/mm3. Os resultados dos exames 
bioquímicos séricos realizados estavam dentro dos limites normais para a espécie, incluindo gama 
glutamil transpeptidase (GGT), alanina aminotransferase (ALT), proteína total, albumina, globulina e 
creatinina. 

Foi instituído tratamento clínico com prednisolona - predsim (2mg/kg, BID, 30 dias com 
redução progressiva), interferon (1ml, VO, SID) e o infervac (células inativadas de propionibacterium 
acnes, lipopolissacarídeo procedente de células de E. coli) foi prescrito, porém não estava havendo 
comercialização do produto naquele momento. Quinze dias após início deste tratamento, o animal 
apresentou melhora clínica significativa, não apresentava mais ataxia e andava em círculos com menor 
frequência. A proprietária foi informada da necessidade de realizar ressonância magnética, porém preferiu 
não realizar, devido ao prognóstico já ruim pelo animal ser positivo para FeLV. A paciente continua em 
observação.

Discussão
A idade que o animal deste relato tinha quando foi diagnosticado com FeLV, no ano de 2017, é 

compatível com quadros crônicos no qual apresentam a viremia persistente, pois conforme Biezus (2017) 
estes felinos permanecem virêmicos e infectados por toda a vida. 

Sinais clínicos como vocalização anormal e ataxia, associados com a FeLV foram evidenciados 
no animal, assim como observados pela literatura, apesar de Carmichael (2002) descrever sinais como os 
citados acima juntamente com hiperestesia, incontinência urinária, paresia e paralisia.

A realização de ressonância magnética neste caso era importante para avaliar a presença de 
linfoma em sistema nervoso, porém não foi realizada. Segundo Biezus (2017), gatos com FeLV e linfoma 
de sistema nervoso, podem apresentar sinais neurológicos, como paralisia de membros pélvicos 
associados a bexiga neurogênica,  pela presença da neoplasia no sistema nervoso central afetando a 
medula espinhal. Mas esse animal não tinha esses sinais, então provavelmente não é linfoma, e sim lesão 
neurológica pela simples infecção pelo vírus.

O prognóstico é desfavorável e 70 a 90% desses animais vem a óbito em torno de 2 anos após o 
aparecimento dos primeiros sinais clínicos neurológicos citados acima, como afirmam Turras (2014) e 
Biezus (2017). A sobrevida da paciente deste relato, até o momento, é de 2 anos, estando ainda em 
observação. O tratamento instituído permitiu boa qualidade de vida ao longo deste período, apesar de 
ainda andar em círculos algumas vezes.

Conclusões
Conclui-se que o diagnóstico de infecção pelo vírus da Leucemia felina pelo método ELISA 

permitiu associar os sinais clínicos neurológicos apresentados com a infecção pelo vírus e que o 
tratamento com prednisolona e interferon permitiu a melhora clínica do paciente. Além disso, ressalta-se 
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a importância de esclarecer ao proprietário sobre o acompanhamento da progressão do quadro, a fim de 
evitar o sofrimento do animal caso haja piora clínica.

Literatura Citada
CARMICHAEL, K., BIENZLE, D., & MCDONNELL, J. (2002). Feline leukemia virus associated 
myelopathy in cats. Veterinary Pathology, 39, 536.
 BIEZUS, G. Infecção pelos vírus da leucemia (felv) e imunodeficiência (fiv) em gatos do planalto de 
santa catarina: prevalência, fatores associados, alterações clínicas e hematológicas. Lages: Universidade 
do Estado de Santa Catarina 2017. 91p.Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária).
TURRAS, D. C. C. M. Estudo da prevalência de FIV/FeLV numa população de 88 gatos errantes da 
região metropolitana de Lisboa. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
Faculdade de Medicina Veterinária Lisboa 2014. 53p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária).
LEITE RC. Retroviroses dos animais domésticos.  Vet. e Zootec. 2013; 20 (Edição Comemorativa): 73-
92. GUNN-MOORE DA, REED N. CNS disease in the cat: current knowledge of infectious causes. J 
Feline Med Surg. 2011 Nov;13(11):824-36.
LUTZ, H., ADDIE, D., BELÁK, S., BOUCRAUT-BARALON, C., EGBERINK, H., FRYMUS, T., 
HORZINEK, M. (2009). Feline leukaemia: ABCD guidelines on prevention and management. Journal of 
Feline Medicine and Surgery, 11, 565-574.


