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Introdução: Os vírus da leucemia felina (FeLV) é um importante patógeno dos gatos devido a 

associação com quadros de imunossupressão, anemias, mielodisplasias, desenvolvimento de 

linfoma e leucemia. O diagnóstico da infecção inclui o ensaio de imunoabsorção enzimática 

(ELISA) e reação em cadeia da polimerase (PCR) e a imuno-histoquímica (IHQ) de biópsias 

de medula óssea parafinizadas. Entretanto, ainda não foi descrita uma técnica de diagnóstico 

diretamente em células da medula óssea colhidas a fresco. Objetivos: Comparar a eficiência 

diagnóstica da ICQ anti-FeLV em amostras frescas de medula óssea, com ELISA e nested-

PCR. Métodos: Amostras de sangue e medula óssea foram obtidas de 188 gatos independente 

de idade, gênero, raça e higidez. A partir das amostras de sangue total realizou-se nested-PCR 

para FeLV tendo como referência a região U3-LTR e o gene gag, e a partir do soro foi realizado 

ELISA para detecção do antígeno p27 do FeLV. As amostras de medula óssea foram obtidas 

da tuberosidade deltoide do úmero dos gatos submetidos a anestesia geral, com auxílio de 

cânula padrão Jamshidi trifacetada. A medula óssea coletada foi acondicionada em ao menos 

oito lâminas silanizadas para realização de ICQ anti-FeLV (gp70), submetidas à técnica do 

polímero ligado a peroxidase. A eficiência diagnóstica foi determinada utilizando o teste de 

concordância de Kappa Cohen. Resultados: Observou-se positividade para FeLV em 28,19% 

dos 188 animais testados, considerando o resultado de ao menos um teste. Quando avaliados 

individualmente, constataram-se 26,6% gatos positivos na PCR, 18,09% na ICQ e 11,17% no 

ELISA. O teste de Kappa Cohen demonstrou moderada concordância entre ELISA e PCR, e 

substancial concordância entre ICQ e ELISA e entre ICQ e PCR. Conclusão: O teste de ICQ 

realizado em amostras de medula óssea frescas demonstrou-se eficiente e seguro para o 

diagnóstico da infecção pelo FeLV, inclusive em animais falsos-negativos a partir do ELISA. 
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