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RESUMO 

 

CENTOAMORE, N.H.F.Estudo da neuroinvasividade do vírus da raiva em amostras de 
sistema nervoso central de bovinos. [Study of the neuroinvasiveness of the rabies virus in 
samples of central nervous system of cattle]. 2017. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) 
– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2017. 
 
A raiva é uma encefalomielite aguda causada por um vírus da ordem Mononegavirales, 

família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus e espécie Rabies virus (RABV). É um vírus RNA 

de fita simples, senso negativo que acomete todas as espécies de mamíferos. Seu diagnóstico 

é obtido de modo definitivo por técnicas laboratoriais. A imunofluorescência direta (IFD) é 

uma prova de triagem rápida, considerada padrão ouro pela OMS e OIE, pois possui alta 

sensibilidade e especificidade diagnóstica. Esta técnica utiliza como teste confirmatório o 

isolamento viral em camundongos (IVC) ou em cultura de células (IVCC). Uma vez que o 

RABV não infecta todas as estruturas do sistema nervoso central (SNC) de modo uniforme, a 

detecção deste agente pode ter resultados variáveis. Algumas situações exigem o 

desenvolvimento e implantação de metodologias alternativas, tais como transcrição reversa 

seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR), RT-PCR em tempo real (RT-qPCR) e 

imunohistoquímica (IHQ), que possuem vantagens e apresentaram resultados bastante 

promissores. Para tanto, foram utilizadas amostras de SNC[tálamo, córtex, hipocampo, 

cerebelo, tronco encefálico (bulbo, ponte e mesencéfalo) e medula cervical]de 127 bovinos 

provenientes da Seção de Diagnóstico da Raiva do Instituto Pasteur, durante o período de 

março de 2015 a abril de 2016. As diferentes regiões do SNC dos animais foram identificadas 

e alíquotas foram separadas para a realização das técnicas de identificação viral, totalizando 

689 fragmentos. A presença viral foi observada pela IFD e confirmada tanto pelo IVC quanto 

pelo IVCC. A distribuição do vírus pelas diferentes porções do SNC foi observada pelas 

técnicas de IFD, IHQ e RT-PCR para detecção do gene N em 40 animais que foram 

considerados positivos. Os 40 bovinos positivos na IFD confirmaram sua positividade na IHQ 

e IVC, apresentando concordância de 100% dos resultados. Entretanto houve diferença em 

relação aos resultados dos isolamentos virais, uma vez que, dos 38 animais positivos que 

foram submetidosaambas as técnicas, três foram negativos para a presença do RABV no 

IVCC, indicando uma concordância de 92,1%, (35⁄38) quando comparado ao IVC. Em 

relação às técnicas moleculares houve diferenças, a RT-PCR apresentou positividade de 100% 

(40⁄40), enquanto que a RT-qPCR observou-se que 97,5% (39/40) dos bovinos foram 

positivos. Na IFD, de modo geral, não houve disparidade entre os fragmentos em relação à 



positividade, porém ocorreu diferença quando se analisou a intensidade de fluorescência entre 

os fragmentos. Quando comparadas, a IHQ e a IFD apresentaram resultados semelhantes, 

embora a IHQ tenha apresentado positividade em 100% fragmentos (209⁄209) e a IFD em 

99,51% dos fragmentos (205⁄206). Conclui-se, pelos resultados obtidos, diferenças na 

intensidade da distribuição viral e na concentração de RNA viral nas diferentes porções do 

SNC (padrões de neuroinvasividade) em bovinos; fato este que poderia interferir nos 

resultados obtidos no diagnóstico de rotina da raiva. 

 
 
Palavras-chave: Raiva bovina. Sensibilidade. Especificidade. Técnicas diagnósticas. 
Epidemiologia. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
CENTOAMORE, N.H.F.Study of the neuroinvesivesse of the rabies virus in samples of 
central nervous system of cattle. [Estudo da neuroinvasividade do vírus da raiva em 
amostras de sistema nervoso central de bovinos]. 2017. 86 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 

Rabies is an acute encephalomyelitis caused by a virus belonging to the Mononegavirales 

order, Rhabdoviridae family, Lyssavirus genus and Rabies virus (RABV) species. It is a 

single-stranded RNA virus, negative sense that affects all species of mammals. The 

definitively diagnosis is obtained by laboratory techniques. Direct fluorescent antibody test 

(dFAT) is a rapid screening, considered the gold standard by WHO and OIE, as it has high 

diagnostic sensitivity and specificity. However, it´s recommended the mouse inoculation test 

(MIT) or rabies tissue culture infection test (RTCIT) as a confirmatory test. Once RABV does 

not infect all central nervous system (CNS) structures uniformly, the detection of this agent 

may have varying results Some situations require the development and implementation of 

alternative methods such as RT-PCR, RT-qPCR and immunohistochemistry (IHC), which 

have advantages and showed very promising results. Therefore, CNS structures [thalamus, 

cortex, hippocampus, cerebellum, brainstem (medulla, pons and midbrain) and cervical cord] 

from 127 cattle were selected from the Rabies Diagnostics Section of the Instituto Pasteur 

during the period March 2015 to April 2016. The different CNS structures were identified and 

aliquots were separated for carrying out the viral identification techniques, totalizing 689 

structures. The viral presence was observed by dFAT and confirmed by both the MIT and the 

RTCIT. The distribution of the virus by different portions of the CNS was observed by dFAT, 

IHC and RT-PCR for detection of the N gene in 40 animals considered positive. The 40 

positive cattle in the dFAT confirmed their positivity on IHC and MIT, with agreement of 

100% of the results. However there was a difference from the viral isolation since the 38 

positive animals tested in both techniques, three were negative for the presence of RABV in 

RTCIT indicating an agreement of 92.1% (35/38) when compared to MIT. The dFAT, in 

general, showed no disparity among the fragments relative to their positivity, however, a 

difference was observed when analyzing the fluorescence intensity between the fragments. 

When compared IHC and dFAT presented similar results, although the IHC has presented a 

100% positivity in the fragments (209/209) and 99.51% in dFAT (205/206).Regarding the 

molecular techniques, RT-PCR showed positivity of 100% (40/40), meanwhile RT-qPCR 



showed 97,5% (39/40) among the positive animals studied. In conclusion, the results suggest 

that there is variability in the intensity of virus distribution and in the virus concentration in 

different parts of the CNS (neuroinvasiveness patterns) in cattle. This fact could affect the 

results obtained in the diagnosis of rabies routine. 

 

Keywords: Bovine rabies. Sensibility. Specificity. Diagnostic techniques. Epidemiology. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A raiva é conhecida desde a antiguidade, sendo já comum, naquela época, a referência 

aos cães como principais transmissores da doença através da mordedura, como descrito por 

Aristóteles. Um estudioso romano, Lucian, acreditava que além dos cães transmitirem raiva 

agredindo outros animais e humanos, estes também poderiam, ao morder outras pessoas, 

também disseminar a doença (SMITHCORS, 1958). Apesar de toda especulação do agente 

causador da raiva, somente no século XIX, Louis Pasteur conseguiu demonstrar a verdadeira 

causa da doença (STEELE, 1975). 

Carini (1911) foi o primeiro a diagnosticar a raiva paralítica de bovinos, no estado de 

Santa Catarina, porém, a possível ligação entre o surto e os morcegos hematófagos foi 

recebida com descrença pelos pesquisadores da época. Em 1916, dois veterinários alemães 

(Haupt e Rehaag) foram contratados pelo Governo catarinense. Eles conseguiram identificar o 

vírus da raiva (RABV) no cérebro de morcegos hematófagos, contudo, a comunidade 

científica relutava em acreditar que fosse possível a ocorrência de casos da doença sem a 

presença dos cães (BRASIL, 2009). 

Após diversos trabalhos na América Latina associando o morcego hematófago como 

transmissor da raiva, tanto a bovinos quanto a humanos, os pesquisadores da época passaram 

a aceitar esse fato (HURST; PAWAN, 1931; QUEIRÓZ-LIMA, 1934; TORRES; QUEIRÓZ-

LIMA, 1935). 

A raiva se mantém circulante na natureza por três ciclos epidemiológicos: 1) ciclo 

urbano, no qual os cães e gatos possuem maior importância; 2) ciclo rural, que inclui os 

herbívoros domésticos, considerados como hospedeiros acidentais e com menor risco de 

transmissão aos humanos; 3) ciclo silvestre, neste há participação de diversos hospedeiros, 

dependendo da fauna da região, como o sagui (Calithrix jacchus) e cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous) no Brasil; e 4) ciclo aéreo, refere-se aos morcegos, apesar dos morcegos 

hematófagos Desmodus rotundus possuírem maior importância, das 167 espécies de 

quirópteros identificadas no Brasil, o RABV já foi isolado de 42 delas (KOTAIT et al., 2010). 

Vale ainda salientar a importância dos herbívoros como animais sentinelas da raiva, 

sendo assim importantes indicadores da circulação em determinada região da variante 

antigênica 3 (AgV3) do RABV compatível com aquela isolada em morcegos hematófagos D. 

rotundus. Esta informação tem relevância em saúde pública, visto os casos recentes de ciclo 

de transmissão secundária da raiva em cães, gatos e humanos causados pela AgV3 oriunda de 

morcegos D. rotundus (BRASIL, 2016). 
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A raiva dos herbívoros no Brasil é considerada endêmica e sua ocorrência varia de 

acordo com a região do país. Alguns fatores facilitam a disseminação da enfermidade entre os 

herbívoros domésticos, sendo: 1) crescimento dos rebanhos, o que faz com que a 

disponibilidade de alimentos aumente; 2) macro modificações ambientais, como 

desmatamento, construção de rodovias e hidroelétricas, causando alterações no habitat dos 

morcegos, fazendo com que estes sejam obrigados a migrarem para outras áreas; 3) aumento 

da oferta de abrigos artificiais (túneis, cisternas, bueiros, casas abandonadas); 4) alguns 

estados brasileiros possuem menor ação de vigilância para a raiva (recursos utilizados para 

outras doenças, por exemplo) (BRASIL, 2009). 

A patogenia da raiva em herbívoros se assemelha à observada nas demais espécies 

animais. Ao se alimentar do sangue de um herbívoro, o D. rotundus inocula o vírus, que se 

replicará nas células musculares no local de inoculação. Ao atingir concentrações elevadas, 

alcança as terminações neurais. Este período de replicação extraneural é responsável pelo 

período de incubação longo, variando de 30 a 90 dias (KOTAIT et al., 1998). Uma vez nas 

junções neuromusculares, a glicoproteína viral se ligará ao receptor nicotínico de acetilcolina, 

atingindo aos nervos periféricos, a partir dos quais segue um trajeto centrípeto até o sistema 

nervoso central (SNC). No SNC, a distribuição viral não é homogênea, por isso é importante 

que se encaminhe para o diagnóstico da raiva todas as estruturas. Com a intensa replicação 

viral no SNC, o RABV dissemina-se de modo centrífugo para os demais órgãos, incluindo as 

glândulas salivares. 

Uma vez que ocorre a manifestação dos sinais clínicos, a evolução da enfermidade é 

quase sempre fatal. A raiva pode seguir dois cursos: paralítica, mais comum entre os 

herbívoros domésticos; ou furiosa, que leva o animal a atacar outros animais ou seres 

humanos (BRASIL, 2009). Normalmente, o sinal clínico inicial dos herbívoros é o isolamento 

do animal do restante do rebanho. Outros sinais podem ser observados no início, como 

aumento da sensibilidade e prurido na região da mordedura. Com a evolução da doença, os 

animais podem se apresentar com midríase, pelos arrepiados, sonolência, movimentos 

anormais das extremidades pélvicas, corrimento nasal (RONDON et al., 1995). A duração da 

enfermidade é de 2 a 5 dias, podendo chegar a 10 dias, sendo que o óbito ocorre por paralisia 

dos músculos envolvidos na respiração (ACHA; SZYFRES, 2003; BRASIL, 2009). 
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OBJETIVOS 
Objetivo geral 

 Verificar a neuroinvasividade, neurovirulência e carga viral do RABV em 

amostras de bovinos provenientes do setor diagnóstico da Raiva do Instituto Pasteur de São 

Paulo, comparando diferentes técnicas diagnósticas. 

 

Objetivos específicos 

 Detectar e avaliar a distribuição do antígeno viral da raiva em amostras de SNC 

de bovinos (tronco encefálico, tálamo, cerebelo, córtex e hipocampo) pelas técnicas de 

imunofluorescência direta (IFD) e imunohistoquímica (IHQ), utilizando-se conjugado 

policlonalanti-raiva. 

 Detectar e avaliar a distribuição do RNA viral da raiva em amostras de SNC 

(tronco encefálico, tálamo, cerebelo, córtex e hipocampo) de bovinos pela técnica de 

transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-PCR). 

 Detectar, quantificar e avaliar a distribuição do RNA viral da raiva em 

amostras de SNC de bovinos (tronco encefálico, tálamo, cerebelo, córtex e hipocampo) 

pela técnica de RT-PCR em tempo real (RT-qPCR). 

 Comparar a sensibilidade diagnóstica das técnicas de IFD, IHQ, RT-PCR e 

RT-qPCR em amostras de SNC de bovinos. 
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Aspectos clínicos e epidemiológicos da raiva bovina apresentados na casuística de 

diagnóstico laboratorial do Instituto Pasteur no período de março de 2015 a março de 

2016. 

 

RESUMO 

 
A raiva é uma doença que considerada negligenciada pelos governantes dos países em 

desenvolvimento, trazendo grandes impactos econômicos nas saúdes pública e animal, 

principalmente com os tratamentos profiláticos pré- e pós-exposição a agravos em humanos e 

perdas diretas e indiretas à pecuária brasileira. Com o intuito de se obter dados quanto à 

circulação do vírus da raiva (RABV) em bovinos no estado de São Paulo, realizou-se um 

estudo dos aspectos clínicos e epidemiológicos dos bovinos encaminhados ao Instituto 

Pasteur de São Paulo (IP/SP) durante o período de março de 2015 a março de 2016. Foram 

encaminhados ao IP/SP durante esse período 119 amostras de sistema nervoso central de 

bovinos, das quais 39 (32,8%) apresentaram diagnóstico positivo para o RABV nas técnicas 

diagnósticas utilizadas (imunofluorescência direta, isolamento viral em cultivo de células e 

isolamento viral em camundongos). Há ocorrência da doença durante o ano todo, com maior 

número de casos apresentados principalmente na época da primavera (setembro a novembro). 

Os animais jovens (até 24 meses de idade) e de aptidão leiteira foram os mais acometidos. 

Também foi possível verificar que o período médio de evolução da doença foi de 84,7± 54,4 

horas. Dos animais positivos nos quais apresentavam informações sobre o curso da doença, 

em 22 casos observou-se evolução natural para o óbito, enquanto que em outros 10 foram 

eutanasiados. Dos 39 positivos, 20 animais apresentavam histórico de vacinação contra a 

raiva. No período estudado, apenas 12 municípios no estado de São Paulo apresentaram casos 

da enfermidade, sendo que a maioria está localizada na região fronteiriça ao estado de Minas 

Gerais, considerada como área epidêmica para a ocorrência da raiva.De acordo acom a 

divisão por Escritório de Defesa Agropecuária, a região com maior número de casos foi a de 

Bragança Paulista. 

 
Palavras-chave: raiva bovina. Estado de São Paulo. Epidemiologia. Diagnóstico laboratorial. 
 

INTRODUÇÃO 

A raiva é uma encefalite viral de evolução aguda, com letalidade de quase 100%. 

Estima-se que a cada ano ocorram de 40.000 a 70.000 óbitos humanos no mundo, 

principalmente em países em desenvolvimento (WHO, 2013). É uma zoonose capaz de 
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infectar todas as espécies de mamíferos, inclusive o homem. Sua evolução progressiva em 

humanos costuma ser rápida, seus sintomas variados e o tratamento do paciente é iniciado 

imediatamente após a identificação de um agravo sofrido pelo mesmo (SCHNEIDER, 1975; 

PLOTKIN, 2000; KOTAIT et al., 2009).  

O vírus da raiva [Rabies lyssavirus(RABV)]é um agente do gênero Lyssavirus 

pertencente à família Rhabdoviridae e ordem Mononegavirales (ICTV, 2015). É um vírus 

neurotrópico, o que quer dizer que após a sua entrada e replicação em um tecido extra-

neuralno hospedeiro,ele percorrerá um caminho que o conduzirá ao sistema nervoso central 

(SNC). O RABV é um vírus envelopado que possui genoma composto por RNA fita-simples, 

senso negativo e cinco proteínas estruturais, a saber: glicoproteína (G), proteína da matriz 

(M), nucleoproteína (N), fosfoproteína (P) e RNA polimerase viral (L). Seu capsídeo possui 

simetria helicoidal e a proteína M faz com queessevírus possua forma semelhante a um 

projétil (RUPPRECHT, 1996). Como todo vírus envelopado, o RABV é sensível a agentes 

físicos e químicos, e deste modo, pode ser inativado por alterações de temperatura, de pH, 

ácidos e bases fortes e a exposição à luz solar e raios ultravioleta (BRASIL, 2008). 

A raiva está presente em todo o território brasileiro e possui relevância na maioria dos 

estados, seja pelo seu caráter zoonótico, ou pela suaimportância econômica, uma vez que é 

responsável por perdas na pecuária. O ataque dos morcegos hematófagos aos bovinos acarreta 

sérios prejuízos, pois além dos animais mortos pela doença, os agredidos perdem peso e 

apresentam lesões em diversas partes do corpo, o que prejudica a qualidade do couro 

(ACHKARet al., 2010). 

De acordo com a OrganizaçãoPan-americanada Saúde (OPAS, 2009) as perdas 

econômicas diretas e indiretas anuais causadas pela raiva em herbívoros na América Latina 

são de US$ 300 milhõese de US$ 200 milhões, respectivamente.Apesar de a raiva causar 

grandes impactos econômicosà pecuária brasileira, uma avaliação precisa torna-se 

impraticável, devido à subnotificação dos casos em herbívoros ser uma realidade em todo o 

território nacional. Há estimativas de prejuízos econômicos da raiva em herbívoros no Brasil 

queindicam perdaseconômicas anuais diretas de US$ 25 milhões e indiretas de US$ 37,5 

milhões(KOTAITet al., 2010). 

A raiva possui grande importância econômica avaliada pela mortalidade de bovinos e 

equinos acometidos pela doença, sendo observados 4.112casos no Brasil no período de 2011 a 

2015. Já no estado de São Paulo, neste mesmo período, foram registrados 696 casos positivos 

em herbívoros (BRASIL, 2016a). 
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Além disso, esta enfermidade causa grande impacto na saúde pública refletida pela 

mortalidade de humanos no Brasil, 592 casos no período de 1990 a 2016 (BRASIL, 2016b)e 

também pelo oneroso gasto anual com tratamento profilático de pré- e pós-exposição em 

humanos (WHO, 2013). 

Em estudo realizado por Pozzetti (2001), verificou-se a ocorrência de 1.023 casos em 

herbívoros no estado de São Paulo entre os anos de 1996 e 1999, sendo que estes estavam 

distribuídos em 118 municípios localizados principalmente na região próxima às fronteiras 

com os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.Gomes e Monteiro (2011)observaram 2.713 

amostras de bovinos positivos para raiva durante o período de 1996 a 2003. Eles também 

inferiram a região do Vale do Paraíba, fronteiriça com o estado de Minas Gerais, como a mais 

suscetível ao aparecimento de focos da doença. 

O estado de São Paulo foi dividido, pela Comissão Estadual do Programa de Controle 

da Raiva no ano de 2000, em três áreas de acordo com a ocorrência dos casos de raiva, sendo 

classificadas como: endêmica, epidêmica e esporádica (anexo -figura 1). Essa divisão 

possibilitou no passar dos anos um melhor planejamento das medidas adotadas para o 

controle de focos de ocorrência de raiva pelos órgãos governamentais relacionados à defesa 

agropecuária no estado (KOTAITet al., 2010). 

Quanto aos estados que fazem fronteira com o estado de São Paulo, o Mato Grosso do 

Sul registrou durante os anos de 2003 a 2012 a ocorrência de 1.765 casos de bovinos 

positivos. A maior ocorrência foi na região central do estado, devido a maioresformações 

montanhosas, que propiciam a um maior número de abrigos para os morcegos (cavernas), 

sendo que a área de fronteira com o estado de São Paulo foi a que apresentou o menor número 

de focos (MACHADO JÚNIOR, 2014). 

Em relação ao estado do Paraná, em um levantamento realizado por Dognani (2014), 

foi observado que durante o período de 1977 a 2012, o estado registrou a ocorrência de 2.331 

casos de raiva em bovinos, que se distribuíram por 47,6% do território do Paraná, 

principalmente nas mesorregiões Centro Oriental e Curitiba (fronteiriças ao estado de São 

Paulo). 

O estado do Rio de Janeiro possui um registro de 591 casos em bovinos, concentrados 

principalmente no Vale do Paraíba, divisa com São Paulo, no período de 1980 a 1992. 

Durante esse período, estima-se que os prejuízos foram na ordem de US$ 17 milhões 

(FEITAL;CONFALONIERI, 1998). Já Menenguete (2012) relatou a ocorrência de 170 casos 

de bovinos positivos para raiva no período de 2007 a 2010 neste estado. 
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Estudo realizado por Luz (1988), com o levantamento de dados do estado de Minas 

Gerais no período de 1969 a 1986, determinou a ocorrência de 820 bovinos positivos para 

raiva em 2.498 casos de síndrome neurológica em animais (32,8%), com uma maior 

incidênciano interior do estado e na região fronteiriça com os estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Já durante o período de 1976 a 1997, foram registrados 3.802 casos de bovinos 

positivos para raiva, indicando uma proporção de positividade de 50,5%. Além disso, neste 

mesmo período, 75% (543/723) dos municípios mineiros foram acometidos pela doença 

(SILVA et al., 2001). Dados levantados por Menezes (2008), para o período de 1998 a 2006, 

indicaram uma queda no número de diagnósticos e a ocorrência de 3.053 bovinos rábicos em 

Minas Gerais (44,42% de positividade). Oliveira et al. (2012), em estudo para se verificar as 

doenças neurológicas que acometem bovinos em Minas Gerais, observaram a importância da 

raiva entre as síndromes neurológicas, uma vez que das amostras recebidas 41,8% 

(1540/3703) foramdiagnosticadas como positivas para raiva. 

Apesar da raiva em herbívoros no estado de São Paulo ser de ocorrência comum, 

observa-se escassez de trabalhos recentes publicados sobre o assunto, associando aspectos 

relacionados ao diagnóstico laboratorial e dados de animais acometidos pela enfermidade. Em 

vista disso, o objetivo deste trabalho foi fornecer informações sobre a situação epidemiológica 

da ocorrência de raiva em bovinos no estado de São Paulo, no período de março de 2015 a 

março de 2016, tendo como base dados recebidos no Instituto Pasteur de São Paulo (IP/SP). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Material 

O material utilizado para o estudo foi o sistema nervoso central (SNC) de 119 bovinos 

encaminhados para a Seção de Diagnóstico da Raiva do IP/SP, provenientes de diversos 

municípios dos Estados de São Paulo e Minas Gerais (região fronteiriça com o estado de São 

Paulo) (anexo -quadro 1), no período de março de 2015 a março de 2016. As amostras de 

SNCforam mantidas sob refrigeração até o momento do processamento das mesmas (anexo -

figura 2).  

 

Métodos 

Técnica de imunofluorescência direta 

Para a confirmação da presença do RABV, foram confeccionadas lâminas com 

impressões de fragmentos do SNC, que foram submetidas à técnica de imunofluorescência 

direta (IFD) para a pesquisa do antígeno viral, de acordo com a técnica descrita por Dean et 
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al. (1996). O anticorpo conjugado utilizado foi um policlonal anti-RABV, produzido no IP/SP 

a partir de soro de cavalo (lote 05/13 com titulação de 1:90) A leitura foi realizada no 

microscópio de fluorescência LEICADMBL. 

 

Isolamento viral 

O isolamento viral em camundongo(IVC) foi realizado conforme metodologia descrita 

por Koprowski (1996), sendo que os camundongos pertencentes à linhagem Swiss-Webster de 

21 dias de idade, com peso entre 12 e 14 gramas, foraminoculadospela via intracerebral com 

0,03 mL de inoculo. Foram utilizados cinco animais por amostra e os mesmos foram 

observados diariamente durante 30 dias. A confirmação do diagnóstico foi obtida pela técnica 

de IFD. Todos os procedimentos realizados no presente estudo foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do IP/SP e pela CEUA da FMVZ-USP. 

O isolamento viral em cultivo de células(IVCC) foi realizado com a utilização de 

células da linhagem de neuroblastomamurino N2A e a técnica descrita por Webster e Casey 

(1996), modificada por Castilho et al. (2007), em placas com 96 orifícios de fundo chato. A 

leitura da reação foi realizada em microscópio invertido LEICADML de fluorescência, com 

lâmpada HBO-50, com aumento de 200X. 

 

RESULTADOS 

Foi observado que das 119amostras de SNCanalisadas, 39 apresentaram diagnóstico 

positivo nas diferentes técnicas realizadas, o que demonstrou uma positividade de 32,8%. Os 

bovinos positivos foram originários de municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais. 

Devido à proximidade geográfica da cidade de Toledo/MG com o EDA de Bragança Paulista, 

essa foi inclusa como pertencente a essa região (tabela1). 

O IP/SP recebeu amostras de 42 dos 645 (6,5%) municípios que compõe o Estado de 

São Paulo, destes apenas 12 (1,9%) possuíam amostras positivas para o RABV.A esses 

resultados foram adicionados os dados da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) do 

Estado de São Paulo, que obteve positividade em 7% dos municípios (45/645) e um total de 

107 bovinos positivos. Deste modo, o total de bovinos positivos para o estado de São Paulo 

durante o período analisado foi de 145 bovinos, dos quais 26,6% (38/145) foram 

encaminhados para o IP/SP. Somando-se os municípios de origem das amostras positivas, foi 

possível observar que 8,2% (53/645) dos municípios de São Paulo possuem a circulação do 

vírus entre os bovinos (figura 1). 
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A CDA realizou um levantamento dos abrigos de morcegos, identificando 4.413 

locais, dentre abrigos naturais (grutas, ocos de árvores, pedras) e artificiais (forro de telhado, 

casas abandonadas). A distribuição dos mesmos pode ser observada na figura 1. 

 

Tabela1 –Municípios de origem das amostras, de acordo com a divisão por Escritório de Defesa Agropecuária 
(EDA), de sistema nervoso central de bovinos positivos encaminhados para a Seção de Diagnóstico de Raiva do 
Instituto Pasteur de São Paulo no período de março de 2015 a março de 2016. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

 

 

EDA Municípios do Estado de São Paulo
Botucatu São Manuel 1 1/1 (100%) 15 15/178 (8,4%)

Joanópolis 3 3/6 (50%) 13 13/228 (5,7%)
Pedra Bela 1 1/1 (100%) 16 16/228 (7,0%)
Socorro 19 19/33 (57,6%) 37 37/228 (16,2%)
Toledo/MG* 1 1/1 (100%) 1 1/228 (0,4%)
Subtotal 24 24/43 (55,8%) 67 67/228 (29,4%)
Itatiba 2 2/2 (100%) 14 14/108 (13%)
Subtotal 2 2/5 (40%) 14 14/108 (13%)
Franca 2 2/5 (40%) 15 15/180 (8,3%)
Patrocínio Paulista 1 1/5 (20%) 27 27/180 (15%)
Pedregulho 1 1/3 (33,3%) 36 36/180 (20%)
Subtotal 4 4/22 (18,2%) 78 78/180 (43,3%)
Barra do Chapéu 2 2/2 (100%) 8 8/168 (4,8%)
Itararé 4 4/7 (57,1%) 27 27/168 (16,1%)
Subtotal 6 6/9 (66,7%) 35 35/168 (20,8%)
Ituverava 1 1/1 (100%) 5 5/72 (6,9%)
Nuporanga 1 1/1 (100%) 3 3/72 (4,2%)
Subtotal 2 2/3 (66,7%) 8 8/72 (11,1%)

TOTAL 39 39/119 (32,8%) 217 217/4413 (4,9%)

Itapeva

* Devido à proximidade geográfica

Franca

Campinas

Bragança 
Paulista

Orlândia

Número de Casos Abrigos de Morcegos
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Figura 1 – Distribuição geográfica dos bovinos positivos para raiva no Estado de São Paulo e distribuição dos 
abrigos de morcegos no período de março de 2015 a março de 2016.A) Distribuição das amostras de bovinos 
recebidas no Instituto Pasteur de São Paulo (IP/SP); B) Dados de bovinos positivos para raiva de acordo com a 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA/SP); C) Municípios que apresentaram casos de raiva em bovinos; 
D) Distribuição dos abrigos de morcegos (Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017). 
 

 

A B 

C D 
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Gráfico 1 – Distribuição da positividade das amostras dos bovinos recebidas no Instituto Pasteur de São Paulo 
durante o período de março de 2015 a março de 2016 (Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017). 

. 
 

 

 

Gráfico2– Distribuição dos bovinos positivos para raiva, quanto à faixa etária (Fonte: Centoamore, N.H.F., 
2017). 

 

Dentre os 39 positivos foi observada uma maior positividade no período da primavera 

(setembro a novembro, com pico em novembro), concentrando 46,2% (18⁄39) dos casos 

(gráfico 1). Os animais recebidos eram em sua maioria jovens, com uma média de idade de 

15,3 ± 14,5 meses, sendo o mais jovem com 2,5 meses e o mais velho com 60 meses, a 
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distribuição das faixas etárias pode ser observada no gráfico 2. As fêmeas foram mais 

acometidas (24/39 – 61,5%), assim como as raças leiteiras (64,1%). 

Também foi possível verificar que o período médio de evolução da doença foi de 

84,7± 54,4 horas, sendo o menor de 10 horas e o maior de 168 horas (gráfico 3). Dentre as 

39fichas analisadas dos animais positivos, 33 apresentavam informações quanto ao curso da 

doença e 27 quanto à vacinação dos animais, sendo possível observar que em 22 casos a 

doença evoluiu naturalmente para o óbito, enquanto que 10 foram eutanasiados, e 20 animais 

haviam sido vacinados no máximo seis meses antes do aparecimento dos sinais clínicos. 

Dos animais que foram eutanasiados, apenas cinco possuíaminformações quanto ao 

tempo decorrido entre a observação da presença de sinais clínicos e a eutanásia, sendo que o 

período variou de 10 a 192 horas. Destes os bovinoseutanasiados, dois apresentaram 

resultados negativos no IVCC (1980-v/15 – sem informação de quando sofreu eutanásia – e 

4159-v/15 – eutanasiado após 36 horas do início dos sinais clínicos). 

 

 

Gráfico 3 – Duração do período de evolução da doença nos bovinos positivos para a raiva (Fonte: Centoamore, 
N.H.F., 2017). 

 

Os resultados obtidos pela IFD foram confirmados pelas técnicas de isolamento viral 

(quadro1 e anexo – quadro 2). Quanto às amostras que não foram inoculadas em cultivo 

celular, foram consideradas inadequadas para este fim, pois se encontravamem avançado 

estado de autólise,fato que impossibilitou o diagnóstico por essa técnica. 
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Quadro 1 – Resultado da imunofluorescência direta (IFD), de isolamento viral em cultivo celular (IVCC) e 
isolamento viral em camundongos (IVC) nas amostras de sistema nervoso ventral de bovinos. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

IFD IVCC IVC Óbito
1168-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
1172-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
1310-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
1315-v/15 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
1316-v/15 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
1382-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
1492-v/15 Positivo Positivo Positivo Sem informação
1717-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
1718-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
1934-v/15 Positivo Impossibilitado Positivo Morte natural
1980-v/15 Positivo Negativo Positivo Eutanásia
2373-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
2377-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
2556-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
2753-v/15 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
2923-v/15 Positivo Negativo Positivo Sem informação
3304-v/15 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
3339-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
3469-v/15 Positivo Impossibilitado Positivo Morte natural
3472-v/15 Positivo Positivo Positivo Sem informação
3523-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
3585-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
3716-v/16 Positivo Positivo Positivo Sem informação
3814-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
3819-v/15 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
3854-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
3990-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
3992-v/15 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
4063-v/15 Positivo Positivo Positivo Sem informação
4064-v/15 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
4155-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
4159-v/15 Positivo Negativo Positivo Eutanásia
4192-v/15 Positivo Positivo Positivo Morte natural
159-v/16 Positivo Positivo Positivo Morte natural
234-v/16 Positivo Positivo Positivo Morte natural
366-v/16 Positivo Positivo Positivo Sem informação
413-v/16 Positivo Positivo Positivo Eutanásia
525-v/16 Positivo Positivo Positivo Sem informação
573-v/16 Positivo Positivo Positivo Morte natural

 Impossibilitado: amostra autolisada
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Foram observados um período de incubação (PI) médio de 10,5±2,4 dias, o período 

mínimo foi de 6 dias e o máximo de 16 dias, e uma mortalidade de 97,4% dos camundongos 

inoculados (190⁄195). O período de morbidade médio foi de 1,6 ± 0,63 dias, sendo o mínimo 

de um dia e o máximo de 6 dias (anexo – Tabela 1).  

 

DISCUSSÃO 

A diferença observada quanto aos municípios com bovinos positivos ao se comparar o 

IP/SP (12/645) e CDA/SP (45/645) pode ser explicada pela natureza dos profissionais 

responsáveis pelo encaminhamento de amostras. Isto ocorre, pois o IP/SP recebe material de 

SNCenviado por médicos veterinários da rede oficial das Secretarias de Saúde municipais, 

enquanto que os demais laboratórios do estado que realizam o diagnóstico da raiva recebem 

amostras de SNC provenientes de médicos veterinários vinculadosà CDA/SP. Apesar de um 

menor número de municípios encaminharem amostras para o IP/SP, esta instituição tem 

grande importância no diagnóstico dessa doença, uma vez que recebe 37,94% (118/311) das 

amostras encaminhadas para o diagnóstico da raiva no estado de São Paulo, além de ser 

responsável por 26,6% dos bovinos positivos para a doença. 

O número de municípios afetados com raiva em bovinos no presente experimento é 

inferior aos que podem ser encontrados em levantamentos realizados anteriormente.Pozzetti 

(2001) identificou 118 municípios com presença dessa enfermidade em herbívoros de 1996 a 

1999. Já Queiroz et al. (2009) constataram a existência de raiva em bovinos em138 

municípios pertencentes à região de Araçatuba. É importante que se realize estudos em 

períodos de tempo maiores para que se avalie a possibilidade de tendência de diminuição de 

municípios positivos ou de redução do envio de amostras, fato este já observado em Minas 

Gerais por Oliveira et al (2012). 

Das amostras analisadas neste estudo e encaminhadas ao IP/SP, 76,2% (30/39) das 

positivas se concentram na área considerada epidêmica e fronteiriça com o estado de Minas 

Gerais, indicando que essa é ainda uma região que demanda ações constantes devigilância, 

como já foi anteriormente observado em outros estudos (LUZ, 1988; POZZETTI, 2001). 

Apesar da presença de casos de raiva em todo país, há variações regionais quanto à 

proporção de casos de bovinos positivos, como observado nos seguintes trabalhos: 15,92% no 

Mato Grosso do Sul (RIBAS et al., 2013), 48,7% no semiárido nordestino (GALIZA et al., 

2010), 41,8% em Minas Gerais (OLIVEIRA et al., 2012) e 30,6% no Paraná (DOGNANI, 

2014).  
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Diferenças quanto à ocorrência também foram observadas em diferentes regiões do 

estado de São Paulo.Queiroz et al. (2009) verificaram que 16% dos bovinos foram acometidos 

na região de Araçatuba, enquanto que na região de Presidente Prudente, Albas et al. (2005) 

encontraram que 7,8% dos bovinos foram analisados como positivos para o RABV. 

A maior positividade para a raiva encontrada em gado leiteiro poderia estar 

relacionada ao fato desses animais se encontrarem em uma condição de confinamento, o que 

leva a maior concentração de animais em um pequeno espaço, aumentando, deste modo, a 

disponibilidade de alimento para o morcego hematófagoDesmodusrotundus. O tipo de criação 

local também influencia as raças mais afetadas, Oliveira et al. (2012) observaram uma maior 

positividade para raiva em raças taurinas (33,8%) em Minas Gerais e Langohr et al. (2003) 

observou maior frequência desta enfermidade em bovinos mestiços ou da raça nelore no Rio 

Grande do Sul. 

A vacinação para a imunização contra raiva é um método eficaz para controle e 

prevenção de surtos da doença. Deste modo, é importante que a vacina utilizada esteja em 

boas condições de armazenamentosob refrigeração a temperatura entre +2 a +8°C, tanto 

anteriormente, quanto durante a utilização da mesma (CASTO; BRUNELL, 1991; BRIGGS 

et al., 2000). 

A vacina utilizada é do tipo inativada e sua manutenção fora das condições adequadas 

de conservação pode levar a uma diminuição ou perda de sua eficácia. Uma queda na eficácia 

de proteção pela conservação inadequada da vacina justificaria o fato de que dentre os 39 

bovinos positivos para raiva, 20 serem previamente imunizados contra o RABV. A resposta 

imune individual frente ao desafio vacinal também deve ser outro fator a ser considerado, uma 

vez que o animal pode ser um “mau respondedor” ao desafio antigênico, ou seja, mesmo com 

a vacina em boas condições de armazenamento e eficácia mantida, pode não ser capaz de 

atingir títulos protetores contra o RABV. Outro fator que também deve ser levado em 

consideração é a prática da vacinação somente após que propriedades vizinhas obtenham o 

diagnóstico positivo contra a raiva, como medida de controle do foco. Essa conduta pode não 

ser um método eficiente, uma vez que a raiva possui um período de incubação longo de 2 a 12 

semanas (MAXIE, 2007). Além disso, existe a necessidade de intervalo de tempo de pelo 

menos 14 dias para que a elevação dos títulos de anticorpos neutralizantes tenha atividade 

protetora (BRIGGSet al., 2000). 

A maioriados animais acometidos (60%) no presente experimento eram jovens (com 

até 12 meses de idade), isso pode ser devido ao fatoque a primovacinação em bovinos com 

menos de 5 meses de idade não deve garantir títulos protetores a esses animais, necessitando 
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assim, de doses de reforço para assegurar maior resposta humoral(YAKOBSON et 

al.,2015).Ribas et al. (2013), no Mato Grosso do Sul, observaram que 55% dos animais 

avaliados possuíam idade até 24 meses, assim como os resultados obtidos em diferentes 

regiões brasileiras, tais como: no nordeste do país (LIMA et al., 2005), no Mato Grosso do 

Sul (LANGOHR et al., 2003; LEMOS, 2005) e em Minas Gerais (OLIVEIRA et al., 2012). 

Além disso, foi observado que há menor positividade em bezerros menores de um mês 

e em animais maiores de 48 meses. Provavelmente, isso deve ocorrer uma vez que os bezerros 

se encontram protegidos pela ingestão de colostro (BRAMBELL, 1958) e as sucessivas 

vacinaçõesnos animais mais velhos induziriam proteção, uma vez que a vacina é uma boa 

indutora de imunidade (KOTAITet al., 2010). 

A maior positividade para raiva durante os meses de primavera (setembro a novembro) 

é um achado que não corrobora os demais trabalhos da literatura. Com exceção de Gomes e 

Monteiro (2011) que não observaram sazonalidade, diversos autores relatam um pico de 

positividade no período de outono/inverno (FEITAL; CONFALONIERI, 1998; SILVAet al., 

2001;MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2011;RIBAS et al., 2013; DOGNANI, 2014). 

Os sinais clínicos predominantes observados nos bovinos acometidos com raiva neste 

trabalho foram incoordenaçãomotora e movimentos de pedalagem, característicos da 

manifestação paralíticadesta enfermidade (CENTOAMORE, 2017c), resultados semelhantes 

ao observado por diversos autores (LIMAet al.,2005; PEDROSO et al.,2009; 

MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2011;RIBAS et al., 2013). Outra manifestação clínica 

frequente observada foio decúbito. 

Duas amostras não foram encaminhadas para o IVCC (1934-v⁄15 e 3469-v⁄15), pois se 

encontravam em avançado estado de autólise, fazendo com que as amostras sejam citotóxicas, 

tornando assim inviáveis o seu cultivo em células. Devido a isso, as suspensões foram 

inoculadas somente pela via intracerebral em camundongos, pois o sistema in vivoé mais 

resistente à citotoxicidade em relação ao in vitroe tiveram assim o resultado positivo, 

confirmando o resultado previamente obtido pela IFD(RUDD; TRIMARCHI, 1989). 

O período de evolução da raiva é o intervalo de tempo de inspeção realizado pelo 

proprietário ou pelo tratador, o que a torna uma variável muito subjetiva, pois é dependente da 

experiência do observador, do tipo de criação animal (estabulada ou a pasto), do manejo e do 

momento da eutanásia nos bovinos estudados. Esses animaiseutanasiados tiveram um período 

de evolução de 10 a 192 horas, podendo estar dentro do intervalo geralmenteobservadono 

curso natural da doençade 3 a 7 dias (PEDROSO et al., 2009).  
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A diferença no diagnóstico para raiva entre as técnicas de IVCC e IVC, obtidas nas 

amostras 1980-v⁄15, 2923-v⁄15 e 4159-v⁄15, poderia ser explicado em virtude da baixa carga 

viral, que seria consequência de eutanásianos bovinos realizada precocemente (SMITH, 1995; 

TRIMARCHI; SMITH, 2002).Provavelmente, ocorreram nestes casos um período de 

evolução da doença mais curto, durante o qual não atingiu concentrações virais suficientes nas 

regiões encefálicas do SNC para serem detectadas pela técnica de IVCC. Ribas et al. (2013) e 

Carrieri et al. (2006) não encontraram relação entre eutanásia dos animais e menor 

positividade nas técnicas de IFD e IVC. 

Além disso, outro fator que pode ter influenciado a discordância de diagnóstico entre 

as técnicas de IVCC e IVC é a perda de viabilidade viral durante a conservação da amostra ou 

da suspensão por período elevado de tempo, uma vez que o vírus é envelopado, este é sensível 

a alterações de temperatura. Em uma comparação realizada por Lopes et al. (2010), verificou-

se uma perda importante de viabilidade viral em amostras de animais infectados com o 

RABV, após longos períodos de estocagem, havendo uma diminuição da positividade das 

mesmas no IVC. 

 

CONCLUSÃO 

No levantamento epidemiológico de casos de raiva em bovinos no estado de São 

Paulo, realizado no período de março de 2015 a março de 2016, observou-se que há 

distribuição geográfica por todo o estado com maior ocorrência na região de Bragança 

Paulista e áreas epidêmicas para a ocorrência de raiva em bovinos, sendo essas regiões que 

enviam mais amostras para diagnóstico para o IP/SP. 

A maioria dos casos foi observada na estação da primavera (setembro a novembro), 

em bovinos jovens de até 12 meses e de raças de aptidão leiteira. 
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ANEXOS A 

 
Figura 1 – Divisão do Estado de São Paulo em regionais e em área de risco epidemiológico da raiva dos 
herbívoros (Fonte:Kotaitet al., 2010 – modificado). 
 

 

  
Figura 2 – Encéfalo bovino recebido na Seção de Diagnóstico da Raiva do Instituto Pasteur de São Paulo. A) 
Encéfalo antes do início do processamento, observa-se o aspecto sanguinolento da amostra. B) No lado direito da 
imagem se observa o tronco encefálico e tálamo separados do restante do encéfalo (lado esquerdo) (Fonte: 
Centoamore, N.H.F., 2017). 
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Quadro 1 – Municípiosdos estados de São Paulo e de Minas Gerais, divididos de acordo com o Escritório de 
Defesa Agropecuária (EDA), de origem das amostras de SNC de bovinos encaminhados para a Seção de 
Diagnóstico de Raiva do Instituto Pasteur de São Paulo no período de março de 2015 a março de 2016. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017 

Araçatuba 1
Brejo Alegre 1
Subtotal 2
Descalvado 1
Dourado 2
Ribeirão Bonito 1
São Carlos 1
Subtotal 5
São Manuel  1
Amparo  1
Bom Jesus dos Perdões  1
Joanópolis 6
Pedra Bela 1
Socorro 33
Toledo/MG* 1
Subtotal 43
Itatiba 2
Morungaba 2
Paulínia 1
Subtotal 5
Altinópolis 1
Cristais Paulista 1
Franca 5
Itirapuã 4
Patrocínio Paulista 5
Pedregulho 3
Restinga 3
Subtotal 22
Barra do Chapéu 2
Itararé 7
Subtotal 9
Itápolis 1
Júlio Mesquita 1
Marília 1
Salesópolis 2
Jaguariúna 1
Itapira 4
Mogi-Guaçu 1
Subtotal 6
Ituverava 1
Nuporanga 1
Orlândia 1
Subtotal 3
Ourinhos 1
São Pedro 3
Subtotal 4
Santa Bárbara d'Oeste 1
Arcebrugo/MG* 1
Divinolândia 1
Espírito Santo do Pinhal 3
Itobi 1
Mococa 3
Poços de Caldas/MG* 1
São João da Boa Vista 3
Subtotal 13

TOTAL 119
*Escritório de Defeasa Agropecuária (EDA) mais próximo

Campinas

Mogi-Mirim

Orlândia

Ourinhos

Piracicaba

São João da Boa 
Vista

Franca

Itapeva

Lins
Jaboticabal

Marília
Mogi das Cruzes

Bragança Paulista

Araraquara

Araçatuba

Botucatu

EDA Municípios de Origem
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Quadro 2 – Resultado da imunofluorescência direta (IFD), de isolamento viral em cultivo celular (IVCC) e em 
camundongos (IVC) nas amostras de bovinos. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

IFD ICC IC IFD ICC IC

1047-v/15 Negativo Negativo Negativo 3148-v/15 Negativo Negativo Negativo

1048-v/15 Negativo Negativo Negativo 3199-v/15 Negativo Negativo Negativo

1098-v/15 Negativo Negativo Negativo 3200-v/15 Negativo Negativo Negativo

1102-v/15 Negativo Negativo Negativo 3281-v/15 Negativo Negativo Negativo

1168-v/15 Positivo Positivo Positivo 3304-v/15 Positivo Positivo Positivo

1171-v/15 Negativo Negativo Negativo 3334-v/15 Negativo Negativo Negativo

1172-v/15 Positivo Positivo Positivo 3339-v/15 Positivo Positivo Positivo

1173-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo 3462-v/15 Negativo Negativo Negativo

1227-v/15 Negativo Negativo Negativo 3469-v/15 Positivo Impossibilitado Positivo

1265-v/15 Negativo Impossibilitado Negativo 3472-v/15 Positivo Positivo Positivo

1298-v/15 Negativo Negativo Negativo 3492-v/15 Negativo Negativo Negativo

1299-v/15 Negativo Negativo Negativo 3521-v/15 Negativo Negativo Negativo

1310-v/15 Positivo Positivo Positivo 3522-v/15 Negativo Negativo Negativo

1315-v/15 Positivo Positivo Positivo 3523-v/15 Positivo Positivo Positivo

1316-v/15 Positivo Positivo Positivo 3583-v/15 Negativo Negativo Negativo

1382-v/15 Positivo Positivo Positivo 3585-v/15 Positivo Positivo Positivo

1397-v/15 Negativo Negativo Negativo 3716-v/15 Positivo Positivo Positivo

1487-v/15 Negativo Negativo Negativo 3814-v/15 Positivo Positivo Positivo

1492-v/15 Positivo Positivo Positivo 3819-v/15 Positivo Positivo Positivo

1493-v/15 Negativo Negativo Negativo 3854-v/15 Positivo Positivo Positivo

1504-v/15 Negativo Negativo Negativo 3990-v/15 Positivo Positivo Positivo

1542-v/15 Negativo Negativo Negativo 3992-v/15 Positivo Positivo Positivo

1717-v/15 Positivo Positivo Positivo 3995-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo

1718-v/15 Positivo Positivo Positivo 4035-v/15 Negativo Negativo Negativo

1772-v/15 Negativo Negativo Negativo 4063-v/15 Positivo Positivo Positivo

1934-v/15 Positivo Impossibilitado Positivo 4064-v/15 Positivo Positivo Positivo

1946-v/15 Negativo Negativo Negativo 4129-v/15 ImpossibilitadoImpossibilitado Negativo

1947-v/15 Negativo Negativo Negativo 4154-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo

1958-v/15 Negativo Negativo Negativo 4155-v/15 Positivo Positivo Positivo

1980-v/15 Positivo Negativo Positivo 4159-v/15 Positivo Negativo Positivo

1991-v/15 Negativo Impossibilitado Negativo 4192-v/15 Positivo Positivo Positivo

2023-v/15 Negativo Negativo Negativo 4218-v/15 Negativo Impossibilitado Negativo

2181-v/15 Negativo Negativo Negativo 4387-v/15 Negativo Negativo Negativo

2312-v/15 Negativo Negativo Negativo 4513-v/15 Negativo Negativo Negativo

2373-v/15 Positivo Positivo Positivo 4574-v/15 Negativo Negativo Negativo

2377-v/15 Positivo Positivo Positivo 4697-v/15 Negativo Negativo Negativo

2378-v/15 Negativo Negativo Negativo 4764-v/15 Negativo Negativo Negativo

2422-v/15 Negativo Negativo Negativo 4802-v/15 Negativo Negativo Negativo

2516-v/15 Negativo Negativo Negativo 102-v/16 Negativo Negativo Negativo

2548-v/15 Negativo Negativo Negativo 152-v/16 Negativo Negativo Negativo

2554-v/15 Negativo Negativo Negativo 159-v/16 Positivo Positivo Positivo

2555-v/15 Negativo Negativo Negativo 207-v/16 Negativo Negativo Negativo

2556-v/15 Positivo Positivo Positivo 232-v/16 Negativo Negativo Negativo

2575-v/15 Negativo Negativo Negativo 234-v/16 Positivo Positivo Positivo

2601-v/15 Negativo Negativo Negativo 284-v/16 Negativo Negativo Negativo

2602-v/15 Negativo Negativo Negativo 366-v/16 Positivo Positivo Positivo

2606-v/15 Negativo Negativo Negativo 413-v/16 Positivo Positivo Positivo

2607-v/15 Negativo Negativo Negativo 421-v/16 Negativo Negativo Negativo

2746-v/15 Negativo Negativo Negativo 506-v/16 Negativo Negativo Negativo

2753-v/15 Positivo Positivo Positivo 509-v/16 Negativo Negativo Negativo

2794-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo 525-v/16 Positivo Positivo Positivo

2882-v/15 Negativo Negativo Negativo 573-v/16 Positivo Positivo Positivo

2891-v/15 Negativo Negativo Negativo 634-v/16 Negativo Negativo Negativo

2923-v/15 Positivo Negativo Positivo 736-v/16 Negativo Negativo Negativo

2926-v/15 Negativo Negativo Negativo 895-v/16 Negativo Negativo Negativo

3024-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo 956-v/16 Negativo Negativo Negativo

3060-v/15 Negativo Negativo Negativo 1056-v/16 Negativo Negativo Negativo

3107-v/15 Negativo Negativo Negativo 1074-v/16 Negativo Negativo Negativo

3130-v/15 Negativo Negativo Negativo 1081-v/16 Negativo Negativo Negativo

3143-v/15 Negativo Negativo Negativo

Impossibilitado: amostra autolisada
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Tabela 1 – Períodos de incubação e morbidade e taxa de mortalidade dos camundongos inoculados no 
isolamento viral em camundongos. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

1168-v/15 6 2 ±1 5/5 100%
1172-v/15 9 2 ± 1,23 5/5 100%
1310-v/15 9 2 ± 1,23 5/5 100%
1315-v/15 9 1,2 ± 0,45 5/5 100%
1316-v/15 9 2 ± 1,73 5/5 100%
1382-v/15 9 1,4 ± 0,55 5/5 100%
1492-v/15 9 3,8 ± 0,84 5/5 100%
1717-v/15 8 1,6 ± 1,34 5/5 100%
1718-v/15 12 1,4 ± 0,55 5/5 100%
1934-v/15 13 1,4 ± 0,55 5/5 100%
1980-v/15 12 1 ± 0 5/5 100%
2373-v/15 11 3,2 ± 0,84 5/5 100%
2377-v/15 11 1,8 ± 1,1 5/5 100%
2556-v/15 14 1,4 ± 0,89 5/5 100%
2753-v/15 9 1,8 ± 1,1 5/5 100%
2923-v/15 13 1,6 ± 0,55 6/6 100%
3304-v/15 12 1 ± 0 5/5 100%
3339-v/15 10 2 ± 1,41 5/5 100%
3469-v/15 10 1,6 ± 0,89 5/5 100%
3472-v/15 14 1 1/5 20%
3523-v/15 11 1 ± 0 5/5 100%
3585-v/15 8 2 ± 2,2 5/5 100%
3716-v/16 10 1,2 ± 0,45 5/5 100%
3814-v/15 14 1 ± 0 5/5 100%
3819-v/15 12 1,4 ± 0,55 5/5 100%
3854-v/15 14 1 ± 1 4/5 80%
3990-v/15 11 1,8 ± 1,1 5/5 100%
3992-v/15 13 1,2 ± 0,45 5/5 100%
4063-v/15 9 1 ± 0 4/5 80%
4064-v/15 7 1,2 ± 0,45 5/5 100%
4155-v/15 13 1 ± 0 5/5 100%
4159-v/15 16 1 1/10 10%
4192-v/15 9 1 ± 0 4/4 100%
159-v/16 9 1,8 ± 1,1 5/5 100%
234-v/16 9 2,2 ± 1,1 5/5 100%
366-v/16 11 1,6  ± 0,89 5/5 100%
413-v/16 7 2,6 ± 0,55 5/5 100%
525-v/16 8 1 ± 0 5/5 100%
573-v/16 8 2,2 ± 1,1 5/5 100%

*Isolamento viral em camundongos foi repetido

Animal
Período de incubação 

(dias)
Camundongos 

mortos/inoculados
Taxa de mortalidade

Período de morbidade 
médio (dias)
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Gráfico 1 – Perfil racial dos bovinos com diagnóstico positivo para raiva. Resultados expressos em 
porcentagem. (Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017).  
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Avaliação do desempenho de diferentes técnicas laboratoriais realizadas para o 
diagnóstico da raiva em amostras de bovinos. 

 

RESUMO 

 

A raiva é causada por um vírus do gênero Lyssavirus, possui uma conformação que se 

assemelha a um projétil; fita-simples de RNA com senso negativo. Apesar dos esforços para 

seu controle, ainda é uma enfermidade que causa 70.000 óbitos humanos anualmente, 

sobretudo em países em desenvolvimento, sendo considerada como negligenciada. As 

técnicas consideradas “padrão ouro” para o diagnóstico post-mortem são a 

imunofluorescência direta (IFD) e o isolamento viral. Porém, como não são todos os 

laboratórios que possuem os insumos necessários para a realização destas técnicas, é 

importante que outros métodos laboratoriais para o diagnóstico da raiva sejam avaliados como 

técnicas alternativas e complementares. Para tal finalidade, as técnicas diagnósticas precisam 

ser específicas e sensíveis para garantir confiabilidade. Deste, modo, este estudo visou 

comparar diversos métodos diagnósticos para o vírus da raiva (IFD, imunohistoquímica - 

IHQ, isolamento viral em cultivo de células - IVCC, isolamento viral em camundongos - IVC, 

transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase - RT-PCR e RT-PCR em 

tempo real - RT-qPCR), quanto às suas sensibilidade e especificidade diagnósticas. Para isso, 

foram utilizadas amostras de sistema nervoso central provenientes de 127 bovinos 

encaminhados ao Instituto Pasteur de São Paulo. Os resultados observados indicam maiores 

sensibilidade e especificidade diagnósticas nas técnicas de IFD, IHQ e IVC (100%). Apesar 

das técnicas de RT-PCR e RT-qPCR possuírem resultados semelhantes, foram observadas 

amostras “inconclusivas”, mostrando, portanto, que há limitação quanto ao uso das mesmas 

com a finalidade de diagnóstico. O IVCC foi o método diagnóstico com menor valor de 

sensibilidade (91,9%), sendo assim, não recomendado seu uso exclusivo como método 

substitutivo à IFD. Frente aos resultados obtidos, conclui-se que todas as técnicas 

laboratoriais podem ser realizadas em conjunto, visando assim aumentar a capacidade 

laboratorial de confirmação. 

 

Palavras-chave:Raiva bovina.Sensibilidade.Técnicas diagnósticas. 
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INTRODUÇÃO 

O vírus da raiva (RABV) é um agente que causa uma encefalomielite aguda e de curso 

quase sempre letal causada por um vírus de RNA de fita simples e senso negativo do gênero 

Lyssavirus e da família Rhabdoviridae(KUZMIN; TORDO, 2012). 

A raiva está presente em todos os continentes em mais de 150 países e territórios, com 

exceção da Antártida (BINGHAM; MERWE, 2002). Apesar de grandes campanhas para a 

erradicação da raiva canina, anualmente ainda ocorrem de 40.000 a 70.000 óbitos humanos no 

mundo, sobretudo em países em desenvolvimento (WHO, 2013). Estima-se que 99% dos 

casos ainda ocorrem pela transmissão através de agressão por cães, principalmente nos 

continentes africano e asiático. Mesmo em países desenvolvidos, nos quais a raiva canina foi 

erradicada, há a circulação do vírus em animais silvestres (RUPPRECHT; SLATE, 2012). 

O diagnóstico consiste uma parte importante para se combater a raiva, já que o 

resultado influencia as decisões quanto ao tratamento profilático pós-exposição e as medidas 

tomadas em um controle de foco, deste modo, se faz necessário o uso de técnicas laboratoriais 

sensíveis e específicas para que o diagnóstico seja claro e inequívoco (MESLIN; KAPLAN, 

1996; LÉCHENNEet al., 2016). 

A negligência é representada pela falta de vigilância, o que leva à perda de dados 

sobre a incidência da enfermidade, estimativas de prejuízo econômico imprecisas e uma 

subestimativa da real importância mundial da raiva. A baixa vigilância é o resultado da falta 

de comprometimento político e de investimento para o controle da raiva, fazendo assim, com 

que a negligência se perpetue (LÉCHENNEet al., 2016). 

Nenhum dos métodos laboratoriais apresenta 100% de sensibilidade e especificidade 

diagnósticas, porém quando realizados em conjunto aumentam a capacidade laboratorial de 

confirmação, embora o negativo não exclua a possibilidade de raiva, um diagnóstico positivo 

pode ser conclusivo (CALDAS; WADA, 2009). Um resultado falso negativo poderia resultar 

como consequência catastrófica uma morte humana. 

A imunofluorescência direta (IFD) é considerada como teste “padrão ouro” pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) para o 

diagnóstico laboratorial post-mortemda raiva, uma vez que apresenta alta sensibilidade e 

especificidade, ambas são próximas a 100%, tanto para amostras animais, quanto humanas 

(DEANet al., 1996; OIE, 2012). Além disso, por ser uma técnica rápida(3∼4 horas para a sua 

execução) e acurada, é frequentemente utilizada como parâmetro para a continuidade ou não 
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da profilaxia pós-exposição em humanos que sofreram agravos por animais suspeitos 

(BOURGHY et al., 1989). 

Apesar da sua eficiência comprovada, a IFD pode apresentardesvantagens que são 

capazes de dificultaro seu uso, tais como:1) alto custo na aquisição e manutenção do 

microscópio de fluorescência;2) exposição a amostras que contenham o vírus vivo às pessoas 

que trabalham no laboratório;3) necessidade de treinamento na leitura das lâminas coradas 

com fluorescência no microscópio; 4)necessidade do conjugado antirrábicode alta qualidade; 

5) dificuldade do transporte de amostras frescas em condições adequadas para o 

diagnóstico(LAST et al., 1994; JOGAI et al., 2000; ARSLAN, et al., 2004;JACKSON; 

WUNNER, 2007;HOSSAIN, 2011).Adicionalmente, a amostragem de porções de sistema 

nervoso central (SNC) não representativas da distribuição viral também é um fator que pode 

contribuir na diminuição eficiência dos resultados da IFD, principalmente nas situações de 

baixa carga viral, uma vez que o RABV não se distribui de forma homogênea pelo SNC e a 

disseminação viral difere entre as espécies animais, comprometendo a confiabilidade dos 

métodos laboratoriais para a detecção do vírus (STEIN et al., 2010; CENTOAMORE, 2017c). 

Uma forma de reduzir o risco da exposição ao vírus vivo é a conservaçãodas amostras 

de SNC em formol, uma vez que o RABV é rapidamente inativado neste fixador. Além da 

possibilidade de detecção do antígeno viral pela técnica de imunohistoquímica (IHQ), as 

amostras teciduais emblocadas em parafina fixadasem formol permitem preservar a estrutura 

do tecido e possibilitam a avaliação histológica para diagnósticos diferenciais de outras 

enfermidades que englobam as síndromes neurológicas em bovinos, uma vez que lesões 

teciduais podem ser observadas (LASTet al., 1994; RUPPRECHT et al., 2002). Esta fixação 

da amostra de SNC em formol apresenta também a vantagem de evitar a autólise do tecido 

nervoso, permitindo a sua conservação por períodos prolongados de tempo, podendo ser 

utilizado em estudos retrospectivos (ARSLAN et al., 2004). 

Diversos estudos realizados para diagnóstico da raiva comparando a IFD à IHQ 

concluíram que ambas as técnicas possuem sensibilidades diagnósticas semelhantes 

(PALMERetal., 1985; ZIMMER et al., 1990; ACHKAR et al., 2010). Em diagnósticos de 

casos suspeitos de raiva com evolução nas fases iniciais, a IHQ pode ser até mais sensível do 

que as técnicas histológicas e a IFD. A desvantagem com relação à técnica é a dificuldade na 

aquisição de anticorpos antirrábicoscomerciais policlonais universais. A maioria dos estudos 

realizados utilizou-se de anticorpos antirrábicosmonoclonais e policlonais “caseiros”, que 

podem ter variação da sensibilidade em relação a variantes regionais do RABV, dificultando 
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assim o diagnóstico (PALMER et al., 1985;ZIMMER et al., 1990;ARSLAN et al., 

2004;WOLDEHIWET, 2005;LEMBO et al., 2006). 

Para os casos em que seja necessária a confirmação do resultado obtido no diagnóstico 

da raiva, o isolamento viral pode ser realizado, ou por inoculação intracerebral em 

camundongos ou em células de neuroblastomamurino N2A, conforme preconizado pela 

OMSe OIE (WHO, 2004; OIE, 2012). 

O isolamento viral em camundongos (IVC)possui alta sensibilidade diagnóstica, 

próxima de 100% em amostras nas quais o vírus encontra-se viável, podendo detectar o 

RABV em amostras de SNC com baixa carga viral, sendo capazes em algumas situações 

particulares de resultar resultados positivos nos quais em outras técnicas apresentaram laudos 

negativos, como por exemplo, a IFD. Este sistema biológico apresenta também a vantagemde 

ser mais resistente à infecção bacteriana do que as de linhagens celulares, porém, o 

diagnóstico por IVC pode levar até 30 dias para ser obtido devido ao prolongado período de 

incubação das amostras de rua(BOURHYet al., 1989). Além de ser uma técnica mais onerosa 

e que necessita de mais espaço físico das instalações de infectório, há a exigência de um 

fornecimento ininterruptode animais em bom status sanitário para o diagnóstico (MESLIN; 

KAPLAN, 1996; CHHABRAet al., 2007). No entanto, amostras de SNC em decomposição 

podem apresentar resultados negativos devido à inativação viral e consequente perda da sua 

viabilidade, mesmo sendo positivas para outras técnicas (ALBAS et al., 1999). 

O isolamento viral em cultura de células (IVCC) possui vantagens quando comparado 

ao IVC, como custo reduzido, sendo aproximadamente três vezes menor (US$ 17,00 por 

amostra) e maior rapidez na obtenção do resultado, que pode ser geralmente gerado em quatro 

dias (WEBSTER; CASEY, 1996; BONES et al., 2015). Castilho et al. (2007), em estudo 

realizado com amostras de SNC de morcegos, observaram que o IVCC é uma alternativa 

sensível, rápida e economicamente viável ao IVC. No entanto, esta técnica possui como 

principal desvantagem a necessidade além de instalações apropriadas para um cultivo de 

células, - tais como cabines de segurança biológica (para manutenção celular e inoculação 

viral) e estufas de CO2(para incubação) -, também de uma equipe técnica extremamente 

capacitada para a sua execução. 

Além da importância diagnóstica do isolamento viral, estas técnicas (IVC e IVCC) 

também permitem a obtenção de estirpes virais, importante para a caracterização genética e 

fenotípica do “vírus de rua”em investigações posteriores, o que possibilitam tanto o estudo da 

epidemiologia molecular (CASTILHOet al., 2007) como o de patogênese viral (GAMON, 

2015; KATZ et al., 2016). 
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A reação em cadeia da polimerase (PCR) convencional é um método complementar 

aos tradicionais como a IFD e isolamento viral, que pode ser utilizado na rotina laboratorial 

do diagnóstico da raiva, sendo considerado um procedimento sensível, específico e rápido. 

Além disso, esta técnica molecular possui eficiência comprovada na detecção viral inclusive 

em amostras autolisadase emblocadas em parafina (SACRAMENTOet al., 1991; 

WACHARAPLUESADEE et al., 2006; FOOKS et al., 2009).  

O gene-alvo do RNA genômico do RABV geralmente escolhido para o diagnóstico 

molecular é o codificador da nucleoproteína (N), considerado altamente conservado. Essa 

nucleoproteína possui funções associadas com a encapsidação do genoma viral e é utilizada 

para caracterização genética e antigênica das linhagens e variantes virais (SACRAMENTO et 

al., 1991; CARNIELI et al., 2006). 

Apesar da alta sensibilidade, a detecção da amplificação do ácido nucléico viral exige 

uma etapa adicional de eletroforese em gel com a manipulação de amostras positivas, que se 

não for realizada de forma criteriosa pode aumentar o risco de contaminação cruzada.A 

utilização de sistema baseado em gel não permite a quantificação das cópias de genoma e há 

também a necessidade de sequenciar o produto de PCR encontrado com o objetivo de 

verificar a especificidade analítica, uma vez que bandas “espúrias” do mesmo tamanho em 

pares de bases do fragmento do amplicon desejado podem ser visualizadas e erroneamente 

classificadas como positivas (BELAK; THOREN, 2001; HUGHESet al., 2004).Esta técnica 

além de ser laboriosa e demorada, não apresenta alto rendimento, tornando assim inviável o 

processamento de um número elevado de amostras. 

A PCR em tempo real (qPCR) permite a detecção em tempo real da amplificação do 

ácido nucléico viral de modo concomitante ao processo de polimerização por intermédio 

daidentificação de um sinal de fluorescência. Atualmente emprega-se dois sistemas para a 

qPCR, sendo que um utiliza fluoróforosnão específicos que se intercalam com a dupla-fita do 

DNA (ensaio Sybr Green I) e outro sistema é constituído poruma sonda de hidrólise 

Taqmancomposta por uma sequência específica de oligonucleotídeos marcados com 

“reporter” fluorescente (HARKESS; FOOKS, 2011; FISHER et al., 2012).  

Hoffmann et al. (2009) verificaram a RT-qPCR como um sistema rápido, sensível, 

específico e confiável para o diagnóstico de enfermidades incluindo as lissaviroses, sendo 

inclusive mais sensível e específico que a RT-PCR convencional no ponto de vista analítico. 

Apesar da sensibilidade do sistema SYBR Green, há risco significativo de observação de 

resultados falsos positivos, quando executado sem o sequenciamento posterior das amostras 

amplificadas (WADHWA et al, 2017). 
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Porém as desvantagens da técnica de RT-qPCR são: o alto custo de equipamentos e 

reagentes (WONG; MEDRANO, 2005),além da diminuição da acurácia na análise de 

resultados em algumas situações que causam queda da eficiência na amplificação, tais como a 

presença da sequência alvo em baixas concentrações em relação aos ácidos nucléicos “não 

alvos” na amostra e a existência de inibidores que podem limitar a capacidade quantitativa 

deste método diagnóstico (POHL; SHIH, 2004;CANKARet al., 2006;HINDSON et al., 2011; 

PEKIN et al., 2011; SANDERS et al., 2011). 

Para que sejam executadas de forma a garantir a confiabilidade dos resultados obtidos, 

existe a necessidade de instalações laboratoriais sofisticadas e de pessoal treinado na 

execução das técnicas moleculares descritas.Além disso, com o intuito de melhorar a sua 

acurácia, se faz cada vez mais necessária, a disponibilidade comercial de kits padronizados e 

validados como ferramentas moleculares para o diagnóstico da raiva para a realização de 

forma eficiente do teste em amostras de rua. 

Pela importância da raiva tanto na saúde pública quanto animal, é importante que se 

utilize técnicas que permitam um diagnóstico rápido e preciso, deste modo, esse trabalho 

avaliou as técnicas de IFD, IHQ, IVCC, IVC e moleculares com o objetivo de comparar 

sensibilidade e especificidade diagnósticas de cada método, visando verificar o desempenho 

destas técnicas em amostras de bovinos naturalmente infectados com RABV. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Material 

O estudo foi realizado com o SNC de 127 bovinos encaminhados para a Seção de 

Diagnóstico da Raiva do Instituto Pasteur de São Paulo (IP/SP) por municípios dos estados de 

São Paulo, Minas Gerais e Acre, no período de março de 2015 a março de 2016. As amostras 

foram mantidas sob refrigeração até o momento do processamento das mesmas. 

 

Métodos 

Técnica de imunofluorescência direta 

Foram confeccionadas lâminas com impressões de fragmentos de SNC, sendo que as 

mesmas foram submetidas à técnica deIFD para a pesquisa do antígeno viral, de acordo com a 

técnica descrita por Dean et al. (1996). A leitura foi realizada no microscópio de fluorescência 

LEICA DMBL. 
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Isolamento viral 

O IVC foi realizado conforme metodologia descrita por Koprowski (1996), sendo que 

os camundongos pertencentes à linhagem Swiss-Webster de 21 dias de idade, com peso entre 

12 e 14 gramas, foram inoculados pela via intracerebral com 0,03 mL de inoculo. Foram 

utilizados cinco animais por amostra e os mesmos foram observados diariamente durante 30 

dias. A confirmação do diagnóstico foi obtida pela técnica de IFD. Todos os procedimentos 

realizados no presente estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do IP/SP (protocolo 04/15) e pela CEUA da FMVZ-USP (protocolo 7533040215). 

O IVCC foi realizado com a utilização de células da linhagem de 

neuroblastomamurino N2A e a técnica descrita por Webster e Casey (1996), modificada por 

Castilho et al. (2007), em placas com 96 orifícios de fundo chato. A leitura da reação foi 

realizada em microscópio invertido LEICA DML de fluorescência, com lâmpada HBO-50, 

com aumento de 200X. 

 

Imunohistoquímica 

Foram coletados fragmentos de SNC e os mesmos foram fixados em formol a 10% 

tamponado. Posteriormente, foram submetidos à desidratação em soluções alcoólicas, 

diafanização e inclusão em parafina. Os blocos de parafina foram cortados em micrótomo a 

fim de produzir cortes de 5m de espessura em lâminas de vidro silanizadas.  

O antígeno viral foi detectado com a utilização do anticorpo primário antirrábico 

(Millipore 5199). A metodologia empregada foi descrita por Pedroso et al. (2008). A leitura 

das lâminas foi realizada em microscópio óptico Nikon Eclipse E2000. 

 

Técnicas moleculares 

Extração do RNA viral 

A extração de RNA de aproximadamente 30mg de cada fragmento de SNC foi 

realizada utilizando-se o TRizolReagent (Invitrogen® Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), 

seguindo o protocolo determinado pelo fabricante. 

 

Transcrição reversa – síntese do DNA complementar 

A transcrição reversa para DNA complementar (cDNA) foi realizada a partir do RNA 

total utilizando-se o kit SuperScriptTMIII Reverse Transcriptase(Invitrogen® Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA), de acordo com as recomendações do fabricante.Neste 

protocolo foi adicionado ao RNA, 1µL de primer senso 21G (5’-
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ATGTAACACCTCTACAATG-3’) e 1µL de primer antissenso304 5’-

TGACGAAGATCTTGCTCAT–3’ na concentração de 0,5µM, 1μL de dNTP (mix de 10mM 

– 2,5mM de cada: dATP, dTTP, dCTP e dGTP) e água ultrapura tratada com 0,1% de 

DEPC(diethylpyrocarbonate) q.s.p 14μL. Esta mistura foi aquecida em 65°C por cinco 

minutos em termociclador (T Professional TRIO Thermocycler®-BiometraProductLine) e 

depois mantida em gelo por, pelo menos, dois minutos.Em seguida, foram adicionados ao 

tubo de reação 4μL de 5First-Strand Buffer, 1 μL de ditiotreitol 0,1 M (DTT) e 1 μL de 

SuperScript™III RT (200 U/μL).Os microtubos contendo as amostras foram colocados em 

termocicladora 50C por 60 minutos para a extensão dos oligonucleotídeos iniciadores e, em 

seguida, a enzima foi inativada a 70C por quinze minutos. 

 

Reação em cadeia da polimerase 

A reação em cadeia da polimerase para a amplificação do cDNA obtido através da 

transcrição reversa, utilizando-se o kit Platinum®Taq DNA Polymerase(Invitrogen® Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA), de acordo com as instruções do fabricante. A 

amplificação do fragmento do gene codificador da proteína N de 248 pb de tamanho foi 

realizada em um termociclador (T Professional TRIO Thermocycler®-BiometraProductLine) 

em uma reação com volume final de 50l, contendo 2,5L de cDNA, 1x tampão de PCR 

(50mM KCl, 20mMTris-HCl, pH 9,0), 0,2mM de cada dNTP, 0,5µM de cada primer senso 

504 (5’-TATACTCGAATCATGATGAATGGAGGTCGACT-3’) e antissenso 304(5’-

TTGACGAAGATCTTGCTCAT-3’), 1,5mM de MgCl2, 2,5U de Taq DNA 

polimeraseplatinum  e água ultra puraq.s.p.Os microtubos foram colocados em termociclador 

e submetidas nas seguintes condições de temperatura e tempo:1) 94oC/1 min para denaturação 

inicial; 2) 5 ciclos (94C/45 seg de denaturação, 55C/45 seg de hibridização e 72C/2 minde 

extensão); 3) um ciclo de extensão final de 72C/10 min.. 

 

Reação em cadeia da polimerase em tempo real 

A reação foi realizada a partir do cDNA obtido através da transcrição reversa 

utilizando-se o TaqMan® Universal PCR Master Mix (AppliedBiosystemsLife Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA) de acordo com as instruções do fabricante.  Para a realização da RT-

qPCR, foi utilizada placa de 96 orifícios MicroAmp®Optical 96 wellReaction 

Plate(AppliedBiosystemsLife Technologies, Carlsbad, CA, EUA), e em cada orifício foram 

distribuídos 20µL de mix contendo 12,5µL de 2X TaqMan® Universal PCR Master Mix, 
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1,25µL do CustomTaqman® Gene Expression Assay20X, contendo os primers senso K1 (5’-

GAGACAGCCCCCTTTGCA-3’) e antissenso K2 (5’-

GCCAGGAATCTGAAATTTGGTATGG-3’) e a sonda de hidrólise KP (5’-FAM-

ACGACCCACAAAATGT-MGB-3’), 2,5µL do 10X ExoIPC Mix, 0,5µL do 50X ExoIPC 

DNA e 3,25µL de água livre de nucleases, conforme descrito por Scheffer (2011). 

As placas foram colocadas no termocicladorStepOnePlusTMReal-Time PCR System 

(AppliedBiosystemsLife Technologies, Carlsbad, CA, EUA) submetidas  as seguintes 

condições de temperatura e tempo: 1) 50C/2 min para inativação da enzima UNG; 2) 

95C/10 min para a denaturação inicial; 3) 40 ciclos (95C/15 seg de denaturação; 60C/1 

min de hibridização e extensão). Os resultados obtidos foram analisados pelo StepOne 

Software v2.2.2. Foram consideradas positivas pela RT-qPCRas amostras que apresentaram 

Cq<35. Quando as amostras apresentaram o Cq>35 ou Cq<40 foram consideradas de 

resultado inconclusivo, sendo necessária a repetição das reações. Já quando as amostras 

apresentaram Cq>40, foram consideradas negativas. 

 
Cálculo de especificidade e sensibilidade 
A avaliação da sensibilidade e especificidade diagnóstica das técnicas empregadas 

(IFD, IHQ, IVC, IVCC, RT-PCR e RT-qPCR) foi calculada a partir da relação entre 

positividade e negatividade nas amostras de SNC de bovinos. Para tanto, foram utilizados os 

seguintes cálculos: 

Steste=Pteste/Ptotal, sendo Steste= sensibilidade diagnóstica de determinada técnica (IFD, 

IHQ, IVC, IVCC, RT-PCR ou RT-qPCR), Pteste= positividade de determinada técnica e Ptotal= 

positividade total (considerando os resultados de todas as técnicas). 

Eteste=Nteste/Ntotal, sendo Eteste= especificidade diagnóstica de determinada técnica(IFD, 

IHQ, IVC, IVCC, RT-PCR ou RT-qPCR), Nteste= negatividade de determinada técnica e 

Ntotal= negatividade total (considerando os resultados de todasas técnicas). 

 

Para que o bovino fosse considerado positivo, o mesmo deveria possuir esse resultado 

confirmatório em pelo menos duas técnicas. Na presença de apenas um único teste positivo 

nas técnicas ainda não recomendadas pela OMS para o diagnóstico post-mortem da raiva, o 

resultado foi considerado como discordante e na ausência de comprovação da especificidade 

por outra técnica foi classificado como falso positivo. 



50 
 

RESULTADOS 

As sensibilidade e especificidade observadas para a técnica de IFD foram de 100%. Os 

demais métodos laboratoriais obtiveram resultados semelhantes, quando comparados à IFD, 

com exceção do IVCC com uma sensibilidade de 91,9% e da RT-qPCR com uma 

especificidade de 98,8% (tabela 1). 

 

Tabela1 – Sensibilidade (S)e especificidade (E)diagnósticas das técnicas de isolamento viral em camundongo 
(IVC), isolamento viral em cultivo de células (IVCC),imunohistoquímica (IHQ), transcrição reversa seguida da 
reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) e transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase em 
tempo real (RT-qPCR) comparadas à imunofluorescência direta (IFD). 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

As técnicas que apresentaram maior concordância (100%) no diagnóstico para raiva 

entre si foram IFD, IVC e IHQ. Os métodosdiagnósticos que apresentaram menor 

concordância entre os resultados obtidos foram: IVCC e RT-PCR (90,8% - 111/120), IVCC e 

RT-qPCR (88,3% - 106/120) e RT-PCR e RT-qPCR (87,4% - 111/127), como pode ser 

observado na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P N Total P N Total P N Total P N Total P N Total

P 39 0 39 40 0 40 34 3 37 40 0 40 39 0 39

N 0 82 82 0 86 86 0 77 77 0 82 82 1 79 80

Total 39 82 121 40 86 126 34 80 114 40 82 122 40 79 119

S (%) 100 100 91,9 100 100
E (%) 100 100 100 100 98,8

IFD

IHQ IVC IVCC RT-PCR RT-qPCR
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Tabela2 – Frequência de concordância entre as técnicas diagnósticas de imunofluorescência direta (IFD), 
isolamento viral em camundongo (IVC), isolamento viral em cultivo de células (IVCC), imunohistoquímica 
(IHQ), transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) e transcrição reversa seguida da 
reação em cadeia da polimeraseem tempo real (RT-qPCR). 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

Das 127 amostras de SNC de bovinos analisadas, 7,1% (9/127) foram consideradas 

impossibilitadas para a realização das técnicas diagnósticas por se encontrarem autolisadas 

[(três somente para o IVCC, duas para IHQ, três tanto para IVCC, quanto IHQ e uma para 

IFD, IVCC e IHQ) – anexo quadro 1]. Houve concordância entre todos os métodos 

diagnósticos na maioria dos casos [82,7% - (105/127)], em que todos os métodos diagnósticos 

para raiva utilizados obtiveram o mesmo resultado. Diferentemente, observou-se discordância 

nos resultados em apenas 17,3% (22/127) dos casos,observada nas técnicas de IVCC, RT-

PCR e RT-qPCR (tabela3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVC/IFD 126/126 100%
IHQ/IFD 121/121 100%
IHQ/IVC 121/121 100%
RT-PCR/IVC 122/127 96,1%

RT-PCR/IFD 121/126 96,0%

RT-PCR/IHQ 116/121 95,9%

IVCC/IHQ 114/121 94,2%
RT-qPCR/IFD 117/126 92,9%
RT-qPCR/IVC 118/127 92,9%
RT-qPCR/IHQ 112/121 92,6%
IVCC/IFD 111/120 92,5%
IVCC/IVC 111/120 92,5%
IVCC/RT-PCR 109/120 90,8%
IVCC/RT-qPCR 106/120 88,3%
RT-PCR/RT-qPCR 111/127 87,4%

Frequência
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Tabela3 – Resultados observados para as técnicas de isolamento viral em camundongo (IVC), isolamento viral 
em cultivo de células (IVCC), imunofluorescência direta (IFD), imunohistoquímica (IHQ), transcrição reversa 
seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) e transcrição reversa seguida da reaçãoem cadeia da 
polimerase em tempo real (RT-qPCR). 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 
Foram observados resultados inconclusivos nas técnicas moleculares e no IVCC, 

sendo: cinco na RT-PCR (3,9% - 5/127), oito na RT-qPCR (6,3% - 8/127) e quatro no IVCC 

(3,3% - 4/120) (anexo – quadro 1). 

 

DISCUSSÃO 

As técnicas consideradas como “padrão ouro” para o diagnóstico da raiva são a IFD e 

o isolamento viral, desta forma os resultados obtidos nas demais técnicas foram a esses 

comparados. 

Os métodos laboratoriais que obtiveram as maiores sensibilidade (100%) e 

especificidade (100%) diagnósticas foram IFD, IVC e IHQ. Além da sensibilidade e 

especificidades elevadas, a concordância entre essas técnicas também foi de 100%, resultados 

similares aos observados por diversos autores (GERMANO et al., 1977; MESLIN; KAPLAN, 

1996; WOLDEHIWET, 2005; PEDROSO et al., 2008; TAO et al., 2008; ACHKAR et al., 

2010).A partir da observação desses resultados, considerou-se a sensibilidade e especificidade 

como características intrínsecas às técnicas diagnósticas utilizadas para a detecção do RABV, 

deste modo não haveria melhor indicador da presença de raiva nas amostras de bovinos 

enviadas do que os resultados da IFD. 

Castilho et al. (2007) descreveram a técnica de IVCC como eficiente para a detecção 

do RABV em amostras de bovinos, com uma concordância de 100% entre o IVCC, o IVC e a 

IFD.  Diferentemente, Souza et al. (2015) observaram uma discordância de 40% entre as 

técnicas de IFD e IVCC, além da possibilidade de aumentar a sensibilidade do IVCC 

utilizando-se suspensões nas concentrações de 5% e 10% e amostras com concentrações 

Concordantes 105/127 82,7%

Discordantes 22/127 17,3%

IVCC 9/120 7,5%

RT-qPCR 9/127 7,1%

RT-PCR 5/127 3,9%
Impossibilitados 9/127 7,1%

IVCC 7/127 5,5%
IHQ 6/127 4,7%

IFD 1/127 0,8%

Resultados
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maiores que 20%, há possibilidade de citotoxicidade. As concordâncias observadas nesses 

trabalhos diferem da obtida neste trabalho, sendo esta de 92,9%, com este resultado observado 

não é recomendado o uso exclusivo do IVCC como alternativo à IFD, uma vez que esta 

última é capaz de identificar o RABV em 95-99% dos casos (OIE, 2012). 

Na comparação entre IVC e IVCC, observou-se concordância entre as técnicas foi de 

92,5%. Como os camundongos são mais sensíveis à infecção pelo RABV, essa divergência 

pode ser resultante de uma menor carga viral nas amostras de SNC de bovinos, uma vez que o 

IVCC possui um limite de detecção da raiva relativamente menor às demais técnicas 

diagnósticas utilizadas (KUZMIN, 2012). Esses resultados falsos negativos pela técnica de 

IVCC (amostras 1980-v/15, 2923-v/15 e 4159-v/15) poderiam ser explicados pela eutanásia 

precoce desses bovinos, e consequente menores cargas virais (SMITH, 1995; TRIMARCHI; 

SMITH, 2002; CENTOAMORE, 2017a). A eutanásia realizada de forma precoce não permite 

que o RABV se encontre em concentraçõessuficientes nas regiões encefálicas do SNC para 

que seja detectado pelo IVCC, porém não foi observada relação entre eutanásia e menor 

positividade nas técnicas de IFD e IVC, semelhante ao descrito por outros autores 

(CARRIERIet al., 2006; RIBAS et al., 2013). 

Outro fator que deve interferir com osresultados de isolamento viral é a perda da 

viabilidade viral que podeocorrerdurante o período de conservação da amostraou da 

suspensão, sobretudoporlongosintervalos de tempo.Umavez que, porpossuir um envelope, o 

RABVé sensível a alterações de temperatura,podendoocorrer inclusive diminuição da 

positividade no IVC como observado por LOPES et al. (2010). 

As técnicas moleculares (RT-PCR e RT-qPCR) mostraram-se bastante sensíveis e 

específicas na detecção do RABV. Apesar disso, alguns resultados inconclusivos (2422-v/15, 

2602-v/15, 3216-v/15, 3281-v/15 e 3334-v/15 na técnica de RT-PCR; e 1173-v/15, 1316-

v/15, 1542-v/15, 2516-v/15, 2882-v/15, 2978-v/15, 634-v/16 e 736-v/16 na técnica de RT-

qPCR) foram observados, indicandoque o uso dessas técnicas no diagnóstico da raivapost-

mortem deve ser realizado com critério. 

As amostras consideradas inconclusivas necessitam, obrigatoriamente, de uma 

confirmação diagnóstica, por exemplo, o sequenciamento nucleotídico seguido da RT-PCR. 

Uma vez confirmadas como negativas, a presença frequente de “banda espúrias”em 

amostras de SNC de bovinos poderia ser um indício que o primer apresenta hibridização 

inespecífica, sugerindo que a sua utilidade como método para o diagnóstico da raiva necessita 

de ajustes, como por exemplo, modificações na ciclagem (temperatura e tempo) ou mesmo 

remodelação no desenho dos primers oligonucleotídeos. 
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Se forem confirmadas como positivas pelo sequenciamento nucleotídico, este fato 

pode ser em decorrência de uma baixa carga viral, abaixo do limiar de detecção das outras 

metodologias empregadas (IFD, IVC, IVCC e IHQ), uma vez que a RT-PCR geralmente 

possui uma sensibilidade analítica superior que a das outras técnicas (BELAK; THOREN, 

2001; HUGHES et al., 2004). 

Deubelbeisset al. (2014) consideraram a RT-qPCR como método diagnóstico rápido, 

eficiente e altamente sensível, podendo ser utilizado, assim como a RT-PCR como 

ferramentas auxiliares à detecção do RABV pela IFD. A União Europeia realizou um estudo 

com diversos laboratórios de referência, no qual a RT-qPCR demonstrou uma concordância 

de 91% entre as instituições participantes, superior aos índices observados para IFD e IVCC, 

87% e 70%, respectivamente (ROBARDETet al., 2011).  

No caso da amostra 4129-v/15, na qual somente as técnicas de IVC, RT-PCR e RT-

qPCR foram realizadas por causa da deterioração tecidual do SNC, fica evidente a 

importância das técnicas moleculares como métodos auxiliares no diagnóstico da raiva, uma 

vez que a autólise da amostra pode reduzir a sensibilidade da técnica de IFD, e deste modo, as 

técnicas moleculares permitem a detecção do RABV por períodos de tempo mais longos 

(KAMOLVARINet al., 1993; HEATON et al., 1997; ALBAS et al., 1999; BURD, 2010). 

Além de interferir na sensibilidade da IFD, a autólise causa a redução na sensibilidade da 

IVCC, uma vez que esta podeser considerada tóxica para o crescimento celular (RUDD; 

TRIMARCHI, 1989). No entanto, como observado por David et al. (2002), o resultado 

negativo na RT-PCR não exclui a possibilidade de raiva, uma vez que o RNA viral também 

pode estar deteriorado. 

Além da disso, observou-se na RT-qPCRocorrência de resultadosinconclusivos em 

5,5% das amostras (7/127), ouseja, naquelas com Cq>35 (1173-v/15; 1542-v/15; 2516-v/15; 

2882-v/15; 2978-v/15; 634-v/15 e 736). Nestas amostras,este alto Cq podeserresultante de 

diversos fatores, tais como:1) ligaçõesnãoespecíficas; 2) degradação da sonda; 3)carga 

viralabaixo do limiar de detecção da técnica; 4) distribuiçãonão uniforme do RABV 

naamostrade SNC (POHL; SHIH, 2004;CANKARet al., 2006;STEIN et al., 2010;  

HINDSON et al., 2011; PEKIN et al., 2011; SANDERS et al., 2011). 

A ocorrência de resultadosinconsistentes para as técnicasmolecularesemcomparação as 

demaistécnicaspara o diagnóstico do RABV, como o falsopositivo ocorrido para a amostra 

1772-v/15, podemlevar a inconvenientes, tais como a profilaxiapós-

exposiçãodesnecessárianossereshumanosenvolvidos, eutanásia de animais de produção e 

aocontrole improdutivo de morcegoshematófagos. Já com a ocorrência de resultados 
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falsosnegativos poderiaacarretarnasuspensão no protocolo de profilaxia pós-exposição e das 

medidasnecessáriasaocontrole de focos da doença, fato que exporiahumanos e animaisao vírus 

de forma desnecessária. 

Na RT-qPCR osresultadosfalsosnegativosnadetecção do RABVpodemserdecorrentes 

de algunsfatores: 1) eutanásiaprecoce dos animais, de modo que emalgumasáreas do SNC a 

concentração do vírus poderiaserbaixa; 2)pequenas variações da sequência dos ácidos 

nucléicos nas amostras analisadas podendo acarretar em uma hibridizaçãoincompleta entre a 

sonda e o gene-alvo, afetando assim a sua detecção (DUPUIS et al., 2015). 

 

CONCLUSÃO 

Todas as técnicas laboratoriais para o diagnóstico da raiva utilizadas neste estudo 

demonstraram sensibilidade e especificidade diagnósticas superiores a 90%, deste modo, o 

uso dessas como ferramentas auxiliares à IFD podem ser de grande valia, uma vez que o 

diagnóstico não deve estar baseado exclusivamente no resultado obtido pela IFD, sendo 

necessária de pelo menos um método confirmatório. Portanto, todas as técnicas laboratoriais 

podem ser realizadas em conjunto, visando assim aumentar a capacidade laboratorial de 

confirmação. 

Baseando-se nos resultados obtidos neste estudo, IFD, IHQ e IVC foram as técnicas 

laboratoriais mais sensíveis para a detecção do RABV. Em laboratórios que não possuem os 

insumos e equipamentos adequados à realização da IFD, a IHQ poderia ser considerada como 

método alternativo para o diagnóstico do RABV, ou ainda como confirmação dos resultados 

obtidospela IFD quando necessário. 

A utilização de técnicas moleculares, tais como RT-PCR e RT-qPCR, para o 

diagnóstico post-mortem da raiva pode ser de grande valia, principalmente nas situações em 

que as amostras encontram-se em estágio de autólise avançado. 
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ANEXOS B 

Quadro 1 – Resultados obtidos para as técnicas de imunfluorescência direta (IFD), imunohistoquímica (IHQ), 
isolamento viral em camundongo (IVC), isolamento viral em cultivo de células (IVCC), reação em cadeia da 
polimerase (RT-PCR) e reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-qPCR). 

 

IFD IVCC IVC IHQ RT-PCR RT-q PCR
1047-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1048-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1098-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1102-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1168-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1171-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1172-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1173-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo
1227-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1265-v/15 Negativo Impossibilitado Negativo Negativo Negativo Negativo
1298-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1299-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1310-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1315-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1316-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Inconclusivo
1382-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1397-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1487-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1492-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1493-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1504-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1542-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo
1717-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1718-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1772-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo*
1934-v/15 Positivo Impossibilitado Positivo Positivo Positivo Positivo
1946-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1947-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1958-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1980-v/15 Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo
1991-v/15 Negativo Impossibilitado Negativo Impossibilitado Negativo Negativo
2023-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2181-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2312-v/15 Negativo Negativo Negativo Impossibilitado Negativo Negativo
2373-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
2374-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2377-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
2378-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2422-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo Negativo
2516-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo
2548-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2554-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2555-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2556-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
2575-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
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Cont. IFD IVCC IVC IHQ RT-PCR RT-q PCR
2601-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2602-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo Negativo
2606-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2607-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2746-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2753-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
2794-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo Negativo Negativo Negativo
2882-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo
2891-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2923-v/15 Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo
2926-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
2978-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo
3024-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo Negativo Negativo Negativo
3060-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3107-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3130-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3143-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3148-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3199-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3200-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3216-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo Negativo
3217-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3218-v/15 Negativo Impossibilitado Negativo Negativo Negativo Negativo
3281-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo Negativo
3304-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3334-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo Negativo
3339-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3462-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3469-v/15 Positivo Impossibilitado Positivo Impossibilitado Positivo Positivo
3472-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3492-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3521-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3522-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3523-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3583-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3585-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3716-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3814-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3819-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3838-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
3839-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo Negativo Negativo Negativo
3854-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3990-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3992-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
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Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cont. IFD IVCC IVC IHQ RT-PCR RT-q PCR
3995-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo Negativo Negativo Negativo
4035-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
4063-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
4064-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
4129-v/15 Impossibilitado Impossibilitado Negativo Impossibilitado Negativo Negativo
4154-v/15 Negativo Inconclusivo Negativo Negativo Negativo Negativo
4155-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
4159-v/15 Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo
4192-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
4218-v/15 Negativo Impossibilitado Negativo Impossibilitado Negativo Negativo
4387-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
4513-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
4574-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
4595-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
4697-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
4764-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
4802-v/15 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
102-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
152-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
159-v/16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
207-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
232-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
234-v/16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
284-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
366-v/16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
413-v/16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
421-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
506-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
509-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
525-v/16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
573-v/16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
634-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo
736-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Inconclusivo
895-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
956-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

1056-v/16 Negativo Negativo Negativo Impossibilitado Negativo Negativo
1074-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1081-v/16 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Impossibilitado: amostra autolisada; *: Fraco positivo
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Padrão de neuroinvasividadedovírus da raiva (RABV) nosistema nervoso central (SNC) 

de bovinos naturalmente infectados avaliados por diferentes técnicas diagnósticas. 

 

RESUMO 

 

A raiva pode se manifestar de duas formas: furiosa, caracterizada principalmente por 

alterações comportamentais, e paralítica, mais comumente observada nos animais herbívoros, 

sendo mais frequentes o comprometimento motor. Como há grande variação dos sintomas 

apresentados, é necessária a confirmação laboratorial da suspeita clínica. Para que tal, o envio 

correto do material ao laboratório deve ser realizado, porém o RABV não afeta todas as 

estruturas do sistema nervoso central (SNC) da mesma forma, deste modo, a eleição da 

melhor estrutura a ser encaminhada é imprescindível. Há muitas divergências de quais seriam 

as melhores porções do SNC a se encaminhar ao laboratório para o diagnóstico da raiva. 

Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a distribuição viral nas diferentes 

estruturas do SNC (córtex, cerebelo, hipocampo, tálamo, medula espinhal e tronco encefálico 

– bulbo, ponte e mesencéfalo) pela utilização das técnicas de imunofluorescência direta (IFD), 

imunohistoquímica (IHQ), transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase 

(RT-PCR) e RT-PCR em tempo real (RT-qPCR), a partir da avaliação de 40 bovinos 

positivos para raiva encaminhados ao Instituto Pasteur de São Paulo, totalizando 210 

fragmentos analisados. Os resultados observados indicam que não há diferença entre as 

estruturas do SNC dos bovinos quanto a intensidade de marcação antigênica na técnica de 

IHQ. O mesmo não ocorre na IFD, uma vez que houve diferenças estatisticamente 

significativas entre o mesencéfalo e ponte (p=0,0391) e entre ponte e tálamo (p=0,0161). Já os 

resultados obtidos pelas técnicas moleculares indicam menor sensibilidade para a detecção do 

RNA viral no cerebelo e tálamo, o que indica que há limitações na utilização das mesmas. 

Frente aos resultados obtidos, em relação às técnicas que se utilizam da marcação antigênica 

(IFD e IHQ), os fragmentos não diferiram quanto à presença do antígeno viral. Já a 

confirmação da positividade pelas técnicas moleculares, deve ser obtida preferencialmente das 

estruturas que compõe o tronco encefálico (bulbo, ponte e mesencéfalo). 

 

Palavras-chave: Raiva bovina. Distribuição viral. Intensidade de marcação antigênica. 
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INTRODUÇÃO 

A raiva é uma zoonose de origem viral, de evolução aguda e quase sempre de curso 

letal. Apesar dos esforços mundiais de controle e erradicação da doença, ainda é responsável 

pelo óbito de 40.000 a 70.000 pessoas anualmente, principalmente nos continentes asiático e 

africano. É uma doença prevenível pelos métodos profiláticos pré- e pós-exposição, porém 

uma vez que os sinais clínicos começam a ser manifestados, as chances de cura são 

extremamente limitadas. O quadro clínico da enfermidade não apresenta sinais característicos, 

o que torna o diagnóstico somente com a observação dos mesmos, difícil (WHO, 2013). 

O vírus da raiva [Rabies lyssavirus(RABV)]é um agente do gênero Lyssavirus 

pertencente à família Rhabdoviridae e ordem Mononegavirales (ICTV, 2015). É um vírus 

envelopado, de genoma composto por uma fita simples de RNA, senso negativo e cinco 

proteínas estruturais, sendo: glicoproteína (G), proteína matriz (M), nucleoproteína (N), 

fosfoproteína (P) e RNA polimerase viral. Seu capsídeo possui uma organização que faz com 

que eles possuam forma semelhante a um projétil (RUPPRECHT, 1996; CONSALES; 

BOLZAN, 2007). 

O RABV não infecta todas as estruturas do sistema nervoso central (SNC) de modo 

uniforme. Vários estudos com resultados discordantes discutem quais seriam os fragmentos 

mais indicados para a detecção de antígenos virais. Os fragmentos que contêm antígenos de 

RABV com maior frequência podem variar de acordo com a patogenicidade, tropismo da 

amostra viral em questão e de acordo com a espécie animal (ACHKAR et al., 2010). 

Por muitos anos, a região encefálica considerada de preferência para a detecção da 

presença de corpúsculos de Negri foi a do hipocampo. Bingham e van der Merwe (2002) 

observaram nesta região elevada frequência de partículas de antígeno de tamanho médio e 

grande detectadas pelas colorações histológicas tradicionais. 

Martell (1969) observou pela reação de imunofluorescência direta (IFD), nos casos de 

raiva paralítica em bovinos, uma distribuição antigênica para o RABV mais intensa na região 

de bulbo olfatório, tálamo e córtex. Além disso, estes autores relataram que o cerebelo 

apresentou distribuição antigênica irregular em pequena intensidade variando de fraco 

positivo a negativo. 

Binghame van der Merwe (2002), por sua vez, indicaram que a região do SNC de 

predileção de maior intensidade antigênica do RABV seria o tronco encefálico, 

particularmente o tálamo. Outras partes do encéfalo, incluindo o hipocampo, cerebelo e 

cérebro, ocasionalmente, podem resultar em falsos negativos para o antígeno do RABV. 
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Segundo Achkar et al. (2010) em estudos de detecção de antígeno do RABV pelas 

técnicas de IFD e imunohistoquímica (IHQ) realizados em amostras de equinos e bovinos, foi 

mais intensa a distribuição antigênica nos fragmentos de cerebelo e tronco encefálico. Silva et 

al. (2010) também observaram maior número de testes positivos pela IFD no tronco 

encefálico, cerebelo e medula de bovinos com raiva. Stein et al. (2010), utilizando a técnica 

de IHQ, também observaram sinal de marcação mais intensa nos neurônios do tronco 

encefálico e medula cervical. 

Em bovinos, a forma mais comum de transmissão da raiva ocorre pela espoliação do 

morcego hematófago Desmodus rotundus, caracterizada pela forma paralítica da doença, na 

qual pode-se observar ataxia e a debilidade progressiva dos membros (Riet-Correa et al., 

2002). O período de incubação pode variar de 30 a 90 dias (KOTAIT et al. 1998). A duração 

da doença é de 2 a 5 dias, podendo chegar a 10 dias (ACHA; SZYFRES, 1996).  

O quadro clínico observado em bovinos é caracterizado pelo comportamento de 

isolamento do restante do rebanho. Outros sinais podem estar presentes, como midríase, pelos 

arrepiados, sonolência, movimentos anormais das extremidades pélvicas, corrimento nasal. 

Pode ocorrer ainda a hipersensibilidade no local da mordedura do morcego hematófago, 

podendo levar o animal acometido a coçar a região até causar ulceração (RONDON et al., 

1995). 

Os sinais neurológicos aparecem com a evolução da doença, como incoordenações, 

andar cambaleante e muitos animais chegam a arrastar os membros pélvicos. Ocorre a parada 

dos movimentos ruminais e a dificuldade de deglutição, por causa disso, muitas pessoas 

confundem esses sinais com o “engasgo” e, ao tentar socorrer o animal acometido, podem 

acabar se infectando com o vírus da raiva. A morte ocorre por paralisia dos músculos 

envolvidos na respiração (BRASIL, 2009). 

De acordo com Jubb e Huxtable (1993), a variabilidade dos sinais clínicos observados 

e a progressão dos mesmos poderiam ser determinados por alguns fatores, tais quais: 1) 

concentração do RABV no inóculo; 2) patogenicidade da cepa viral envolvida; 3) o quão 

próximo está o local de inoculação e o encéfalo; 4) o estado imune do animal agredido. 

Como há discordância na literatura sobre quais os fragmentos de SNC seriam mais 

indicados para a finalidade de diagnóstico da raiva, o presente trabalho teve como objetivo 

verificar a distribuição e quantificação viral no SNC de bovinos (tronco encefálico, tálamo, 

cerebelo, córtex, hipocampo e medula) naturalmente infectados pelo RABV por diferentes 

técnicas laboratoriais de detecção antigênicas (IFD e IHQ) e moleculares (RT-PCR e RT-

qPCR). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Material 

O estudo foi realizado com o sistema nervoso central (SNC) de 40 bovinos 

naturalmente infectados com o RABV encaminhados para a Seção de Diagnóstico da Raiva 

do Instituto Pasteur de São Paulo (IP/SP), no período de março de 2015 a março de 2016, 

provenientes de municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Acre. As amostras 

foram mantidas sob refrigeração até o momento do processamento das mesmas. 

Foram separados fragmentos das diferentes porções do SNC (cerebelo, córtex, 

hipocampo, medula cervical, tálamo e tronco encefálico – bulbo, ponte e mesencéfalo), 

totalizando 210 fragmentos (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Frequência de envio das diferentes porções do sistema nervoso central dos bovinos com diagnóstico 
positivo para raiva. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

Métodos 

Técnica de imunofluorescência direta 

Foram confeccionadas lâminas com impressões de fragmentos de SNC, sendo que as 

mesmas foram submetidas à técnica de IFD para a pesquisa do antígeno viral, de acordo com 

a técnica descrita por Dean et al. (1996). A leitura foi realizada no microscópio de 

fluorescência LEICA DMBL. 

 

Isolamento viral 

O IVC foi realizado conforme metodologia descrita por Koprowski (1996), sendo que 

os camundongos pertencentes à linhagem Swiss-Webster de 21 dias de idade, com peso entre 

12 e 14 gramas, foram inoculados pela via intracerebral com 0,03 mL de inoculo. Foram 

utilizados cinco animais por amostra e os mesmos foram observados diariamente durante 30 

dias. A confirmação do diagnóstico foi obtida pela técnica de IFD. Todos os procedimentos 

Estruturas
Bulbo 17/40 (42,5%)
Cerebelo 31/40 (77,5%)
Córtex 40/40 (100%)
Hipocampo 38/40 (95%)
Medula Cervical 3/40 (7,5%)
Mesencéfalo 33/40 (82,5%)
Ponte 15/40 (37,5%)
Tálamo 35/40 (87,5%)

Recebidas/Bovinos
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realizados no presente estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do IP/SP (protocolo 04/15) e pela CEUA da FMVZ-USP (protocolo 7533040215). 

O IVCC foi realizado com a utilização de células da linhagem de neuroblastoma 

murino N2A e a técnica descrita por Webster e Casey (1996), modificada por Castilho et al. 

(2007), em placas com 96 orifícios de fundo chato. A leitura da reação foi realizada em 

microscópio invertido LEICA DML de fluorescência, com lâmpada HBO-50, com aumento 

de 200X. 

 

Imunohistoquímica 

Foram coletados fragmentos de SNC e os mesmos foram fixados em formol a 10% 

tamponado. Posteriormente, foram submetidos à desidratação em soluções alcoólicas, 

diafanização e inclusão em parafina. Os blocos de parafina foram cortados em micrótomo a 

fim de produzir cortes de 5m de espessura em lâminas de vidro silanizadas.  

O antígeno viral foi detectado com a utilização do anticorpo primário antirrábico 

(Millipore 5199). A metodologia empregada foi descrita por Pedroso et al. (2008). A leitura 

das lâminas foi realizada em microscópio óptico Nikon Eclipse E2000. 

 

A determinação das cinco classes que refletem a intensidade das reações de IFD e IHQ 

foi realizada segundo critérios utilizados por Carrieri et al. (2006), sendo, classe 0 (-), a 

ausência de inclusões antigênicas; classe 1 (+), com rara presença de antígenos, com apenas 1 

a 3 pequenas inclusões; classe 2 (++), quandohá presença de campos negativos e escasso 

número de inclusões; classe 3 (+++), quando há uma distribuição homogênea de antígenos, 

mesmo tendo campos negativos; e classe 4 (++++), quando ocorrer distribuição homogênea 

de antígenos, porém sem campos negativos. 

 

Técnicas moleculares 

Extração do RNA viral 

A extração de RNA de aproximadamente 30mg de cada fragmento de SNC foi 

realizada utilizando-se o TRizol Reagent (Invitrogen® Life Technologies, Carlsbad, CA, 

USA), seguindo o protocolo determinado pelo fabricante. 

 

Transcrição reversa – síntese do DNA complementar 

A transcrição reversa para DNA complementar (cDNA) foi realizada a partir do RNA 

total utilizando-se o kit Super ScriptTM III Reverse Transcriptase (Invitrogen® Life 
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Technologies, Carlsbad, CA, USA), de acordo com as recomendações do fabricante. Neste 

protocolo foi adicionado ao RNA, 1µL de primer senso 21G (5’-

ATGTAACACCTCTACAATG-3’) e 1µL de primer antissenso 304 5’-

TGACGAAGATCTTGCTCAT–3’ na concentração de 0,5µM, 1μL de dNTP (mix de 10mM 

– 2,5mM de cada: dATP, dTTP, dCTP e dGTP) e água ultrapura tratada com 0,1% de DEPC 

(diethylpyrocarbonate) q.s.p 14μL. Esta mistura foi aquecida em 65°C por cinco minutos em 

termociclador (T Professional TRIO Thermocycler®-Biometra Product Line) e depois mantida 

em gelo por, pelo menos, dois minutos. Em seguida, foram adicionados ao tubo de reação 4μL 

de 5First-Strand Buffer, 1 μL de ditiotreitol 0,1 M (DTT) e 1 μL de Super Script™ III RT 

(200 U/μL). Os microtubos contendo as amostras foram colocados em termociclador a 50C 

por 60 minutos para a extensão dos oligonucleotídeos iniciadores e, em seguida, a enzima foi 

inativada a 70C por quinze minutos. 

 

Reação em cadeia da polimerase 

A reação em cadeia da polimerase para a amplificação do cDNA obtido através da 

transcrição reversa, utilizando-se o kit Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen ® Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA), de acordo com as instruções do fabricante. A 

amplificação do fragmento do gene codificador da proteína N de 248 pb de tamanho foi 

realizada em um termociclador (T Professional TRIO Thermocycler®-Biometra Product Line) 

em uma reação com volume final de 50l, contendo 2,5L de cDNA, 1x tampão de PCR 

(50mM KCl, 20mMTris-HCl, pH 9,0), 0,2mM de cada dNTP, 0,5µM de cada primer senso 

504 (5’-TATACTCGAATCATGATGAATGGAGGTCGACT-3’) e antissenso 304 (5’-

TTGACGAAGATCTTGCTCAT-3’), 1,5mM de MgCl2, 2,5U de Taq DNA polimerase 

platinum  e água ultra pura q.s.p. Os microtubos foram colocados em termociclador e 

submetidas nas seguintes condições de temperatura e tempo: 1) 94oC/1 min para denaturação 

inicial; 2) 5 ciclos (94C/45 seg de denaturação, 55C/45 seg de hibridização e 72C/2 min de 

extensão); 3) um ciclo de extensão final de 72C/10 min.. 

Reação em cadeia da polimerase em tempo real 

A reação foi realizada a partir do cDNA obtido através da transcrição reversa 

utilizando-se o TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied BiosystemsLife Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA) de acordo com as instruções do fabricante.  Para a realização da RT-

qPCR, foi utilizada placa de 96 orifícios Micro Amp®Optical 96 well Reaction Plate (Applied 

BiosystemsLife Technologies, Carlsbad, CA, EUA), e em cada orifício foram distribuídos 
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20µL de mix contendo 12,5µL de 2X TaqMan® Universal PCR Master Mix, 1,25µL do 

CustomTaqman® Gene Expression Assay20X, contendo os primers senso K1 (5’-

GAGACAGCCCCCTTTGCA-3’) e antissenso K2 (5’-

GCCAGGAATCTGAAATTTGGTATGG-3’) e a sonda de hidrólise KP (5’-FAM-

ACGACCCACAAAATGT-MGB-3’), 2,5µL do 10X ExoIPC Mix, 0,5µL do 50X ExoIPC 

DNA e 3,25µL de água livre de nucleases, conforme descrito por Scheffer (2011). 

As placas foram colocadas no termociclador Step One PlusTMReal-Time PCR System 

(Applied Biosystems Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) submetidas  as seguintes 

condições de temperatura e tempo: 1) 50C/2 min para inativação da enzima UNG; 2) 

95C/10 min para a denaturação inicial; 3) 40 ciclos (95C/15 seg de denaturação; 60C/1 

min de hibridização e extensão). Os resultados obtidos foram analisados pelo Step One 

Software v2.2.2. Foram consideradas positivas pela RT-qPCR as amostras que apresentaram 

Cq<35. Quando as amostras apresentaram o Cq>35 ou Cq<40 foram consideradas de 

resultado inconclusivo, sendo necessária a repetição das reações. Já quando as amostras 

apresentaram Cq>40, foram consideradas negativas. 

Para fins comparativos, estabeleceu-se um sistema de classificação de Cq, assim 

sendo, 0 (-) Cq>40; 1 (+) 30<Cq<35; 2 (++) 20<Cq<30; 3 (+++) 10<Cq<20; e 4 (++++) 

Cq<10. 

 

Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas no software GraphPad Prism®5. Para a 

comparação entre as intensidades de marcação antigênica observadas para os diferentes 

fragmentos nas técnicas de IFD e IHQ, foi utilizado o One-way ANOVA, não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, com a realização do pós-teste de Dunns. Já a comparação entre os resultados 

obtidos nas técnicas moleculares (RT-PCR e RT-qPCR), foi realizada pelo teste t para dados 

paramétricos. 

Foi considerado o intervalo de confiança de 95% e significância de p<0,05. 

 

RESULTADOS 

Pela análise dos 215 fragmentos de SNC, observou-se que todos foram positivos para 

a presença do RABV nas diferentes técnicas diagnósticas, mas com variações de resultados. 

Na verificação das amostras positivas para RABV, a técnica de IFD apresentou uma 

positividade em 99,5% (214/215) nos fragmentos analisados, sendo que somente na ponte do 
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bovino 4159-v/15foi observado como negativo. Os fragmentos também foram analisados 

quanto à intensidade de fluorescência, sendo constatada a ocorrência de diferença 

significativa entre as estruturas mesencéfalo e ponte (valor de p=0,0391), e entre ponte e 

tálamo (valor p=0,0161)(anexo - quadro 1). Já na IHQ observou-se uma positividade de 100% 

(210/210) nos fragmentos analisados; no entanto, não houve diferença estatística significante 

entre as intensidades de marcação antigênica (figura 1 e anexo - quadro 2). 

Quanto às técnicas moleculares, todos os bovinos positivos para raiva apresentaram 

positividade na RT-PCR, enquanto que na RT-qPCR uma amostra foi inconclusiva (1316-

v/15), sendo observada diferença entre os fragmentos. Na RT-PCR foi observada positividade 

de 84,9% (174/205) e negatividade de 15,1% (31/205) dos fragmentos analisados por essa 

técnica. Já na RT-qPCR foi constatado resultados positivos em 73,7% (152/205), negativos 

em 21% (53/205) e inconclusivos em 5,3% (11/205) nas diferentes estruturas de SNC 

analisadas (tabela 2 e anexo - quadros 3 e 4). Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre a RT-PCR e RT-qPCR. 

 

Tabela2 – Resultados obtidos nas técnicas de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) e reação em cadeia da 
polimerase em tempo real (RT-qPCR) para o diagnóstico da raiva para os fragmentos analisados. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 
 

De acordo com os escores obtidos nas técnicas de IFD, IHQ e RT-qPCR para os 

fragmentos (bulbo, cerebelo, córtex, hipocampo, medula espinhal, mesencéfalo, ponte e 

tálamo), foi possível observar, que a RT-qPCR foi a que mais divergiu em comparação às 

demais, principalmente pela ocorrênciade resultados inconclusivos e negativos, mais 

frequentes no cerebelo e no tálamo (figura 2). 

 

Total Total
Bulbo 14 93,3 1 6,7 15 14 93,3 1 6,7 0 0 15
Cerebelo 23 79,3 6 20,7 29 19 65,5 10 34,5 0 0 29
Córtex 33 84,6 6 15,4 39 33 84,6 1 2,6 5 12,8 39
Hipocampo 32 86,5 5 13,5 37 29 78,4 7 18,9 1 2,7 37
Medula Cervical 3 100,0 0 0,0 3 3 100,0 0 0,0 0 0 3
Mesencéfalo 31 93,9 2 6,1 33 27 81,8 5 15,2 1 3,0 33
Ponte 13 100,0 0 0,0 13 11 84,6 1 7,7 1 7,7 13

Tálamo 25 71,4 10 28,6 35 14 40,0 18 51,4 3 8,6 35

TOTAL 175 85,4 30 14,6 205 151 73,7 43 21 11 5,4 205
P: positivo; N: negativo; I: inconclusivo

RT-PCR
P (%) N (%)

RT-qPCR
P (%) N (%) I (%)
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Figura 1 – Demonstração da presença do antígeno do vírus da raiva (ponta de seta) na técnica de 
imunohistoquímica em sistema nervoso central de bovinos. A) Cerebelo; B) Hipocampo; e C) Hipocampo. 
Aumento de 200X. (Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017). 

 

C B 

A 
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Figura 2 – Frequência em porcentagem (%) das classes de concentração antigênica e viral dos fragmentos do 
sistema nervoso central dos bovinos positivos para raiva, pelas técnicas de transcrição reversa seguida da reação 
em cadeia da polimerase em tempo real (RT-qPCR), imunofluorescência direta (IFD) e imunohistoquímica 
(IHQ). Inc: inconclusivo. (Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017). 

 

Os sinais clínicos observados foram característicos da raiva paralítica. Os bovinos 

apresentaram com maior frequência os seguintes sintomas:incoordenação (20,5% - 26/127) e 

movimentos de pedalagem (18,9% - 24/127). Além desses, foram relatados ataxia, apatia, 

paralisia, paralisia dos membros pélvicos e sialorréia. Foi possível inferir as estruturas 

acometidas pela infecção rábica no SNC de acordo com os sinais clínicos demonstrados pelos 
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bovinos; deste modo, baseando nos critérios das manifestações clínicas apresentadas, a área 

que parece estar mais comprometida seria a medula espinhal (tabela 3). 

 

Tabela3 – Sinais clínicos observados separados de acordo com a região do sistema nervoso central (modificado 
de Lima et al., 2005). 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

DISCUSSÃO 

A análise da distribuição e carga viral do RABV (antigênica e molecular) em 

diferentes estruturas do SNC de bovinos corrobora com o preconizado pelo Ministério da 

Sinais clínicos (%)
Cerebelo
Ataxia 13 10,2
Dismetria 3 2,4
Opistótono 8 6,3
Tremores musculares 6 4,7
Cérebro
Agressividade 4 3,1
Anorexia 1 0,8
Apatia 13 10,2
Apetite anômalo 8 6,3
Cegueira 3 2,4
Espasmos musculares 4 3,1
Fotofobia 4 3,1
Movimentos de pedalagem 24 18,9
Mudanças de atitude 9 7,1
Medula espinhal
Decúbito 1 0,8
Incoordenação 26 20,5
Paralisia, mas alerta 13 10,2
Paralisia dos membros torácicos 10 7,9
Paralisia dos membros pélvicos 15 11,8
Priapismo 2 1,6
Tenesmo 5 3,9
Tetania 3 2,4
Tronco encefálico
Ataxia 13 10,2
Dificuldade de deglutição 1 0,8
Nistagmo 6 4,7
Midríase 8 6,3
Paralisia mandibular 1 0,8
Sialorréia 19 15
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no manual de “Procedimentos para o 

diagnóstico das doenças de sistema nervoso central de bovinos” (BARROS, 2003). 

De acordo com os resultados obtidos para as técnicas de IFD e IHQ, observou-se que 

ambas possuem capacidade de detecção do antígeno viral equivalentes, com distribuição 

antigênica semelhante. Com exceção de amostra de SNC 4159-v/15, as demais se 

apresentaram positivas nas duas técnicas em todos os fragmentos analisados. As diferenças 

quanto à intensidade de marcação antigênica observada, principalmente em cerebelo e ponte, 

explicam-se pelos anticorpos policlonais utilizados nas diferentes técnicas serem direcionados 

a epítopos distintos. 

Quando analisada somente a intensidade de marcação antigênica do RABV pela IHQ, 

não houve diferença estatística significante entre os fragmentos, diferentemente dos resultados 

obtidos por Achkar et al. (2010) e Stein et al. (2010), que encontraram maior marcação 

antigênica em cerebelo e tronco encefálico, sendo que a sensibilidade menor observada nestes 

trabalhos foi obtida para o hipocampo. Já Pedroso et al. (2009) observaram maior intensidade 

nos fragmentos de ponte, bulbo, mesencéfalo e córtex parietal, e menor em hipocampo e 

medula. 

As estruturas que apresentaram maior intensidade de fluorescência foram mesencéfalo 

e tálamo, resultado semelhante ao descrito por Martell et al. (1969) e Bingham e van der 

Merwe (2002), que observaram maior concentração de antígeno em tálamo, fato que tornaria 

o diagnóstico pela análise desta estrutura como mais fácil. Porém contrariamente ao 

observado por esses pesquisadores, não houve falsos negativos em hipocampo, cerebelo e 

córtex cerebral, sendo que o único falso negativo encontrado no presente estudo foi em ponte 

de um único bovino (4159-v/15). A propagação centrípeta progressiva do vírus até o SNC 

poderia explicar a maior distribuição do RABV no tronco encefálico (SWANEPOEL, 2004). 

Com relação aos sinais clínicos observados, não se observou relação dos mesmos com 

a maior presença viral nos fragmentos, indicando que não há influência da localização da 

presença viral no SNC no quadro clínico, fato também relatado por Sugamata et al. (1992). 

Além disso, os sintomas são fornecidos pelo proprietário ou tratador, dependo assim da 

experiência dos mesmos e do momento do início da observação do animal acometido pela 

enfermidade (RIBAS et al., 2013). 

Assim como observado por Lima et al. (2005), os sinais clínicos foram os 

característicos à forma paralítica da raiva, comum aos herbívoros. Os sintomas foram, de 

forma mais acentuada, os compatíveis à medula espinhal e comprometimento variável do 

tronco encefálico. Os sinais clínicos não se relacionam à intensidade de marcação antigênica 
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ou concentração viral encontrados nas diferentes estruturas, mas sim, aos locais nos quais as 

lesões são mais pronunciadas. Provavelmente a manifestação de raiva paralítica poderia estar 

relacionada com uma intensa inflamação não supurativa na região do tronco encefálico 

(OLIVEIRA et al., 2012; SHUANGSHOTI et al., 2013). 

As técnicas moleculares se mostraram menos sensíveis para a detecção do RNA viral 

do que a IFD e a IHQ. Tanto a RT-PCR, quanto a RT-qPCR apresentaram menor positividade 

para os fragmentos de cerebelo e tálamo, e uma maior eficiência de detecção de ácidos 

nucléicos virais nas estruturas do tronco encefálico (bulbo, ponte e mesencéfalo) (tabela 2). 

A RT-qPCR apresentou maiores diferenças na frequência da distribuição do RNA do 

RABV quando comparadas com as concentrações antigênicas demonstradas pelas técnicas da 

IHQ e IFD, principalmente no cerebelo e tálamo. Mas este padrão de menor limiar de 

detecção pode ser explicado, primeiramente pelas diferenças inerentes às técnicas, uma vez 

que os métodos moleculares identificam a presença de ácido nucléico viral, enquanto que a 

IFD e a IHQ baseiam-se na detecção antigênica. Como a transcrição e replicação virais são 

processos naturalmente dinâmicos, a variação observada entre a intensidade da marcação 

antigênica e a concentração viral do RABV, poderiam estar relacionados com: 1) o grau de 

produção e degradação mRNA do vírus, o que não ocorre da mesma forma com os antígenos 

virais e/ou 2) fatores inerentes ao hospedeiro quanto ao controle da transcrição genômica do 

RABV (SHUANGSHOTI et al., 2013). 

Shuangshoti et al. (2013) observaram uma distribuição uniforme do RNA viral nas 

diferentes estruturas do SNC em cães rábicos pela RT-qPCR, sendo que apenas o cerebelo 

apresentou um menor número de cópias do genoma viral quando comparado às demais 

porções, semelhante ao observado no presente estudo. 

As diferenças de resultados entre RT-PCR e RT-qPCR, principalmente entre cerebelo 

e tálamo (tabela 2), são indícios de menor eficiência de amplificação viral nestes fragmentos 

de SNC. Maiores estudos deveriam ser realizados para inferir quais seriam os fatores 

inibitórios que causariam essa menor detecção viral, como por exemplo, a utilização de outras 

técnicas de extração de ácidos nucléicos. 

A inibição de amplificação do RNA do RABV pode ser provocada por diversos 

fatores: 1) condições ideais de reação, como uso dos primers e sondas corretos, qualidade e 

concentração dos reagentes utilizados e tempo e temperatura das reações; 2) contaminantes, 

que podem ser inerente aos materiais utilizados nas reações, como externos a esses, como por 

exemplo, bactérias, poeira; 4) resíduos fenólicos (WILSON, 1997). Além desses fatores, 

devemos excluir que a própria composição orgânica e química das estruturas de SNC 
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utilizadas no presente estudo poderiam causar a inibição da reação de amplificação, 

principalmente quando considerados cerebelo e tálamo. 

 

CONCLUSÃO 

De modo geral, não foi observada diferenças na positividade nas estruturas de SNC de 

bovinos. No entanto, constatou-se diferenças na intensidade, na distribuição, na concentração 

viral e antigênica observadas pelas diferentes técnicas utilizadas. As diferenças entre os 

métodos diagnósticos ocorreram por causa de seus diferentes limiares de detecção. 

Uma vez que o RABV não se distribui de modo homogêneo pelo SNC, é 

imprescindível que as amostras encaminhadas ao laboratório para o diagnóstico da raiva 

permitam a obtenção dos resultados de modo confiável. Deste modo, é indicado o envio do 

tronco encefálico, sobretudo se as técnicas moleculares são utilizadas como método 

complementar ao diagnóstico. Portanto, é importante que se utilize concomitantemente as 

diferentes técnicas, principalmente nas amostras com resultados duvidosos. 
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ANEXOS C 

Quadro 1 – Positividade e intensidade de fluorescência nos fragmentos de sistema nervoso central de bovinos 
analisados pela técnica de imunofluorescência direta (IFD). 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

Bulbo Cerebelo Córtex Hipocampo Medula Cervical Mesencéfalo Ponte Tálamo
1168-v/15 NT NT ++ +++ NT + NT +
1172-v/15 ++ + + + NT NT NT ++
1310-v/15 +++ ++++ ++++ +++ + +++ +++ ++++
1315-v/15 NT NT +++ NT NT NT NT NT
1316-v/15 NT NT +++ NT NT NT NT NT
1382-v/15 ++ ++ +++ ++++ NT ++++ NT ++++
1492-v/15 NT + +++ ++ NT ++ NT ++
1717-v/15 NT NT ++ ++ NT ++++ NT +++
1718-v/15 ++ + ++ ++ NT +++ + +++
1934-v/15 +++ +++ +++ +++ NT NT NT NT
1980-v/15 NT ++++ ++++ ++++ NT +++ NT +++
2373-v/15 ++ ++++ ++++ +++ NT NT + NT
2377-v/15 ++++ ++++ +++ +++ +++ ++++ + ++++
2556-v/15 NT +++ +++ ++ NT +++ NT ++
2753-v/15 +++ ++++ +++ ++++ NT ++++ +++ ++++
2923-v/15 ++ + + + NT ++ + ++
3304-v/15 +++ ++ ++ ++ NT +++ +++ +++
3339-v/15 NT + + ++ NT +++ NT +++
3469-v/15 NT ++++ ++++ ++++ NT NT NT NT
3472-v/15 +++ ++ ++ +++ ++ ++ + ++
3523-v/15 NT ++ +++ ++++ NT ++++ NT ++++
3585-v/15 NT ++ ++ + NT ++ NT +++
3716-v/15 NT +++ +++ ++++ NT +++ NT ++++
3814-v/15 NT + + ++ NT ++ NT +++
3819-v/15 NT +++ ++ ++ NT +++ NT +++
3854-v/15 ++ + + ++ NT +++ ++ +++
3990-v/15 NT NT ++ ++ NT +++ NT +++
3992-v/15 NT NT ++++ ++++ NT +++ NT +++
4063-v/15 NT ++++ +++ ++++ NT +++ NT ++++
4064-v/15 NT ++++ +++ +++ NT +++ ++ +++
4155-v/15 NT +++ ++ +++ NT ++++ NT +++
4159-v/15 + + + + NT + - +
4192-v/15 NT NT +++ ++ NT +++ NT +++
4595-v/15 +++ +++ +++ +++ NT +++ ++ +++
159-v/16 NT NT ++++ ++++ NT ++++ NT ++++
234-v/16 NT NT + +++ NT NT NT ++
366-v/16 +++ + ++ ++ NT ++ + +++
413-v/16 NT +++ +++ +++ NT ++ NT +++
525-v/16 NT ++ +++ + NT + NT ++
573-v/15 NT NT ++ +++ NT +++ NT +++
Total de 
positivos

15/15 30/30 40/40 38/38 3/3 33/33 12/13 35/35

NT: Ausente; -: ausência de inclusões antigênicas; +: rara presença de antígenos (1 a 3 inclusões pequenas); 
++: presença de campos negativos e escasso número de inclusões; +++: distribuição homogênea de 
antígenos com campos negativos; ++++: distribuição homogênea de antígenos sem campos negativos
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Quadro 2 – Positividade e intensidade de marcação antigênica nos fragmentos de sistema nervoso central de 
bovinos analisados pela técnica de imunohistoquímica (IHQ). 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

 

 

 

 

Bulbo Cerebelo Córtex Hipocampo Medula Cervical Mesencéfalo Ponte Tálamo
1168-v/15 NT NT ++ +++ NT +++ NT +++
1172-v/15 + ++ + +++ NT NT NT ++
1310-v/15 ++++ ++++ +++ +++ + +++ ++++ +++
1315-v/15 NT NT ++ NT NT NT NT NT
1316-v/15 NT NT +++ NT NT NT NT NT
1382-v/15 +++ ++ +++ ++ NT +++ NT ++
1492-v/15 NT +++ +++ +++ NT ++++ NT ++++
1717-v/15 NT NT ++ +++ NT ++++ NT +++
1718-v/15 +++ +++ +++ +++ NT ++ ++ ++
1934-v/15 ++ ++++ ++++ +++ NT NT NT NT
1980-v/15 NT ++ +++ ++ NT + NT +++
2373-v/15 ++ +++ ++++ ++++ NT NT +++ NT
2377-v/15 ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++
2556-v/15 NT +++ ++ +++ NT +++ NT +++
2753-v/15 +++ + + ++ NT ++ ++ +++
2923-v/15 ++ + + + NT + + +
3304-v/15 ++ ++ ++ ++ NT +++ ++ +++
3339-v/15 NT + + + NT + NT +++
3472-v/15 +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++++
3523-v/15 NT +++ +++ +++ NT +++ NT +++
3585-v/15 NT +++ + +++ NT +++ NT ++
3716-v/15 NT +++ ++ +++ NT +++ NT +++
3814-v/15 NT ++ +++ +++ NT +++ NT +++
3819-v/15 NT +++ ++ ++ NT + NT +++
3854-v/15 +++ +++ ++ +++ NT ++++ ++ ++++
3990-v/15 ++ ++ +++ ++++ NT ++ + ++
3992-v/15 +++ +++ ++ +++ NT +++ ++++ ++++
4063-v/15 NT +++ +++ +++ NT +++ NT +++
4064-v/15 NT +++ +++ +++ NT ++++ ++ ++
4155-v/15 NT +++ +++ +++ NT ++++ NT +++
4159-v/15 + + + + NT + + +
4192-v/15 NT NT ++++ ++++ NT +++ NT ++++
4595-v/15 +++ +++ ++ + NT ++ + ++
159-v/16 NT NT ++ ++++ NT +++ NT +++
234-v/16 NT NT ++ ++ NT NT NT +++
366-v/16 ++ +++ ++++ ++++ NT ++++ ++++ ++++
413-v/16 NT +++ ++ +++ NT +++ NT ++
525-v/16 NT +++ ++ +++ NT ++++ NT +++
573-v/15 NT NT ++ +++ NT +++ NT ++++
Total de 
positivos

17/17 31/31 39/39 37/37 3/3 33/33 15/15 35/35

NT: Ausente; -: ausência de inclusões antigênicas; +: rara presença de antígenos (1 a 3 inclusões pequenas); ++: 
presença de campos negativos e escasso número de inclusões; +++: distribuição homogênea de antígenos com 
campos negativos; ++++: distribuição homogênea de antígenos sem campos negativos
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Quadro 3 – Resultados observados na técnica de transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase 
em tempo real (RT-qPCR) com os valores de Ciclo de quantificação (Cq) observados para cada fragmento de 
sistema nervoso central de bovinos. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 

  

Bulbo Cerebelo Córtex Hipocampo Medula Cervical Mesencéfalo Ponte Tálamo
1168-v/15 NT NT 14,528 13,966 NT 17,34 NT 14,266
1172-v/15 28,713 Negativo 12,151 Negativo NT NT NT 25,029
1310-v/15 12,272 Negativo 10,814 12,247 13,24 10,796 12,7 23,527
1315-v/15 NT NT 13,819 NT NT NT NT NT
1316-v/15 NT NT 38,11 NT NT NT NT NT
1382-v/15 16,03 13,18 10,906 11,575 NT 12,933 NT Negativo
1492-v/15 NT 30,121 20,222 26,251 NT 26,653 NT Negativo
1717-v/15 NT NT 16,189 15,691 NT 19,007 NT Negativo
1718-v/15 26,676 29,864 24,246 28,895 NT 6,813 14,743 25,053
1934-v/15 34,647 15,463 13,603 Negativo NT NT NT NT
1980-v/15 NT 12,265 31,553 30,796 NT 9,232 NT 26,962
2373-v/15 10,791 22,733 15,033 19,472 NT NT 21,84 NT
2377-v/15 20,62 11,736 38,445 24,476 13,903 15,808 23,288 32,15
2556-v/15 NT 31,681 16,754 26,218 NT 37,745 NT Negativo
2753-v/15 16,423 11,691 14,813 11,681 NT 12,563 13,601 38,53
2923-v/15 31,761 26,284 36,954 34,954 NT 29,222 35,471 Negativo
3304-v/15 24,189 17,972 12,318 13,391 NT 19,848 24,189 Negativo
3339-v/15 NT 29,847 30,233 25,523 NT 12,88 NT 11,361
3469-v/15
3472-v/15 Negativo Negativo 27,863 31,742 29,088 Negativo 30,457 31,113
3523-v/15 NT 28,425 28,932 24,444 NT 22,736 NT Negativo
3585-v/15 NT Negativo 26,151 30,869 NT Negativo NT 38,133
3716-v/15 NT Negativo 11,39 36,459 NT Negativo NT Negativo
3814-v/15 NT 32,803 33,796 28,287 NT 19,892 NT Negativo
3819-v/15 NT 20,008 14,52 11,666 NT 14,779 NT 19,813
3854-v/15 30,859 Negativo 27,442 19,422 NT 24,937 Negativo 32,264
3990-v/15 NT NT 39,237 Negativo NT 30,381 NT Negativo
3992-v/15 NT NT 27,832 26,512 NT 22,659 NT Negativo
4063-v/15 NT Negativo 13,39 Negativo NT Negativo NT 24,412
4064-v/15 NT 27,484 26,535 11,802 NT 15,449 27,75 Negativo
4155-v/15 NT 27,19 25,266 19,971 NT 23,348 NT 18,287
4159-v/15 24,705 Negativo 36,764 Negativo NT Negativo 28,203 Negativo
4192-v/15 NT NT 27,434 25,403 NT 27,348 NT Negativo
4595-v/15 23,016 23,184 Negativo 20,474 NT 20,474 22,727 Negativo
159-v/16 NT NT 27,702 21,446 NT 21,435 NT Negativo
234-v/16 NT NT 24,837 21,9 NT NT NT Negativo
366-v/16 18,589 Negativo 11,807 Negativo NT 19,187 11,091 Negativo
413-v/16 NT 12,83 25,481 17,633 NT 11,991 NT 23,596
525-v/16 NT Negativo 18,998 Negativo NT 23,821 NT 37,29
573-v/15 NT NT 25,161 11,846 NT 10,584 NT 23,887
Total de 
positivos

13/14 23/29 28/39 31/37 3/3 30/33 12/13 23/35

Cq

Pool - 23,467

NT: Ausente
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Quadro 4 – Resultados obtidos na técnica de transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase 
(RT-PCR) para o diagnóstico da raiva para os fragmentos analisados. 

 
Fonte: Centoamore, N.H.F., 2017. 
 

 

 

Bulbo Cerebelo Córtex Hipocampo Medula Cervical Mesencéfalo Ponte Tálamo
1168-v/15 NT NT Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
1172-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo NT NT NT Positivo
1310-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
1315-v/15 NT NT Positivo NT NT NT NT NT
1316-v/15 NT NT Positivo NT NT NT NT NT
1382-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
1492-v/15 NT Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
1717-v/15 NT NT Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
1718-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo NT Positivo Positivo Positivo
1934-v/15 Positivo Positivo Positivo Negativo NT NT NT NT
1980-v/15 NT Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
2373-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo NT NT Positivo NT
2377-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
2556-v/15 NT Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
2753-v/15 Positivo Positivo Positivo Negativo NT Positivo Positivo Negativo
2923-v/15 Positivo Positivo Positivo Negativo NT Positivo Positivo Negativo
3304-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo NT Positivo Positivo Negativo
3339-v/15 NT Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
3469-v/15
3472-v/15 Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
3523-v/15 NT Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Negativo
3585-v/15 NT Positivo Positivo Negativo NT Positivo NT Negativo
3716-v/15 NT Negativo Negativo Positivo NT Positivo NT Positivo
3814-v/15 NT Negativo Positivo Positivo NT Positivo NT Negativo
3819-v/15 NT Positivo Negativo Positivo NT Negativo NT Negativo
3854-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo NT Positivo Positivo Positivo
3990-v/15 NT NT Positivo Positivo NT Positivo NT Negativo
3992-v/15 NT NT Negativo Negativo NT Positivo NT Positivo
4063-v/15 NT Negativo Negativo Positivo NT Positivo NT Positivo
4064-v/15 NT Positivo Negativo Positivo NT Positivo Positivo Positivo
4155-v/15 NT Negativo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
4159-v/15 Positivo Negativo Negativo Negativo NT Negativo Positivo Negativo
4192-v/15 NT NT Positivo Positivo NT Positivo NT Negativo
4595-v/15 Positivo Positivo Positivo Positivo NT Positivo Positivo Positivo
159-v/16 NT NT Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
234-v/16 NT NT Positivo Positivo NT NT NT Positivo
366-v/16 Positivo Negativo Positivo Positivo NT Positivo Positivo Positivo
413-v/16 NT Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
525-v/16 NT Positivo Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo
573-v/15 NT NT Positivo Positivo NT Positivo NT Positivo

Total de 
positivos

13/14 23/29 33/39 32/37 3/3 31/33 13/13 25/35

Pool - Positivo

NT: Ausente
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CONCLUSÕES GERAIS 

Com relação aos dados obtidos no presente estudo, a raiva no estado de São Paulo, 

durante o período observado, foi possível concluir que a doença é mais comum em bovinos 

jovens, de aptidão leiteira e provenientes da região fronteiriça com o estado de Minas Gerais 

(região de Bragança Paulista). 

Os bovinos apresentavam um quadro de raiva paralítica, comumente observado nos 

herbívoros, caracterizado por quadro de paralisia progressiva e ascendente com inicio do 

comprometimento dos membros pélvicos. 

As técnicas diagnósticas para o RABV que se mostraram mais sensíveis e específicas 

foram a IFD, a IHQ e o IVC. Os demais métodos diagnósticos (IVCC, RT-PCR e RT-qPCR) 

apresentam fatores limitantes ao seu desempenho. Apesar disso, possuem grande valor como 

técnicas auxiliares ao diagnóstico laboratorial. 

Na análise das estruturas do SNC dos bovinos naturalmente infectados com o RABV, 

a observação do antígeno viral se mostrou mais eficiente que a detecção do RNA viral. Houve 

diferenças na intensidade de fluorescência na IFD obtida entre os fragmentos, sendo que foi 

significativa entre mesencéfalo e ponte, e ponte e tálamo. Com relação às técnicas 

moleculares, tanto a RT-PCR, quanto a RT-qPCR, foram semelhantes no que diz respeito à 

identificação do material genético do RABV. Ambas obtiveram menor positividade nos 

fragmentos de cerebelo e tálamo. 
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