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R E S U M O. 

Espécimens de saliva. oculares, de glândulas 
salivares e de encéfalo obtidos de 30 cães infectados nat~ 

ralmente, foram examinados através das técnicas de IFD e de 
IIC e posteriormente comparados, com o objetivo de apreciar 
a sen~ibilidade de alternativas propostas para o diagnóstico 
da raiva. 

Os resultados evidenciam a ocorrência de di! 
crepâncias entre as técnicas de IFD e de IIC apenas quando . 
aplicadas aos espéciaens de saliva, oculares e de glândulas 
salivares parôtidas. em 5 (16,66\), 9 (30\) e 11 (36,66\) c~ 

sos respectivamente, mas sem revelar significância estatísti 
c a. 

As glândulas salivares submaxilares e o encé 
falo foram os espécimens mais apropriados para o diagnóstico 
da raiva, tanto ã IFD, como à IIC, tendo ambos apresentado 
uma taxa de 100\ de positividade, significativamente maior 
do que a observada com o exame da córnea, do humor aquoso e 
das glândulas salivares parótidas. 

A associação das duas técnicas para o dia& 
nóstico da raiva, tornou o procedimento tão sensível quanto 
a combinação pareada dos diferentes espécimens, embora a ef! 
ciência de 100\, não tenha sido observada em todas as oport~ 
nidades. quando se considerou uma ou outra alternativa. 

O tratamento da saliva pelas técnicas de IFD 
e de IICas~i~.foi comparável ã combinação da saliva com 
a córnea por IFD, para demonstrar a infecção rábica em cães. 
Ambas as alternativas revelaram uma positividade de 100\. i 

dêntica à observada com cada um dos espécimens de glândulas 
salivares submaxilares e de encéfalo, quando tratados poruma 
ou outra técnica isoladamente. 
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SUMMARY. 

Froa saliva, ocular~ salivary glands and e! 
cephalon speci•ens collected froa 30 naturally infected dogs 
vere examined by aeans of the direct imaunofluorescence and 
aouse intracerebral inoculation techniques. The results of 
the paired samples were compared in arder to appreciate the 
sensibility of various alternative proposals for rabies dia& 
nosis. 

Tbe results revealed discrepancies between 
the direct i .. unofluorescence and mouse intracerebral inocy 
lation techniques only for the saliva. ocular and parotid S! 
livary glands speciaens in 5 (16,66\), 9 (30\) and 11(36,66\) 
cases respectivelly, witbout showing any evidence of stati! 
tical significance. 

The speciaens froa subaaxillary salivary glands 
and encephalon were .ost suitable for the rabies d;a~is in 
either the direct i .. unofluorescence or in mouse intracere 
bral inoculation techniquess both of them showing a rate of 
100\ positiveness significantly areather than that observed 
in cornea. aqueous humor and parotid salivary glands examin! 
tions. 

The association of the two techniques for the 

rabies diagnosis aade the procedure as appreciable as the 
conjuaation of different specimens taken two by two. al~ 
a 100\ efficiency has not been observed in all cases, regar! 
ing to the procedures consídered. 

J The direct immunofluorescence and mouse in 
tracerebral inoculation associated procedure for the saliva 
exaaination vas co-,arable to coabined of saliva and cornea 
by direct i .. unofluorescence in order to deaonstrate a rabid 
infection in dogs. 



Both of the alternative procedures revealed 
a 100\ positiveness identical to that observed for the su~ 
aaxillary salivary alands and encephalon specimens, when 
su~•itted independently to either one or other technique. 



1. INTRODUÇÃO. 



1 

A raiva, no grupo das zoonoses viraís. ocupa 
uma posição de destaque, face a sua evolução geralmente fA 
tal em seres humanos e em animais 1 • 2 • 27 • 

A inexistência de recursos terapêuticos para 
conter a evolução da doença. coloca o controle dos reservat~ 
rios aniaais ea priaeiro plano~ quanto a prevenção da enfe! 
midade na população huaana 20 • 

A iaportância da raiva para a saúde pública 
nao reside apenas na sua prevalência na população humana,con 
siderada relativamente baixa. mas,essencialmente, na caract! 
rística de letal idade e nos transtornos psíquico -emocionais 
e sociais que deteraina aos indivíduos das comunidades onde 
a doença ocorre l, 2• Iaualmente importantes, são os custos 
do tratamento preventivo e as horas/hoae&perdidas anual•e! 
te ea intervenções auitas vezes desnecessárias 2• 

Embora não se disponha atualmente de infora! 
ção completa sobre todos os reservatórios animais envolvidos 
na persistência do vírus na natureza, o cão doméstico, de! 
tre os vários hospedeiros naturais deste vírus. tem sido o 
principal responsável pela manutenção da doença no ecossi! 
tema urbano, especialaente, na América Latina 1 • 27 • 65 • 

Ea relação ao diagnóstico da raiva, os dif~ 

rentes aêtodos usualaente eapregados, utiliza• ordinariaaen 
te aaterial obtido após a morte 38 proveniente do sistema 
ne~oso central e esporadicamente das glândulas salivares 7• 
27, 30, 66 

• 

A ocorrência do vírus da raiva tem sido reve -lada tanto no sistema nervoso, como em outros tecidos e hum~ 
res de aniaais do•ésticos e silvestres, em casos naturais e 
em infecção·experiaental 6, 38 • 59, 60, 62. 
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No cão, em espêcimens não provenientes dosi~ 
tema nervoso central, o vírus da raiva foi demonstrado nas 
glândulas salivares submaxilares 10 • Z6, 3B, 50, Sl, 62, 69, 

parótidas 3• 60 • glândulas lacrimais 38 , na córnea 31 • 38 ,na 
saliva 17 • 19 • 70 , no muco oral e faringeano, no esôfago, na 
bexiga, nas glândulas supra-renais, no fígado, no pulmão, no 
rim, no pâncreas. na pelvis renal, em medula óssea e no teci 
do linfóide de casos naturais 27 • 60 • 

A infecciosidade da saliva de cães raivosos 
foi demonstrada muito antes da descoberta da etiologia da . raiva, mediante a reprodução da doença em animais de esp! 
cies homólogas e heterólogas 7• 65 • Mas, esse procedimento 
então disponível mostrava-se bastante irregular e inseguro 
para indicar a presença do vírus na secreção salivar 7• 27 • 
68 

Os inconvenientes para a utilização da sali 
va no diagnóstico da raiva foram sendo superados com o desen 
volvimento das técnicas de uso em virologia, tornando-se ~ 

tualmente possível tal procedimento 7• 17 • 27 • 68 • Mesmo a! 
sim, esse espécimen tem sido raramente examinado com objet! 
vo de diagnóstico e o isolamento do vírus dessa origem tem 
falhado algumas vezes 7• 18 • 20, 68, 70 

A literatura registra alguns relatos sobre o 
isolamento e a identificação do vírus rábico da saliva deani 
mais 3, 4, 17, 18, 19, 45, 46, 47. 70, e de humanos infecta 

dos 67 , no entanto, as informações disponíveis atualmentenão 
permitem estabelecer parâmetros seguros para a aplicação de! 
se material na sistemática do diagnóstico da infecção, visan 
do tanto a confirmação clínica, como a realização de 
ritos epidemiológicos 3, 44, 45. 

inquf 

' Apesar de estar devidamente comprovada a eli 
minação do vírus através da saliva, antes do aparecimentodos 
primeiros sintomas da doença 18 • 68 , após a recuperação e! 
pontânea 44 • 45 • 46 , durante a fase clínica 17 • 19 • 68 e de 
portadores assintomâticos 3• 4 • 18 • 23 • 44 • 45 • 46 • 70, tan 
to na infecção natural 3 • 70 , como na experimental 6 • 18 ,cer 
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ta inconstância tem sido revelada na demonstração do 
nesse espêcimen 18. 27. 45, 46, 68. 70 

... 
Vl.TUS 

A ocorrência de raiva abortiva 4
• 23 • 

45 e 
de casos esporádicos de raiva humana adquirida pela mordedu 
ra de cães assíntomâticos 45 • 70 • veio enfatizar ainda mais 
a importância do exame da saliva para elucidar a infecção 

rábica 44
• 45 

Ultimamente. com a aplicação da técnica de 
anticorpos fluorescentes 25 • 26 e com a introdução do camun 

35 -
dongo lactente 19 • 42 • 43 • 48 e do cultivo celular 33 • ,c2 
mo sistemas de estudo do vírus râbico. alguns procedimentos 
foram realiz.ados, visando o diagnóstico "ante-mortem .. da rai 
va 31. 32, 33 • 56 • 67 • 70 • Nesse contexto, a verificação 

direta ou indireta do vírus na saliva representa um instru 
aento valioso 32 • 33 • 67 • 70 • embora não seja ainda inteira 
mente satisfatório para afastar a possibilidade de infecção 

32 diante de um resultado negativo 

A córnea. dentre outros tecidos 
sistema nervoso central, sofre a infecção antes 
gãos 56 • 57 • Por isso. esse espécimen tem sido 
um bom indicador da difusão centrífuga do vírus 

infectado 38 • 56 • 57 

próxiaos ao 
de outros ÓT -
considerado 

no organismo 

O conhecimento da distribuição do vírus em 
tecidos e secreções, além do sistema nervoso. tem suscitado 
o estudo de procedimentos diagnósticos que utilizam diferen 

tes espécimens passíveis de obtenção e processamento pré-mor 
tem 56 • 

Nesse sentido. o teste de córnea desenvolvi 
do por SCHNEIDER56 (1969) tem sido aplicado em diversas espi 
cÍes animais 6~ 13, 18~ 31, 40, 49, ss. 12 e no ho•em 16. 4~ 

tanto "in vivo'" 6 • 18 • coao no "post-aortea" 31 • 38 • 49 • Ne 
nhum estudo, entretanto. procurou determinar a eficiência de! 
sa técnica em cães, na fase clínica da doença natural. 
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Dentre os vários métodos propostos em dive~ 
. . - di ~ . d i 9 • 14 t sas 1nvest1gaçoes para o agnost1co precoce a ra va 

15 • 24 • SS • 63 • 67, o teste de córnea tem sido considerado c2_ 
ao o aais apropriado para indicar a infecção "in vivon32 •55 • 
72 , eabora a sianificância atribuída a esta técnica ea caaU! 
donaos56 ea relação a excreção do vírus através da saliva • 
ainda não esteja coapleta .. nte confiraada ea outras espécies 
ani .. is ss. 72. 

O huaor aquoso. pelas facilidades de mlheita 

e de manuseio, representa aais ua espéciaen alternativo para 
o diagnóstico da raiva40 •49 • Este material tem sido usado a! 
1uaas vezes com o objetivo de demonstrar. mediante as técn! 
cas de anticorpos fluorescentes e de inoculação intracer~ 

bral ea caaundonaos 40 • 49 , o vírus râbico de bovinos infec 
tados por aaostras de vírus fixo40 • 49 • por vírus de rua 41 

e de cães infectados naturalaente 49 , eabora a presença do 
vírus não tenha sido revelada nesse espéci.en de todos os a 
niaais co-,rovada.ente raivosos. através do exa.e do 
de ~n 40.49. 

corno 

No diagnóstico da raiva realizado a partir 
de espéciaens obtidas após a morte. as alândulas salivares d! 
veriam representar um papel importante como indicadoras da 
excreção do v(rus através da saliva Z7, 28$ 30, 38, 51, sz. 
Mo entanto, o seu uso traz alauns inconvenientes relacionados 
ao processa .. nto laboratorial e ã distribuição irreaular do 

antígeno nas diferentes porções do tecido glandular 10 , 26 •38 

refletindo na ocorrência de resultados falso-negativos ea al 
auaas ocasiões 26 • 54 

A presença do vírus da raiva nas ,. glândulas 
salivares submaxilares de animais tem sido frequentemente com 
provada na infecção natural 26 • 38 • 51 • 60 • 62 • 69 e na exp; 
r~ental 6 • 68 , Mas esse evento nas glândulas salivares e no 
encéfalo siaultanea.ente não tea sido observado ea todas as 
oportunidades 10 • 26 • 38 • 62 • 68 • 69 , do aesao aodo que, nea 
todos os aniaais coa glândulas salivares positivas excret~ 

raa o vírus pela saliva 38 • sg, 68 e a excreção salivar não. 
tea coincidido seapre caa a infecção glanclular 68 • 
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Para o diagnóstico da raiva são disponíveis ! 
tualaente. técnicas histolóaicas, imunológicas e biológicas 
S. 7. 12. 21. 22. 25. 41. 71 N ""t. · • a pra 1ca corrente, a pesqu! 
sa de inclusões celulares por coloração direta 41 , a iauno 
fluorescência direta 25 • 29 • 38 • 54 e a inoculação intracer! 
bral em caaundonaos 30 • 71 •• combinadas simultaneamente 7•11 • 
21, 22 • 34 , 39, 53 • tem uso mais generalizado, objetivando ! 
liainar a possibilidade de erro 7 • 12 • 22 

O isolaaento do vírus. considerado co.o o pr~ 
cediaento mais apropriado para elucidar a presença ou a au 
sência da infecção, apresenta, contudo, o inconveniente de 
uma resposta demorada para a decisão sobre o tratamento 5 • 7• 
22 

Portanto, o critério atualmente adotado. para 
a instituição do tratamento pós-exposição de seres huaanos, 
baseia-se na deaonstração de corpúsculos de Negri nos tecidos 
encefálicos de animais suspeitos de raiva. embora estas es 
truturas não possaa ser demonstradas em todos os casos em que 
o isolaaento do vírus ocorre 11 • 34 • 41 • Alia disso, aprese! 
ça de inclusões celulares no encéfalo. não sianifica necess! 
ria.ente que tenha havido excreção do vírus através da saliva 
26. 59 

A técnica de anticorpos fluorescentes permite 
a realização de ua diagnóstico rápido e tea revelado uma co~ 

cordância mais perfeita coa a inoculação intracerebral em ca 
aundongos 29 • 32 • 39 

Uaa alternativa tea sido sugerida atualaente. 
para aumentar a rapidez e a sensibilidade da prova biológica, 
mediante o emprego do camundongo lactente 8 \ 19 • 42 • 43 • 48 e 
do cultivo celular 33 • 35 • associados ã iaunofluorescência di 
reta, aplicada a partir do priaeiro dia da inoculação 8 • 337 
35. ,36 

As nuaerosas investigações realizadas aedian -
te a utilização das técnicas de imunofluorescência direta e 
de inoculação intracerebral em camundonaos 10 • 11 • 37•40.49, 60• 
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61 • 62 • 64 tem revelado grande variação entre os diferentes 
espécimens empregados, relativamente a demonstração do vírus 
da raiva 38 • 49 • Este fato não tem permitido. portanto, est! 
belecer parâaetros de correlação, capazes de refletir ea to 
das as oportunidades. a eliainação viral pela fonte de infec s
çao, apesar da seaelhança verificada entre essas técnicas • 
38, 39. 54 

Torna-se necessário então. o estudo da asso 
ciação. de técnicas e de diferentes espécimens, a fim de aume~ 
tar a segurança e a rapidez no resultado do exame de laborató 
rio realizado em animais. 

O presente experimento teve como objetivo, e! 
tudar coaparativa.ente o diagnóstico da raiva pelo exame da S! 
liva, dos espéciaens oculares (de córnea e de huaor aquoso) • 
das glândulas salivares e do encéfalo, obtidos de cães infef 
tados naturalmente, através da iaunofluorescência direta e da 
inoculação intracerebral em camundongos. 
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2 • MAllDUAIS E ~TODOS. 

2 . 1. Cães. 

Foraa utilizados 30 cães de ambos os sexos. sem r! 
ça definida, idade entre 2 a 30 meses, na fase clíni 
ca da raiva natural , mantidos ea observação no Servi 
ço de Profilaxia da Raiva. do Instituto Pasteur de 
São Paulo. 

2.1.1. Espéciaens. 

Foram obtidos de cada um dos animais, os espé 
ciaens de saliva, oculares (córnea e huaor a 
quoso), de glândulas salivares parótidas e~ 
aaxilares e de encéfalo. 

2.2. Caaundonaos. 

Pa~a o isolaaento do vírus dos diversos espiciaens . 
foraa utilizados ca•undonaos albinos suiços,da linha 
gea CH-3. Rockfeller. adultos jovens, com peso vari 
ando entre 12 a 15 gramas , distribuídos em grupos de 
8 aniaais. 

2.3. Diluente. 

Tanto para o preparo das suspensões tissulares de 
glândulas salivares e de encéfalo, coao para o trata 
mento da saliva e do humor aquoso, utilizou-se água 

" destilada contendo 2\ de soro de equino normal. pr~ 

viaaente inativado a S6°C, durante 30 ainutos,adici~ 
nada 4e 3 ail i gruas por mililitro de cloridrato de 
lincoaicina. 

2.4. Cloridrato de Pilocarpina. 

Para indução da secreção salivar foi e~regada uaa 
solução de cloridrato de pilocarpina a 1\ {peso x vo 
lume), ea água destilada. 
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2.5. Çloridrato de Ketaaina iKetalar). 

Na contenção química, utilizou~se o anestésico aeral 
a base de cloridrato de ketamina (letalar). na dose 
de S a 10 ailigramas por quilo de peso vivo. 

2.6. Colheita e procediaentos. 

2.6.1. Saliva~ 

Cada animal devidamente contido, recebeu por 
via intramuscular, o estimulante da secreção S!, 

livar na dose de 0,2 a 0,6 miligramas por qui 
lo de peso vivo. Quinze minutos apôs.colhia
·se a amostra de saliva em uma placa de Petri 
esterilizada, utilizando•se às vezes, uma S! 
ringa para auxiliar a operação. A quantidade 
obtida foi fracionada em duas alíquotas, sendo 
uma pura para exame direto e outra tratada coa 
iaual voluae de diluente para uso na prova bi~ 
lógica 71 • 

A partir da saliva pura, esfregaços foram pr~ 

parados ea dois campos de cada uma das oito li 
minas de vidro próprias para microscopia flu~ 

rescente, contendo decalques de cérebro de C! 
mundonaos normais previamente preparados. Após 
a adsorção da saliva ao tapete de cérebro, as 
impressões permaneceram à temperatura ambiente 
por 30 minutos para secaaem e, posteriormente, 
foram fixadas em acetona a -20°C durante 4 h~ 
ras, sendo então. retiradas da acetona e aanti 
das a esta aesma temperatura até o momento do 
ex&llle. 

2.6.2. Córnea. 

As células de córnea foraa obtidas na fase cl_{ 
nica da raiva. por meio de impressões toaadas 
em dois campos de cada uma de oito lâminas de 



9 

vid~o. próprias para microscopia fluoresce! 
te, usando-se quatro para cada olho. Realiz! 
da a colheita, as impressões foram fixadas ea 
acetona a -20°C durante 4 horas e posterio~ 
te, aantidas ea temperatura de congelamento i 
gual à ele fixação. enquaDto ~-se a opo!. 
tunidade do exame. 

2.6.3. Humor aguoso. 

Este material foi colhido logo após a mrte de 

cada animal. por punção da câmara anterior de 
aabos os globos oculares e transferido iaedi~ 
taaente para um tubo de ensaio estéril. O v~ 

lume obtido foi tratado com igual volume de~ 
luente e conservado em condições de refriger! 
ção por duas horas. sendo posteriormente. su~ 
metido ã prova biológica. 

2.6.4. Glândulas salivares. 

As glândulas salivares parõtidas foram . colhi 
das por incisão da pele e do tecido conjunt! 
vo subjacente da região auricular. no sentido 
infere-superior, contornando a base do pav! 
lhão auricular e removendo o tecido conjunt! 
vo de revestimento. Após a exposição. foram 
colocadas ea placas de Petri esterilizadas e 
guardadas em condições de conaelamento, a 
-20°C, enquanto aguardava-se o processamemto. 

As glândulas salivares submaxilares, foram c~ 
lhidas de acordo com a técnica descrita por 
TIERKBL in KAPLAN & KOPROWSKI ZS. 66 • 
Das glândulas salivares. foram retiradas de 
várias áreas. amostras pesando 2 gramas para 
processamento. Estas frações foram frapent!. 
das inicialmente com uma tesoura e maceradas 
coa pistilo em gral estéril. Nesse estâgioda 
extração viral, preparavam-se impressões em 
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dois campos de cada uma de oito lâminas de 
vidro próprias para microscopia fluorescente, 
as quais fixadas em acetona a -20°C por 4 h~ 
ras, permaneciam à mesma temperatura de co~ 

gelamento até a oportunidade do exame. A et! 
pa seguinte consistiu da adição de areia e! 
téril e prosseguimento da trituração do teci 
do. A suspensão a 20\ (peso x volume), re 
sultante da adição de diluente ao macerado fi 
nal, foi centrifugada a 1500 rpm •• durante 5 

minutos e o sobrenadante conservado sob re 
frigeração para uso como inóculo na prova bio 
lÓgica. 

2 .6.5. Encéfalo. 

O corno de Ammon de todos os animais, foi co 
lhido e processado segundo as técnicas con 
vencionais de diagnóstico da raiva 28 • 66 

Técnicas. 

2.7.1. Reação de imunofluorescência direta. 

Com exceção do humor aquoso, todos os demais 
espécimens foram examinados através da têcni 
ca de imunofluorescência direta aplicada ao 
diagnóstico da raiva 25 • 26 

2 . 7.2. Inoculação intracerebral em camundongos. 

Para o isolamento do vírus da raiva, exceçao 
feita ãs células de córnea. todos os materiais 
colhidos foram submetidos à prova de inocula 

.., - -
ção intracerebral em camundongos '• jo, 71 . A 

leitura desta prova foi realizada durante 21 

dias e a natureza da infecção determinada ! 
través da aplicação da reação de imunofluores 

- . d. 25 ~ b d don -cenc 1a 1 reta • aos cere ros os CéUillil gos 

que apresentaram sintomas indicativos da r a i v a 19 



ll 

2.7.3. Análise estatística. 

A análise estatística dos resultados foi rea 
lizada pelo teste da binomial. para companção 
de duas proporções. conforme SIEGEL 58 , 1956. 
O nível de significância adotado. foi de o.os. 



3. RESULTADOS. 
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3. R E S U L T A D O S. 

Os resultados obtidos estão expostos nas TA 
BELAS 1 e l. apresentadas a seguir. 

Na TABELA 1, encontram-se os resultados do 
diagnóstico laboratorial realizado em cães com raiva natural. 
segundo a identificação do animal, natureza do material colhido e a 
técnica utilizada. 

Os dados desta tabela. permitem verificar que 
das 30 amostras de saliva estudadas. 29 (96,66\) foram pos! 
tivas à imunofluorescência direta. 26 (86.66~) à inoculação 
intracerebral em camundongos e ZS (83,33\) delas apresent~ 

ram resultados positivos a ambas as técnicas. Os S (16.66\) 
restantes, foram positivos apenas a um ou outro método. 

O teste de córnea, revelou a infecção râbica 
em 24 (80\) dos 30 cães examinados e o exame do humor aquoso, 
em 25 (83,33'1) destes. Houve simultaneidade de resultados p~ 

sitivos em 20 dos 30 casos (66,66\) e de negativos em apenas 
1 {3,33\) deles. Os demais 9 (30\) pares de amostras ocula 
res. foram positivos,ora em um, ora em outro teste. 

A reação de imunofluorescência direta demons 
trou o antígeno rábico nas glândulas salivares parótidas de 
24 cães (80\), do total estudado e o isolamento do vírus de! 
ta origem foi obtido de 23 (76,66\) mediante a inoculação i~ 
tracerebral em camundongos. As duas técnicas foram simulta 
neamente positivas em 18 amostras (60\} e negativas em 1 
{3.33\) destas. Nos demais 11 casos (36,66\) essas glând~ 

las foram positivas apenas por um ou outro método. 

Ambas as técnicas. de imunofluorescência di 
reta e de inoculação intracerebral em camundongos. foram i~ 

variavelmente positivas, tanto no exame das glândulas saliv~ 
res s\MJmaxílares cano no do encéfalo. em to<k>s os casos (TABELA 1). 
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As diferenças observadas entre as duas técni 

cas aplicadas simultaneamente ao diagn&stico da raiva, a pa! 
tir dos espécimens de saliva, oculares (c&rnea e humor aqu~ 

so) e de glândulas salivares parótidas não foram signiíic~ 

tivas ã análise estatística realizada através da prova da bi 

nomial ao nível de rejeição adotado de O,OS. 

A TABELA 2, mostra os resultados obtidos atra 

vês da combinação de espécimens diferentes submetidos à mes 
ma técnica. 

Os dados desta tabela, mostram que a ocorren 
cia do antígeno rábico foi demonstrada simultaneamente na sa 
liva e na córnea de 23 (76,66\) casos e em um ou outro esp~ 

cimen de 7 (23,33\) animais. Destes Últimos, foram negativas 
1 (3,33\) amostra de saliva e 6 (ZO\) de córnea (TABELA 2). 

Ambos os espécimens de saliva e de humor aq02 

so de 22 caes (73,33\) foram positivos e de 1 (3.33\) neg! 
tivos i inoculação intracerebral em camundongos. Nos outros 
7 casos (23,33\), o isolamento do vírus foi observado alter 
nadamente em um ou outro espécimen, sendo positivas 4 (13,33\) 

amostras de saliva e 3 (10\) de humor aquoso (TABELA 2). 

O exame paralelo da saliva e das glândulas sa 
livares parótidas por imunofluorescência, evidenciou 
ta identidade de resultados em relação a saliva e a 
examinadas pela mesma técnica (TABELA 2). 

~ 

cornea 

A saliva e as glândulas salivares parôtidas 
de 20 cães (66,66~) foram positivas e de 1 (3,33\) negativas 

à inoculação intracerebral em camundongos. Nos demais 9 ca 
sos (30\), ocorreu variação entre os dois espécimens, sendo 
positivas 6 (20%) amostras de saliva e 3 (10\) de glândulas 
salivares (TABELA 2). 

Os resultados obtidos ao exame da saliva 
29/30 (96,66\) e das glândulas salivares subrnaxilares 30/30 



(100\) por imunofluorescência direta. correpondem 
te aos observados entre a saliva 29/30 (96,66\) e o 
30/30 (100\) à mesma técnica (TABELA 2). 
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exatamen 
encéfalo 

A relação saliva 26/30 (86,66\)/glândulas sa 
livares submaxilares 30/30 (100\) manteve igual p~rção q~ 
do comparada com a saliva 26/30 (86,66\) e o encéfalo 30/30 
(100\) por inoculação intracerebral em camundongos (TAmllA Z). 

Dentre os 30 cães estudados. 20 (66,66\) co! 
tinham o vírus râbico. tanto na córnea como nas glândulas sa 
livares parõtidas, demonstrável através da imunofluorescência 
direta. 8 (26,66\) em um dos dois espécimens e nos 2 casos 
(6,66\) restantes, estes materiais comportaram-se de forma 
negativa por esta técnica (TABELA 2). 

A diferença observada entre os resultados o~ 
tidos com o exame da córnea e das glândulas salivares subm! 
xilares consistiu apenas de 6 (20\) amostras de córnea neg! 
tivas. A mesma relação foi verificada entre a córnea e o en 
céfalo (TABELA 2). 

A relação humor aquoso/glândulas salivares~ 
rótidas,evidenciou resultados positivos em 20 casos (66.66\) 
e negativos em 2 {ó,66\). Entre os demais 8 pares de amos 
tras (26 ,66\), o isolamento do vírus foi obtido em 5 (16,66\ ) 
amostras de humor aquoso e de 3 (10~) destas glândulas (TAB~ 

LA Z). 

Entre o humor aquoso e as glândulas saliv! 
res submaxilares. houve diferença em 5 casos (16,66\), cujas 
amostras negativas foram de humor aquoso. A mesma discrepá~ 
cia foi observada ao exame desse espécimen ocular e do enc! 
falo, através da inoculação intracerebral em camundongos CTA 
BELA Z). 

Os dados da TABELA 2 indicam que os 13 resu! 
tados discordantes entre as glândulas salivares. 6 (20\) à 
imunofluorescência direta e 7 (23,33\) à inoculação intrace 
rebral em camundongos foram positivos para as submaxilares e n! 
gativos para as parótidas. 
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Dentre os diferentes espécimens estudadoscam 
parativamente por combinação dupla. não houve diferença en 
tre as glândulas salivares submaxilares e o encéfalo. em ne 
nhuma das técnicas utilizadas (TABELA 2). A taxa de posítl 
vidade desses espécimens foi maior que a verificada nos de 
mais. havendo no entanto) diferença significativa somente em 
relação ã córnea. o humor aquoso e as glândulas salivares P! 
rótidas. 



tAIELA 1 - l•aultadoa do dia1aÕ1tico laboratorial realizado •• eãe• coa raiva 
oat~ral. ••1uado a identificação do aniaal, oature&a do ••peciaan 
colbi4o e a ticoiea utiliaaõa. são P•uloa 1980. 

OCULAUS GLlMDULAS SAt.t'fU!S 
ltSP!C lKIII SALIVA JWclrALO 

c:GINEA H.AQUOSO P.AICJTtDAS SUJltUILAIIS 

~ UD llC xro uc UD uc llD nc 110 uc 
AIIDW. 

--------- --------~ --~-- - '-- ---------~-

01 , r r ., p r p p r r 
02 p I ,. r p r p p r r 
Ol ' ' ' r r ' ' r r ' 04 ' ' p r r r r p r r 
05 r r r r r r r r r r 
06 r p r p , p p p p ' 07 p r ' ' r p , p p p 
08 p r p r r , p ' p p 
09 p , , r ' p , p p r 
10 p p • ' lf p p p r p 
11 r F r .. • p ' r r p 
12 p r ' 

, • p • p r , 
13 r r • r p p , r p F 
u r r I , • p r p p p 
lS li • r p r p r r r p 
16 p p .. p ' p l ' 

, , 
11 p p ' p p p , r r p 
18 , • p • p I ' p , 

' 19 p p ' p p p r r p p 
20 p , 

' r p 11 ' p r p 
21 p p • p p li ' p p p 
22 , r r , , • p p p p 
21 p , r • • M p p p p 
24 r • p p p p p r p p 
25 r p 11 11 p p p p p p 
26 p ' p p p M p p p p 
27 r p p I r r p p p , 
28 f ' p ' p • p p p l 
29 , li p ' p r r , r p 

30 p p p p • p p p r r 

't O T A L 29/'JO 26/30 24/30 25/30 24/30 23/30 30/30 30/30 lO/lO J0/30 

% ele POS lTIYOS 96,66 86.66 ao.oo 8l,ll 80,00 76,66 100,00 100,00 100,00 100.00 

IFD • l•uaofluo~••cêaeia Direta 
llC • Inoculação latrac•r•bral ea c .. undooao• 

• • ••aativo 
P • PoaitlYo 
* • Po•ltivo•/laaaioado• 

~ 
a 



tA•ILA Z - Dia1aóatieo labo~ato~ial raatiaado •• eãaa coa raiva natural, ••suado a coabi 
aaçao paraada de eapéciaeea para uaa ••••• técnica • a natur••• doa reaultado. 
obtidoa, São Paulo, 1910. 

l I 8 U L T A D O S 
ISPICIM!NS I TCCIICAI 

POS/POI IIIG/IIIG · POS/MIG 

SALIVA lFO/CGlNEA lFD 
SALIVA IlC/HUMOl AQUOSO llC 
SALIVA IFD/PARGTtDAS IrD 
3AL1VA 1IC/PAR0TIOAS liC 
SALIVA IFO/SUJMAIILARIS lPD 
SALIVA liC/SUIMAllLAl!S llC 
SALIVA lfO/ENCfFALO lfD 
SALIVA IIC/ENC!FALO liC 
C61NEA IFD/PAROTIDAS IFD 
C0RNEA IFD/SUBHAIILARIS IrO 
C6RNEA IFD/ENC(FALO lfD 
HUMOR AQUOSO llC/PAR~TlDAS IlC 
HUMOR AQUOSO liC/SUJMAllLAlES llC 
HUMOI AQUOSO tlC/EHC(fALO llC 
PAR0TIDAS IFD/SUBHAXlLAR!S IFD 
PAl4TlOAS. llC/SUIMAllLARIS IIC 
SUIMAilLAIIS lJO/ENCfrALO IFD 
IUIMAIILA&IS liC/IMCIFALO llC 

POS • Po•itivo 
MEG • ••aativo 
110 • I•uDofluo~eacêacia direta 

23 -
22 1 
21 -
20 1 
29 -
26 -
29 -
26 -
20 2 
24 -
24 -
20 2 
2S -
2S -
24 -
21 -
lO -
lO -

llC • lDoculação Iatraearab~•l •• Caauadoa1o• 

6 
4 
6 
6 
----
4 
--
.5 
------

TOTAL 

DG/POI ros DG 

1 30 
l 29 1 
1 30 
l 29 1 
1 30 
4 30 
1 30 
4 30 
4 2'8 2 
6 30 
6 30 
l 28 2 
s lO 
s lO 
6 30 
7 lO 
... 30 .. 30 

~ 

. ' 



4. DISCUSSAO. 



18 

4. DISCUSSÃO. 

Os resultados- obtidos no presente es~udo,re! 
saltam aspectos importantes do diagnóstico da raiva, 
"in vivo" como no "post-mortem". 

tanto 

O exame da saliva, median~e as técnicas 
IFD e de IIC, permitiu confirmar o diagnóstico da raiva 
30 dos 30 cães estudados (100\), quando se consideram os 

de 
em 
r e -

sultados obtidos por uma e/ou outra técnica. No entanto,q~~ 
do se analisam os dados isoladamente por técnica usada, veri 
fica-se que a IFD revelou a presença de an~íaeno râbico em 
esfreaaços de saliva de 29 dos 30 cães (96,66\), enquanto o 
isolamento do vírus por IIC foi evidenciado em 26 (86,66\). 

As discrepâncias observadas entre os dois mf 
todos aplicados ao exaae da saliva ocorreram • 5 casos(l6,66\)i 

sendo negativos, 1 (3,33\) apenas à IFD e 4 (13,33\) somente 
ã IIC. 

Com relação aos resultados falso-negativos , 
verificados em uma ou outra técnica, tais observações estão 
de acordo com os resultados achados por VEERARAGHAVAN et 
alii 70 , utilizando os aesaos recursos para demonstrar a pr~ 
sença do vírus rábico em amostras de saliva obtidas de um 
cão assintomático, portador de infecção natural. 

Considerando-se os resultados positivos obti 
dos ea ambas as técnicas aplicadas aos espécimens oculares • 
20/30 (66,66\}, apenas a IFD da córnea 4/30 (13,33\) e some~ 
te a IIC do humor aquoso 5/30 (16.66\), pode-se verificarque 
a conjugação desses testes permitiu revelar a raiva em 29dos 
30 cães estudados (96,66\). Eabora a ocorrência do vi~ não 
tenha sido demonstrada em aabos os espécimens concomitante -
aente, de todos os casos, resultados bem semelhantes foraa 
observados entre eles, reaistrando-se 24/30 (80\) para o tes 
te de córnea e 25/30 (83,33\) para o humor aquoso. 
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Estes valores não estão de acordo coa as ta 
xas de sensibilidade encontradas por LARGHI . et alii 31 ~41.5~ 
MARTELL 'ALDASORO 38 , 72,5\ e REIS et alii 49 , 47,8\; ao ! 
xaae da córnea, bea coao do huaor aquoso 49 , 70,2\, do aes 
.o aodo que os índices de positividade verificados entre os 
doi·s testes são discordantes dos observados por REIS et alii 
49 , em condições similares. 

No entanto, o fato de ter ocorrido resulta 
dos falso-neaativos, tanto na córneaS (16?66\), coao no hu 
aor aquoso 4 (13,33\) e ea aabos siaultaneaaente 1 (3,33\) , 
corrobora apenas neste aspecto com as observações desses a~ 
tores 31, 38 , 49 

Apreciando-se o total de resultados positivos 
obtidos ao exame das alândulas salivares parótidas, através 
da IFD 24/30 (80\) e da IIC 23/30 {76,66\), pode-se atribuir, 
neste aspecto, a coaparabilidade desses recursos, eabora os 
índices de positividade sejaa inferiores aos observados coa 
a aplicação dessas técnicas aos espéciaens utilizados usual 
aente no diaanôstico da raiva 5• 7• 39, 53 

coabinação dos 
coa os relato& 

No entanto, a proporção alcançada aediante a 
dois aétodos, 29/30 (96,66\), está de acordo 
de outros autores 5 • 7• lO, 11 • 32 seaundo 

os quais, a combinação dessas técnicas aumenta a eficiência 
do diaanóstico 7• 32 • 

Mas. quando se analisaa os resultados obt~s 
ea cada uaa das aaostras exaainadas pelas duas técnicas s! 
aultaneaaente, verifica-se que houve concordância entre elas 
ea 19 casos (63,33\), sendo 18 (60\) positivos e 1 (3,33\)n! 
aativo. 

Relativaaente às discrepâncias observadas •! 
tre os dois procedi•entos. estas foraa ea decorrência dos 
resultados falso-negativos registrados, 5 (16,66\) ã IFD e 
6 (20\) à IIC. 
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Perfeita concordância foi observada entre as 
técnicas de iaunofluorescência direta e de inoculação intr! 
cerebral ea caaundongos. quando aplicadas concomitanteaente 
aos espéciaens de glândulas salivares submaxilares. cujos r! 
sultados foram invariavelmente positivos em todos os 
estudados (TABBLA 1). 

casos 

Concordam plenamente com esses resultados,os 
obtidos por SILVA et alii 61 , ao exaae desse aaterial proV! 
niente de 56 cães suspeitos de raiva, dos quais 24 foram p~ 

sitivos por aabas as técnicas. 

No entanto, estas observações não estão de 
acordo com as de BBAUREGARD & CASEY 10 • ao estudo das glând~ 
las salivares submaxilares provenientes de 78 aniaais domés 
ticos e silvestres, inclusive de 7 cães, co~rovadamente ra! 
vosos, através do exame do material encefálico, dos quais 66 
tiveram esse espécimen positivo e destes. 62 às duas técn! 
cas simultaneamente. 

Taabéa foram diferentes dos nossos, os resul 
tados observados por GOLDWASSER et alii 26 • 48 ã IFD e 4g 
à IIC, de ua total de 55 aaiaais coa o corno de Amaon posit! 
vo. 

A positividade de 100\ dos animais exainados, 
tanto à imunofluorescência direta, como ã inoculação intrac! 
rebral em caaundonaos. aplicadas ao encéfalo, está de confo~ 
aidade coa as investiaações de outros autores 10 • 39 • 64 ,re~ 
lizadas coa aniaais doaésticos e silvestres e especificaae! 
te ea cães. aediante igual procedimento 39 • 64 • 

Apesar da coaparabilidade dessas técnicas,p! 
ra o diagnóstico da raiva a partir de espêcimens encefálicos, 
completa concordância entre elas, coao a encontrada neste •! 
tudo, e em outras investi2ações lO, 39 • 61 • 64 • não tem sido 
verificada em todas as oportunidades 11 • 32 • 53. 

As diferenças observadas entre as técnicasde 
iaunofluorescência direta e de inoculação intracerebral em 
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camundongos ocorreram apenas no exame da saliva, dos espéé! 
mens oculares e das glândulas salivares parôtidas, no entan 
to, estas não se revestiram de significância estatística S! 
gundo a análise· realizada através da prova da binomial, ao 
nível de rejeição adotado de O,OS. 

A combinação dos espécimens de saliva e de 
córnea para o diagnóstico da raiva uin vivo" por IFD prop! 
ciou elucidar a infecção em 100\ dos casos estudados. A~esar 
de ne~hum dos testes isoladamente ter apresentado 100\ de e 
ficiência, resultados mais próximos a estes foram observados 
ao exame da saliva, 29/30 (96,66\), em relação aos encontra 
dos na córnea 24/30 (80\). 

A. ocorrência de resultados negativos,l(3~33\) 
à IFD da saliva e 6 (20\) ao teste de córnea, constitui a 
maior limitação desses métodos, quanto ao uso sistemático no 
diagnóstico da raiva. visando a orientação das med~ imedi! 
tas à suspeita da infecção nos reservatórios animais. 

Esta conotação coincide com VEERARAGHAVAN et 
alii 70 , a respeito da saliva e com LARGHI et alii 31 e ou 
tros autores 49 , em relação ã córnea. 

A ocorrência do vírus em ambos os espécimens 
de saliva e de córnea revelada pela IFD paralelamente em 23 
casos (76,66\) e em um ou outro material de 7 cães (23,33\). 
evidencia perspectiva para demonstrar a infecção râbica na 
maioria dos casos, através de um dos testes e em todos, me 
diante a utilização de ambos os métodos simultaneamente. 

A associação da saliva e do humor aquoso por 
IIC, permitiu demonstrar o vírus da raiva • 29/~96,66\) dos 
cães estudados, a despeito dos menores !ndices de isolamento 
desse vírus quando cada um dos procedimentos foi apreciado i 
soladamente 26/30 (86,66\) e 25/30 (83,33\) respectivaaente, 
apesar desses valores serem bem proximos. 

A respeito da ocorrência de resultados idê~ 

ticos em ambos os espécimens simultaneamente. houve conco~ 
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dância em 23 ( 76,66\) casos, sendo 22 (73 .33\) positivos e 1 (3,33\) 
negativo. 

As falhas observadas ao isolamento do vírus de 
ua 3/30 (10\) ou outro 4/30 (13,33\) espécimens e em aabos 1/30 
(3 , 33\), estão de acordo no aspecto da ocorrência de resultados 
falso-negativos verificados em investigações realizadas com sa 
liva de cão 70 e em relação ao humor aquoso 49 , embora disco~ 
dem em· alguns casos, com o exame da saliva 17 • 19 , face ao su 
cesso obtido de 100\ de positividade 17 ~ 19 • por esses autores . 

Os resultados obtidos através da IFD, pelo exa 
ae da saliva, 29/30 (96,66\) e das glândulas salivares paróti. 
das, 24/30 (80\), estão confrontados com os observados entre a 
saliva 29/30 (96,66\) e a córnea 24/30 (80\), nas aesaas cond! 
ções (TABELA Z). As duas relações mostram perfeita identidade 
tanto nos resultados concordantes . 23/30(76,66\), positivos em 
ambos, como nos discordantes, 7/30 (23,33\), positivos apenas 
ea um 6/30 (20\) ou outro 1/30 (3 ,33\) espêciaen. 

Elabora a rel,ação positivos/examinados. 26/30 
(86,66\) e 23/30 (76,66\) observada respéctivamente coa a sali 
va e as glândulas salivares parôtidas por IIC evidencie valores 
diferentes. po'rém próximos. a combinação dos resultados obtidos 
nos dois espêcimens, 110stra uma proporção numericamente sup!. 
rior 29/30 (96,66\), em relação aos verificados em cada um de 
les isoladamente. 

A respeito da presença ou ausência do vírus ea 
aabos siaultaneaaente (saliva e parótidas), uma associação não 
pode ser estabelecida em todas as oportunidades, porquanto, es 
te fato ocorreu apenas em 21 casos (70\) , dos quais 20(66~\) 
foram positivos e 1 (3,33\) negativo. 

Os resultados positivos 
va 29/30 (96,66\) e das glândulas 
30/30 (100\) mostram u.a associação 

obtidos à IFD da sali 
salivares submaxilares 
perfeita entre ambos. de 
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29 cães, quanto a ocorrência siaultânea de antíaeno rábico e 
a diferença ea 1 (3,l3\) caso apenas, quando a saliva foi ne 
aativa por esta técnica. Estes dados peraitea verificar que 
a aesaa proporção de resultados ocorreu através da coabinação 
dos espêciaens de saliva e de encéfalo. mediante igual trat~ 
aento (TABELA 2). 

A proporção observada entre a saliva e as&lin -dulas salivares subaaxilares, 26/30 (86,66\) e S0/30 (100\) 
respectivamente, por IIC, em termos de resultados, permite~ 
cluir por uma perfeita identidade, em relação ã registrada •! 
tre a saliva e o encéfalo exaainados pela mesaa técnica (TAB! 
LA 2). 

Estes dados diferem sianificativaaente dos o~ 
tidos por VAUGHN et alii 68 , a partir de 54 cães raivosos. in 
fectados experiaentalaente,dos quais o vírus foi isolado de 
33/S4 (61\) das glândulas salivares sub•axilares, de 26/54 
(48\) da saliva e de SO/S4 (92~6\) do encéfalo. 

Comparando-se os resultados positivos obtidos 
ao exaae da córnea, 24/30 (80\) e das glândulas salivares p~ 

rôtidas. 24/30 (80\) por LFD. verifica-se idêntica proporção, 
eabora a conjuaaçio de aabas tenha permitido coaprovar a ra! 
va em 28 (93,33\) dos 30 cães estudados. Todavia, a assoei! 
ção entre ess'es espêcimens relativamente a ocorrência do v! 
rus só foi observada em 20 casos (66,66\) e ea relação ã a~ 

sência ea apenas 2 (6,66\) (TABELA 2). 

A presença do vírus da raiva na córnea.24/30 
(80\) e nas alândulas salivares subaaxilares, l0/30 (100') si -.ultaneaaente, não foi, portanto, demonstrada ea todos os ca -sos pela IFD, uaa ve1 que esse evento não foi observado na 
córnea de 6 aniaais (20\), dos quais as alândulas salivares~ 
raa positivas. As aesaas discrepâncias ocorrera• entre a cô~ 
nea e o encéfalo ea idênticas condições (TABBLA 2). 

Coa referência ao huaor aquoso e as glândulas 
salivares parótidas. co~arativamente, pode-se atribuir ua 
coaportaaento similar quanto ao isolamento do vírus por liC • 
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25 de 30 (83.33\) e Z3 de 30 (76,66\) respectivamente. 

Apesar da combinação desses aspicimens ter 
propiciado um ligeiro aumento da eficiência do método, 28 
de 30 (93. 33\). a ocorrência de resultados falso - neaativos 
não foi eliminada uaa vez que , e• 2 casos (6,66\), tal pr~ 

cedimento deixou de confirmar a infecção . 

Relativamente à demonstração do vírus no h~ 
mor aquoso e nas glândulas salivares parótidas simultaneuru\ 
te e'em ua ou outro espéciaen, houve concordância ea 20 c~ 

sos (66,66\) positivos, em Z (6,66\) negativos e discrep~ 

cias em 8 (26,66\) (TABELA 2). 

Bmbora através do exame do humor aquoso, 5 
dos 30 animais examinados (16,66\) não tenham apresentado Y! 
rus, à IIC. o diagnóstico da raiva por esta técnica foi ef! 
tivado a partir das glândulas salivares submaxilares ea to 
dos os aniaais (100\). Resultados inteiraaente conco~tes 
a estes foram observados entre o humor aquoso, 25/30 (83,33\) 
e o encéfalo 30/30 (100\), submetidos a igual trataaento(T~ 
BELA 2). 

As diferençasobservadas entre as &lândulas 
salivares foram ea decorrência das amostras de parótidas n! 
aativas. 6 (ZO\) à IFD e 7 (23,33\) ã IIC, semelhantes em 
relação às técnicas, porém, diferentes relativamente aos e! 
pécimens. 

Estas observações permite• considerar as~ 
aaxilares coao espécimen mais apropriado para o diaanóstico 
ea coaparação coa as Darôtidas {TABELA 2). 

Com relação à ~resenca do vírus da raiva ea 
ambos os esl)éciaens de Rlândulas salivares subaaxilares e 
de encéfalo colhidos paralelaaente dos mesmos animais. uma 
"Perfeita identidade pode ser evidenciada pelos resultados p~ 

sitivos observados ea todos os casos, tanto à iaunofluores-
cência direta coao ã inoculação intracerebral e• 
aos (TABELA 2) . 

caaundon -
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A deaonstração do vírus rábico simultaneame! 
te nas glândulas salivares subaaxilares e no encéfalo,não taa 

sido registrada co• a reaularidade observada neste estudo~ 
em condições naturais 10 • 26 • 38 • 69 nea experimentais 68 ,e! 
bora este evento tenha sido revelado por SAMOL 51 • atravêsda 
iaunofluorescência direta aplicada a esses espécimens prov! 
nientes de animais doaésticos e silvestres. encontrando, no 
entanto. dificuldade para elucidar o diagnóstico em 4 casos. 

Dentre os vários espéciaens coal)arados 
coabinação dupla através de waa mesma técnica, não houve 
ferença ou variação apenas entre as glândulas salivares 
maxilares e o encéfalo, nem ã imunofluorescência direta 
i inoculação intracerebral em caaundonaos. 

por 
di -

sub -nem 

No entanto, ao considerar-se o Índice de p~ 

sitividade de 100\ 9 obtido ao exaae desses espêcimens coap! 
rativaaente aos deaais, pode .. se aduzir que houve diferen;a.s s!J 
nificativas ã análise estatística realizada através do teste 
da binomial apenas em relação ã córnea, ao humor aquoso. e às 
glândulas salivares parótidas, ao nrvel de rejeição adotado 
de o,os. 

Dentre os recursos estudados, os procediae~ 

tos a partir ,da saliva, da córnea e das glânclulas salivares 
parôtidas revelaram alauaas liaitações de natureza prática. 

Cuidados especiais devea ser dispensados pa -
ra colheita de espéciaens uin vivo" envol.wendo a iaobili%! 
çio dos aniaais por aeios aecânicos e qu{aicos e o treiname~ 
to adequado do pessoal técnico. 

A reação de IFD aplicada à saliva e à córnea, 
requer uaa leitura criteriosa, mais demorada, de maior núme 
ro de iapressões e de caapos aicroscópicos. ea relação ao e 
xaae das glândulas salivares subaaxilares e do encéfalo. 

As glândulas salivares parôtidas diferira SiJ 

nificativaaente dos deaais espéciaens tissulares, quanto i 
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demonstração do vírus e evidenciaram menor ~raticidade para 
colheita e processaaento laboratorial. 

No entanto. as desvantagens observadas ao ex! 
ae da saliva e da córnea, não invalida. a i~ortincia e a PO! 
sibilidade da utilitação desses métodos para o diaanõstico•'in 
vivo" e rápido da raiva ea cães, particularaente em serviços 
especializados na profilaxia da enferaidade. 



S. CONCLUSOBS . 
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S. C O N C L U S O E S. 

A apreciação dos dados e os resultados da a 
nilise estatística. suaerea nas condições do presente estudo. 
as seauintes conclusões: 

- As alândulas salivares subaaxilares e o en 
céfalo foram mais apropriados como espéc! 
mens para o diagnóstico da raiva, tanto i 
IFD como à IIC. tendo ambos apresentadouma 
taxa de positividade de 100\,significatiY! 
aente aaior do que a observada coa o exaae 
da córnea, do humor aquoso e das glândulas 
salivares parôtidas. 

- A saliva quando tratada pelas técnicas de 
IFD e de IIC associadas. peraitiu elucidar 
o diaanó1tico ea 100\ dos cães estudados. 
Ressalte-se a ocorrência de resultados fa! 
so-neaativos em 1 (3.33\) e 4 (13,33\) ca ... 
sos. quando se empreaou uma ou outra técn! 
ca isoladaaente. 

- O tratamento da saliva e da córnea concomi ... 
tantemente pela IFD, revelou o diagnôst1 
co da raiva em todos os ani•ais estudados 
(100\), a despeito do reaistro de result! 
dos falso-negativos ea 1 (3,33\) e ea 6 
(20\) casos respectivaaente, quando se con 
siderou o exaae da saliva e o teste de cõr .... 

nea independenteaente. 
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