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RESUMO  

Introdução. A rinotraqueíte viral felina (RVF) é uma enfermidade ocasionada por um 
herpesvírus felino (FeHV-1) que afeta o sistema respiratório superior dos gatos doméstico. 
Sua frequência é maior em abrigos e gatis, mesmo com controle vacinal para os principais 
agentes: FeHV-1, o calicivírus felino e bactérias, como Chlamydophila felis e Bordetella 
bronchiseptica (FRANCO, ROEHE, 2012). Objetivo. Apresentar a importância da virose na 
rotina veterinária, visando o diagnóstico preciso e possibilidades de tratamento e profilaxia. A 
metodologia consistiu em relatar um caso presente na rotina clínica, embasando com a 
literatura. Resultados. Foi atendido um felino de um ano, sem raça definida, macho inteiro, 
com acesso à rua. O tutor relatou que faziam quatro dias que o gato não saia de casa e 
apresentou um “catarro” no nariz, tosse e dificuldade de respirar. Os olhos estavam 
“remelando” na cor esverdeada. Parou de comer e diminuiu a ingestão de água. Na anmnese 
e no exame clínico, suspeitou-se de rinotraqueíte e foi solicitado exame para identificação viral 
(raspado do saco conjuntival). O citopatológico direto detectou corpúsculos de inclusão viral 
do FeHV-1. Franco e Roehe (2012) descreveram que a infecção pelo FeHV-1 é mundial e 
acomete mais de 70% dos gatos de abrigos. Sua transmissão ocorre por contato com 
secreções nasais, aerossóis e fômites contaminados. A mortalidade é maior em filhotes 
(menos de 6 meses). Quando o felino se recupera, o vírus fica latente, sendo a principal fonte 
de infecção em gatis. Para o diagnóstico, destaca-se a reação em cadeia da polimerase 
(PCR), o isolamento do vírus, a imunofluorescência direta ou indireta e a identificação do 
corpúsculo de inclusão viral, swab (VERONEZI, 2017). O isolamento pode ser feito por 
inoculação de secreções nasais, conjuntivais e faríngeas, em células de origem felina. O 
FeHV-1 desprende as células, formando aglomerados celulares Como o calicivírus felino 
apresenta efeitos semelhantes, deve-se fazer um diagnóstico diferencial (imunofluorescência 
ou imunoperoxidase) (FRANCO, ROEHE, 2012). Após a confirmação, optou-se por 
tratamento de suporte e antibioticoterapia (amoxicilina com clavulanato). O uso de antibióticos 
de amplo espectro de boa penetração para controle de infecções secundárias, escolhendo de 
acordo com a cultura e testes de antibiograma. A clindamicina (5,5-11 mg/kg, BID, PO ou IV) 
e a amoxicilina com clavulanato (15,5-20 mg/kg, TID ou BID,PO,IV ou SC) podem ser 
utilizados, mas, em caso de resistência bacteriana, usa-se doxiciclina (10mg/kg,SID,PO) ou 
fluoroquinolonas, como a enrofloxacina (5mg/kg,SID,PO). O uso de L-lisina (CatLysin® 1,5 
g/dia) tem efeito inibitório e ainda amenizar os sinais clínicos (VERONEZI, 2017). Após o 
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período de tratamento de 10 dias, o tutor retornou com o gato, que apresentou melhora clínica 
e recebeu alta. Conclusão. O controle e profilaxia consiste em vacinação e manejo dos gatos. 
No Brasil, a única forma de prevenção são as vacinas de vírus vivos atenuados, que não 
garante controle, pois tem pouco efeito nos reservatórios. Gatos infectados devem ser 
isolados e tratados, já que o tratamento ainda é de suporte. O tratamento com antivirais 
humanos não são eficientes (FRANCO, ROEHE, 2012). 

 

Palavras-chave: Felino doméstico; Herpesvirus felino; Testes diagnósticos. 

 

 

 

 

 

 


