
Qual é o objetivo diagnóstico do VetCheck FeLV-FIV? 

Detecção qualitativa do antígeno do vírus da leucemia felina (FeLV) e anticorpos do vírus da imunodeficiência felina 

(FIV) no soro, plasma ou sangue total de gato.

VetCheck FIV/FeLV

A confiabilidade é equiparável usando qualquer um deles.
No entanto, ao trabalhar com sangue altamente hemolisado ou lipêmico, é sempre preferível usar soro ou plasma, 
uma vez que hemólise ou lipemia são fatores que interferem em qualquer técnica de diagnóstico, tanto na clínica 
quanto no laboratório.

Qual amostra fornece resultados mais confiáveis: sangue, soro ou plasma? 

Não, é importante usar uma gota de 10 microlitros de amostra, que é alcançada apenas com a ajuda do microcapi-
lar descartável de precisão fornecido no kit. Administrar uma gota de um volume diferente do recomendado pode 
levar a um resultado incorreto. Se você perdeu os capilares, entre em contato conosco e iremos reabastecê-los 
imediatamente, sem nenhum custo.

Posso dispensar uma gota de sangue, soro ou plasma diretamente da seringa? 

Sim. Você pode usar qualquer outro tubo com anticoagulante tratado com heparina, citrato ou EDTA ou sem anti-
coagulante, se desejar usar o soro como amostra. O kit inclui tubos com EDTA para seu conforto e economia, mas 
você pode usar qualquer outro.

Posso usar um tubo diferente daquele incluído no kit para coleta de sangue? 

Ele deve prosseguir como se fosse destinado a qualquer outro procedimento de laboratório.
O sangue total deve ser mantido refrigerado entre 2ºC e 8ºC por no máximo 24 horas. Você nunca deve congelar.
Se você não puder usá-lo dentro de 24 horas, separe o plasma por centrifugação ou o soro por sedimentação e 
mantenha-o entre 2ºC e 8ºC por 72 horas. Para mantê-lo por mais tempo, é recomendável congelar (plasma ou 
soro).

O que devo fazer se não puder usar o sangue no momento da extração?

Não, como em qualquer outro procedimento de diagnóstico, aguarde até atingir a temperatura ambiente. Se você 
deseja acelerar esse processo, segure o tubo nas mãos. Muitos veterinários não levam em consideração essa cir-
cunstância e a temperatura inadequada é uma das causas mais frequentes de resultados falsos.

Posso usar sangue, soro ou plasma imediatamente após removê-lo da geladeira?

A partir de 20 minutos após o teste, pode ocorrer degradação e desfoque das cores da banda. Isso não ocorre em 
todos os testes, mas a recomendação é que o teste sempre seja repetido se a leitura não puder ser realizada 
dentro do tempo indicado, pois isso pode levar a uma má interpretação.

O que acontece se eu esquecer de ler o resultado em até 10 minutos?

Realizar um teste antes de introduzir um gato em casa é essencial, especialmente naqueles que vêm de um am-
biente sem garantias sanitárias suficientes e, periodicamente, em gatos que têm fácil acesso ao ambiente externo e 
fazem saídas frequentes. O VetCheck FeLV-FIV tem uma sensibilidade e especificidade muito próximas do padrão 
ouro (técnica de laboratório de referência) e pode detectar antígenos FeLV ou anticorpos de FIV precocemente. No 
entanto, a realização de um teste não exclui a possibilidade da patogênese de ambas as doenças, levando em con-
sideração as diferentes fases da infecção: viremia transitória, viremia persistente e infecção latente. Se o gato esti-
ver em um estágio inicial de infecção, antígenos FeLV ou anticorpos de FIV não serão detectados. Se quisermos 
eliminar completamente o risco de introduzir animais doentes em casa, outro teste deve ser realizado 90 dias após 
o primeiro. 

Qual o objetivo diagnóstico que o VetCheck FIV/FELV tem em campanhas de prevenção ou triagem? 

Sim, os filhotes podem ser testados em qualquer idade, levando em consideração os seguintes fatores:
- No caso do FeLV, há transmissão transplacentária e através do leite. Portanto, os filhotes de mães positivas 
também podem ser positivos no nascimento e subsequentemente negativos.
- No caso de FIV, até as 24 semanas de idade, eles podem ter imunidade passiva de uma mãe infectada e dar posi-
tivo. No entanto, o vírus é transmitido à ninhada em apenas 30% das ocasiões. Se um teste for realizado novamente 
com 24 semanas de vida e o resultado for negativo, é muito improvável que o gatinho esteja infectado. Pelo con-
trário, se for positivo podemos considerar que sofre a infecção.

Pode testar filhotes de qualquer idade?

O teste é o primeiro e indispensável passo no protocolo de diagnóstico da Leucemia felina. Um teste positivo ao 
FeLV demonstra a presença de antígeno viral no sangue, mas não é um diagnóstico definitivo de leucemia, linfos-
sarcoma ou outras doenças associadas à leucemia felina. Tal como com qualquer outro procedimento laboratorial, 
o resultado deve ser avaliado em conjunto com outros resultados clínicos e laboratoriais (hemograma e outros 
perfis bioquímicos). Os gatos com viremia transitória podem tornar- se negativos dentro de 4 - 6 semanas.

Como deve ser interpretado com VetCheck FELV positivo?

Um negativo para FeLV demonstra ausência de antígeno viral no sangue no momento da sua realização.
Não exclui infecções precoces ou neutralização da infecção. Em gatos que tenham tido contacto com outros infec-
tados, recomenda- se a repetição do teste dentro de 8 - 12 semanas.

Como deve ser interpretado com VetCheck Felv negativo?

O teste é o primeiro e indispensável passo no protocolo de diagnóstico da Imunodeficiência Felina. Um teste de 
FIV positivo demonstra a presença de anticorpos no sangue, mas não é um diagnóstico definitivo até ser avaliado 
em conjunto com outros resultados laboratoriais e clínicos.
Os gatos com cargas virais transitórias podem tornar- se negativos dentro de 4- 6 semanas.

Como deve ser interpretado um VetCheck FIV positivo?

Um teste de FIV negativo demonstra a ausência de anticorpos no sangue no momento da sua realização.
As fases iniciais da infecção não produzem anticorpos contra FIV. Por isso, em gatos que tenham tido contacto com 
outros infectados, recomenda-se a repetição do teste num prazo de 12 semanas para excluir totalmente o risco de 
contágio. Também está descrito que na fase aguda da doença o gato pode apresentar ausência de anticorpos no 
sangue circulante.

Como deve ser interpretado um VetCheck FIV negativo?

Dada a inespecificidade da sintomatologia da leucemia e imunodeficiência felina e a elevada prevalência existente, 
é aconselhável excluir a sua presença por meio da realização de um teste, ante qualquer processo patológico de 
sintomatologia inespecífica. É especialmente aconselhável em gatos com sinais clínicos de doença oral, dada a ele-
vada correlação entre patologias orais e infecção por retroviroses felinas.

Devo realizar uma determinação de FeLV-FIV em qualquer animal doente?

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
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