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R E S U M O. 

Quarenta e duas amostras de saliva de caes raivo 

sos foram examinadas por inoculação intracerebral, para apr~ 

ciar a sensibilidade do camundongo lactente em relação a do 

adulto jovem, no diagnóstico da raiva. O isolamento do virus 

rábico de 100% das amostras utilizadas, nos dois sistemas 

biológicos, mostrou uma certa concordância dos resultados ob 

tidos. 

A identificação de inclus~cs celulares e de ant1 

geno rábico, mediante as técnicas de Sellcrs e de anticorj?Os 

fluorescentes, revelou uma perfeita regularidade desses indi 

cadorcs da infecção rábica nas impressões' encefálicas tanto 

de camundongos lactentcs como de adultos jovens. 

O camundongo lactente revelou urna certa super iS?_ 

ridade para revelar inclusões celulares e ant1geno rábico,pa~ 

ticularmente à imunofluorescência direta. 

A taxa de mortalidade mais elevada observada nos 

grupos de camundongos lactentes, revelou uma diferença alta 

mente significante em relação ao mesmo evento verificado nos 

grupos de camundongos adultos jovens, evidenciando uma mais 

baixa resistência do camundongo lactente ao v1rus rábico. 



S UM 11 A R Y. 

42 saliva samples of rabid dog.s were examined by 

intracerebral inoculation to apreciate the sensihility of 

suckl ing Jrouse in r ela tion to the young adul t in the diagn~ 

sis of rabies. Rabies vírus isolation of all of the samples 

utilized in the two biological sisterns sho\ved certain agrc_ç;_ 

rnent of results. 

Identification of cellular inclusions and rabies 

antigen by rncans of the technics of Sellcrs and fluorescent 

antibodies reveàled a perfcct regularity of these indicàtors 

of the rabies. infection in the encephalic impressi.ons of suck 

ling rnice and young adults. 

Suckling rnouse were some\'lha t superior to reveal 

cellular inclusions and rabies antigcn especially on direct 

inrnunofluorescence. 

The higher death rate observed in the suckling 

mice groups was highly significant in relation to the same 

event verified in the young adult mice groups demonstrating 

a lower resistance of suckling mouse to ru.hies virus. 



1. _INTRODUÇJ\0. 

A raiva é uma das antropozoonoscs que maior intc 

resse c importância tem despertado, deséle sua élescoherta. Cau 

sa grandes apreensões a humanidade, em face da sua evolução 
(1 16 29) 

quase sempre f a tal ' '. , acompe1nhada da drama ticidade 
1 ( 31) peculiar dos casos da doença, especialmente em 11umanos • 

Conhecida desde a mais remota antiguidade, a sua 

persist~ncia na natureza está assegurada pela capacidade -do 

seu agente causal de parasitar um número eleva.élo de espécies 

de vertebrados, aliada ao equilíbrio biológico que estabelece 

com algumas delas (l, 161 29 ). Contribui também para a sua pe::_. 

petuação na natureza, .o mecanismo usual de transmissão por 

contágio direto, principálmente pelo hábito de moréler de alg!-2_ 

mas espéci~s hospedeiras< 2 , 16 , 38 ), associado a cxcreçao do 
... tr .. 1' (10, 32, 39, 40, 43) 

v~rus a aves a sa ~va 

A import5ncia da saliva corrtO material virulento, 

tem sido exaustivamente demonstrada( 9 , 10, 31, 3 2, 39, 40, 
43) ... ~ .. 1.. . (39, 40) 1.. . (9, 32, 39,40, , em per ~ouos pre-c ~n1cos , c 1n~co s 
41} .. .. . - ~ (29 31) · , pos-cl~n~cos, em casos de recuperaçao espontanea ' e 

a partir d.e portadores assintomãticos (lO, 43 ), tanto na infec 

ção experimental (lO), como na natural< 43 ), embora .uma peri~ 
dicidade irregular tenha sido observada na dernonstração do v1 
rus da saliva (1 0, 16 , 31 , 43 ) 

Apesar da importância do conhecimento da condi 

çao infectante da saliva do animal agressor, por ocasião da 

exposição do susceptível, demonstrada em v5.rias situu.ções (), 
9, 32, 38, 39, 40, 41, 43} . . 

, com v~stas ao tratamento prevent1 

O t id d • t • 1 d ' ' i- ( 3 I 6-; vo, cc o o s1.s -.ema nervoso çen .. -.r a or ~nar 1amen ,e · 

14, 16, l9, 20 , 21 , 23 , 25 ), c o tecicl.o da glândula salivar 
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submaxilar esporadicamente( 2 , 7 , 19 , 26 , 41 , 42 ); continuam a 

ser utilizados para demonstrar a infecção, embora só 

ser colhidos após a morte do indivlduo (l 6 , 42 > 

possam 

Para o diagnóstico da raiva a partir desses espé· 

cimes, vários recursos desenvolvidos no passado encontram-se 
disponíveis atualmente< 3 , S, 11 , 12 , 14 , 16 , 20 r 34, 44 ), mas 

a pesquisa de corpúsculos de Negri em impressões e esfregaços, 

através coloração direta, a imunofluorcscência direta e a pr~ 

va biológica por inoculação intracerebral de camundongos,apre 

sentam certa significância práticu.(S), no uso corrente. Emho 

ra, nenhum m~todo seja inteiramente satisfat5rio para atender 

os requisitos de precisão, rapidez, segurança do operador, 

custo e conveniência no contexto das diferentes situações e 

prioridades (5 , ll, 12 , 20 ). A esse resp~ito, para melhor adc 

quar as necessidades do diagnóstico da enfermidade, a maio 

ria dos laboratórios utiliza uma combinação apropriada dos mé 
todos disponíveis para tal proccdim<?nt.o (5 , ll, 12 , l6, 20, 21; 
23 , 27 > 1' . d ... . 'b'l'd d d ( 3 ) , e 1m1nan o ao nux1mo, a poss1 J_ 1 a e e erro • 

Considerando a prova biológica como critério de 

finitivo para elucidar a presença ou ausência de infecção, a 

pesquisa de inclusões celulares em esfregaços e impressões 

tem revelado uma taxa de 10 a 12% de falh~s( 3 , 16 , 21 , 27 ) ,e~ 
quanto a imunofluorescência direta tem demonstrado uma concor 

dância mais perfeita com a inoculação de camundongos(3, 5
r 

6; 

7, 20 , 23 , 36 , 37 ), embora resultados falsos negativos ocor 

rarn esporadicamente em ambas as técnicas <7 ' 15
r 

20 ) 

Mais recentemente, outros métodos foram descri 

tos, para o diagnóstico da raiva 11 in vivo 11
, media!l.te a apli 

caçao da t~cnica de anticorpos fluorescentes. Dentre estes, o 

teste de córnea, a biópsia de pele e o isolamento do vírus a 

partir da saliva podem ser utilizados, com este propósito, em 

bora um resultado negativo não afaste a possibilidade de in 
f ecção ( 20, 24, 41) 

O isolamento do vlrus tem sido usualmente consi 

derado como o método mais apropriado para o diagnóstico da 
. (lS) c b. ti ... i . . , 1 bo .... ra1va • om esse o Je vo, var os anJ.nBJ.s ae a ratorJ.o 

foram ensaiados, especialmente o coelho, o cobaio, o camundon 
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go e o hamster< 3 , lG). No in1cio das atividades de diagnóst! 

co e de pesquisa sohre a raiva, o coelho representou um papel 

importante ( 3 ' 3 2 ) • Hais tarde, experiências demonstraram a 

superioridade do camundongo_ branco de laboratório, de 4 a 6 

semanas de idade c de diferentes linhagens, para isolar e i 

dentificar o vírus rábico, a partir de tecido do sistema ner 
voso central por via intracerebral ( 3 , 16 , 1?, 19, 21, 4~,45) 

Ultimamente, mostrou-se igualmente Útil para demonstrar a in 

fectividade de diferentes tecidos e secreçoes de animais su 

postamente raivosos(?, 9 ' 26 , 35 , 43 ). Apesar dus vantagens 

do método,o inconveniente de um resultado dcmorado(lS), espc 

cialmente em casos negativos< 22 ), levou a certas modificaçõc~ 
da técnica original de HEBSTER & DA~'7SON( 4 ~), objctivundo tor 

nar a prova mais precoce< 22 ' 33 , 35 ). Çom esse intuito, ~ffiRK 
So t 1 .. ( 22 ) 1. d t.. . d . fl - . dl' N e a 11 . ap 1can o a ecn1ca c 1muno- uorescenc1a 

reta a encéfalos de camundongos de 5 dias de idade, inocula 

dos com suspensão cerebral· virulenta, obtiveram resultados po 

sitivos 3 a 4 dias após a inoculação. Achados idênticos foram 

observados }_Y.)r PILO HORON et alii <33 ), em camundongos _de t1 a 

5 dias_ de idade, inoculados com glândula salivar submaxilar 

de cão e gato, mus só demonstraram o antígeno rábico à imuno 

fluorescência 4 a 5 dias após a inoculação de espécimes de te 

cido cerebral. HARTELL et alii( 25 ), utilizando sus~ensão de 

tecido encefálico de cães, bovinos e morcêgo, adicionada de 

Dimetil SulfÕxido {DHSO), como substância difusora, obtiveram 

a redução de 24 horas no per1odo de incubação da doença em ca 

mundongos de 21 dias de idade. 

Certas variáveis, podem modificar a uniformidade 

e a regularidade da resposta do sistema biológico à infecção 

pelo vírus rábico< 45 >. Nesse contexto, a idade do camundongo 

joga um papel importante na susceptibilidade a raiva, demons 

trada em diferentes oportunidades< 3 , 4 ' 141 16 , 33 ). CASALS 

{S), em um experimento comparativo mostrou a diferença de sus 

ceptibilidade existente entre o camundongo lactente e o adul 

to jovem para recuperação do vírus da raiva, a partir de sus 

pensões de encéfalo, d~onstrando a superioridude dos animais 

mais jovens. Corroborando com ~sta assertiva, uma amostra Flu 

ry de alta passagem em ovo embrionado, produziu infecção fa 

tal em camundongos de 3 a n dias de idade, pela via intracere 

bral, mas falhou em reproduzir a doença em animais de lt1 dias 
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de idade, sob as mesmas condições experimentais (lB). Algumas 

amostras isoladas de animais silvestres mostraram-se mais pa 

togêaicas para c:a.muntlonCJOS lactentes em compara\-ão aos 

tos jovens(J, 16 ). Observações similares foram descritas 

GOMEZ et alii(lJ), em seu relato sobre o isolamento do 

rábico do encéfalo de uma criança acometida da doença de 

adul 

por .. v1rus 

ori 

gem silvestre, obtido somente em camÜndongos lactentes de ida 

de inferior a 24 horas. Subsequentemente, NILSSON & SUGAY(JOT 

demonstraram a superioridade do camundongo lactente de 3 dias 

de idade, para recuperar o vlrus rábico de 2 espécimes de te 

cido do sistem&. nervoso central de herbívoros domésticos, ve 

rificando na ocasião do diagnóstico, uma baixa mor ta 1 idv.d e, 

um longo período de incubação e um caso de recuperação espo.!:! 

tânea, achados sugestivos de baixa concentração de vírus nos 

materiais examinados. 

Um estudo avaliativo da sensibilidade do camun 

dongo de 4 a 8 dias de idade e de 21 a 35 dias, para demons 

trar quantitativa.mente a infectividade de espécimes encefã.l5. 

cas de diferentes espécies de animais domésticos, dewonstrou 

a maior precisão do ca·mundongo lactente, tanto para o diagnó~ 

tico, como. para mensurar suspensões virulentas <28 ). 

· A infectividade da saliva de animaj_s raivosos, 

era conhecida antes da desco-berta da etiologia da raiva ( 3 ) .No 

.entanto, o uso desse espécime para o diagnóstico da doença 

d d 
.. . (16) foi negligenciado no passado por motivos e or em prat1ca • 

Has com o conhecimento da transmissão da enfermidade, difere!2_ 

tes recursos diagnósticos foram desenvolvidos, visando o iso 

lamento e a identificação do vlrus da raiva da saliva de ani 

mais acometidos por esta virose< 3 , 16 , 24
r 

32 ). 

Desse modo, PA~vAN et alii ( 32 ), conseguiram iso 

lar o vlrus râbico da saliva de bovinos, equinos, humanos c 

vampiros raivosos, friccionando este material sobre a superfi 

cie da parede abdominal de coelhos, previmnc:ntc escarificada. 

VAUGl'l'1 et a-ll'i( 39 r t10) 
1 

d t t ..., d .. · · d 1' e cc aram o v1rus esse especlme, c 

caes c gatos infectados experimentalmente, utilizando ~amun 

dongos adultos jovens de 4 a G semc1.nas de id.:1<!c, por inocula 

ção intracerebral. Utilizando camundon~JOS desmamados de 21 

dias de idade, CLI:HMER et alii (g), demonstraram a infcctivJda 
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de da secreçao salivar de 15 caes infectados naturalmcnte,se~ 

do 14 na fase clínica e de um assintomático. VALLONE et alii 
(41) . ... . -, tiveram exJ.t.o na identificaçao do c.ntígeno rábico de Iro::!_ 

terial :-alivar de origem humana,· utilizando a técnica de imu 

nofluorescência direta, aplicada pela primeira vez por GOLD· 

WASSER & I<ISSLING (l 4 ), ao diagnóstico da raiva, evidenciando 

a possibilidade de um diagnóstico pré-mortem. Empregando a 

mesma técnica, VEEMRAGIIAVAN et alii <43 ), demonstraram o antl 

geno rábico na saliva de um cão aparentemente saudável, infec 

tado naturàlmente. 

A maior sensibilidade do camundongo lactente em 

relação ao adulto jovem, para o isolamento do vírus rábico da 

saliva de animais infectados, também tem sido demonstrada, em 

algumas oportunidades(lO, 31 , 43 ), tanto na infecção experi 

mental( 3l), como na natura1< 43 ) e de animais assintomãticos 

( 10 ' 4 3 ) , em ambas condições. Nesse se~ tido, NILSSOlJ & CORTES 
( 3 l) d d .. ...b. . 6 d emonstraram a presença o Vlrus ra lCO em amostras e 

saliva de um cão infectado experimentalmente com vírus prov~ 

-niente de morcêgo, . apenas em camundongos, lactentes de 2 a 7 

dias de idade1 tendo fracassado nas tentativas de isolamento 

em camundongos adultos jovens de 30 dias de idade. Sob as mcs 

·ma.s condições experim~ntais, CORTES & NILSSON(lO) obtíveram 

dois resultados positivos apenas em camun~ongos lactentes e 

dois somente em adultos jovens, utilizando saliva de dois 

caes aparentemente saudáveis, experimentalmente infectados 

com uma estirpe cl.o vírus rábico proveniente de morcêgo. VEERi\ 

Rl'~GHAVAN et alii <43 >, relataram 14 isolamentos do virus em ca 

mundongos lactentes e somente 6 em adultos jovens, utilizando 

913 espécimes de saliva colhidas de um cao portador assintomã 

tico, infectado em condições naturais. 

No presente estudo, pretendemos apreciar a sens! 

bilidade do camundongo lactente para o isolamento do vírus da 

raiva da saliva de cães na fase clínica da doença natural,co!!! 

parando os resultados obtidos com a sensibilidade do camundon 

go adulto jovem. 



'6 

2. Ml\TERil\L E Hr:TODOS. 

2.1. Secre~~o saliv2~ •. 

No presente estudo "foram utilizadas 42 amostras de sa 

liva, colhidas na fase cli_nica da raiva natural, de 

30 cães mantidos em observação no Instituto Pasteur 

e no Centro de Controle de Zoonoses de são Paulo. 

2.2. Soluções. 

2.2.1. Cloridrato de pilocarpina. 

Como estimulador da secreção salivar, utiliza 

mos uma solução de clor~drato de pilocarpina 

a 1%, em água destilada. 

2.2.2. Diluente. 

No tratamento da saliva utilizou-se água dest;!;_ 

lada contendo 2% de soro de equino norm~J, pr E. 

viamente inativado a 56°C durante 30 minutos, 

adicionada de 1.000 a 2.000 unidades de penic! 

lina e de 1, 25 a 2, 50 miligramas de· estreptomL 

cina por mililitro. 

2.3. Camundonqos. ____ _..;.·.-

O sistema biológico empregado para o isolamento do v1 
rus das amostras de saliva :foi representado por camun 

dongos suíços albinos, lactentes de 5 a 8 dias de ida 

de e adultos jovens de 4 a 6 semanas de idade, distri 

buldos em grupos cujo tamanho variou de 8 a 12 e de 

8 a 11, respectivamente. Cada grupo de camundongos 

lactentes era acompanhado da respectiva mae. 

2.4. Colheita das amostras. 

Os animais clinicamente raivosos, eram contidos por 

imobilização dos maxilares, recebendo logo a seguir o 

estimulante da secreção salivar, segundo a técnica 

descrita por CLEHHER et alii ( 9 ) (1970). Quinze minn 

tos após, a saliva era colhida diretamente em uma pl~ 



ca de Petri es.téril, utilizando-se algumas 

urna seringa corno auxiliar na operação • 

2.5. Identificação do .. vJ.rus. 

7 

vezes, 

Cada amostra de saliva recolhida era imediatamente a 

dicionada de igual volume de diluente, mantida a tem 

peratura ambiente por duas horas e a seguir · inocula 

da, por via ihtracerebral em um grupo de carnun<1ongos 

lactentcs na dose de 0,01 ml c em outro de camundon 

gos adultos jovens na dose de 0,03 ml 1~r animal. Es 

tes animais eram observados por 21 dias, submetendo

-se aos exames específicos para a raiva (Sellers< 34 >e 

irnunofluorescência direta< 14 >), os cérebros daqueles 

que apresentassem qualquer anormalidade ou que vies 

sem a sucumbir a partir do terceiro dia da inocula 

·çao. 
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3. RESULTADOS. 

Os resultados obtidos neste experimento, estão· 

expressos nas tabelas apresentadas a seguir. 

A Tabela 1 expÕe os resultados do isolamento 

do vlrus rãbico a partir das amostras de saliva examinadas,s~ 

gundo o si~tema biológico utilizado (camundongo lactente e 

adulto jovem). 100% de resultados positivos foram obtidos em 

ambos grupos etários de camundongos. 

A Tabela 2 mostra os resultados da identifica 

çao dos corpúsculos de Negri e do antígeno râbico do encéfalo 

dos camundongos lactentes e adultos jovens, segundo as técni 

cas de Sellers e de anticorpos fluorescentes. Estes indicado 

res da infecção rábica foram demonstrados em 100% dos animais 

examinados por ambos ·os métodos empregados. Apesar dessa con 

cordância de resultados, uma maior rique,za de inclusões celu 

lares e de antígeno rãbico foi regularmente observada nos es 

pécimes de camundongos lactentes, particularmente à técnica 

de anticorpos fluorescentes. 

A Tabela 3 expressa a mortalidade de camundon 

gos verifi.cada nos dois grupos etários utilizados no expcri 

mento. Os resultados revelam uma elevada taxa de mortalidade 

nos dois lotes de camundongos, mas uma taxa ligeiramente sup~ 

rior foi observada nos grupos de camundongos lactentes 

(99,74%), em relação aos adultos jovens (96,73%). 

1\ análise estatística dos resultados pelo méto 

do do qui-quadrado, revelou um valor x2 = 10,292, altamente 

significante ao nível de rejeição adotado de 5%. 



TABELA 1 

Isolamento do v1rus r&bico da saliva de caes na fase cl1nica 
da doença, sc':Jundo o sistcwa biologico u til i :ado. 

~ <? 
s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

. 1.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Total 

(+) = positivo 

(-) = negativo 

LACTENTE ADULTO JOVEH 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ .+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

42/42 42/42 

9 
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TABELA 2 

Resultados dos exames dos cérebros de camundonqos lactentcs e 
adultos jovens, inoculafos. com saliva de caes raivosos, segun 

do a t~cnica diagnostica utilizada. 

Camundongo 

~ Çl 
s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Total 

(+) = positivo 
(-) = negativo 

LACTENTES ADULTOS JOVENS 

Sellers I .F .D. Sellers I .F·. o. 

+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + .. + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + -;-

+ + + + 
+ + + + 
+ +. + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 

42/42 42/42 42/42 42/42 

I.F.D. = imunofluorescência direta 



TABELA 3 

Mortalidade de camundon os inoculados com amostras de saliva 
e ·caes raivosos, sequndo o qru:e<? etar io. 

~ 
ADULTO 

LACTENTE % JOVE.r-1 % A 
9 

1 9/9* 100,00 8/8 100,00 
2 8/8 100,00 9/9 100,00 
3 10/10 100,00 8/8 100,00 
4 8/8 100,00 8/8 100,00 
5 8/9 88,89 9/9 100,00 
6 8/8 100,00 9/9 100,00 
7 8/8 100,00 10/10 100,00 
8 9/9 100,00 7/9 77,78 
9 8/8 100,00 9/9 100,00 
10 9/9 100,00 8/9 88,89 
11 8/8 100,00 .. 8/8 100,00 
12 8/8 100,00 8/8 100,00 
13 12/12 100,00 10/10 100,00 
14 8/8 100,00 8/8 100,00 
15 8/8 100,00 10/10 100,00 
16 10/10 '100, 00 10/10 100,00 
17 10/10 100,00 9/9 100,00 
18 8/8 100,00 10/10 100,00 
19 9/9 100,00 10/10 100,00 
20 12/12 100,00 10/10 100,00 
21 9/9 100,00 9/10 90,00 
22 9/9 100,00 8/8 100,00 
23 10/10 100,00 9/9 100,00 
24 . 12/12 100,00 10/10 100,00 
25 9/9 100,00 9/9 100,00 
26 10/10 100,00 10/10 100,00 
27 9/9' 100,00 10/10 100,00 
28 10/10 100,00 10/10 100,00 
29 8/8 100,00 10/10 100,00 
30 11/11 100,00 ' 9/9 100,00 
31 12/12 100,00 10/10 100,00 
32 10/10 100,00 6/10 60,00 
33 10/10 100,00 10/10 100,00 
34 8/8 100,00 5/10 50,00 
35 10/10 100,00 10/10 100,00 
36 8/8 100,00 11/11 100,00 
37 10/10 100,00 11/11 100,00 
38 9/9 100,00 10/10 100,00 
39 8/8 100,00 10/10 100,00 
40 11/11 100,00 10/10 100,00 
41 9/9 100,00 10/10 100,00 
42 11/11 100,00 10/10 100,00 

Total 391/392 99,74 385/398 I 96,73 
- . 

(*) = mortos/inoculados 

11 
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4. DISCUSSÃO. 

Considerando uma resposta positiva em pelo m~ 

nos um camundongo de cada grupo inoculado, os resultados cons 

tantes da Tabela 1, demonstram uma perfeita concordância en 

tre o camundongo lactente e o adulto jovem como substratos 

biológicos para o lsolamento do vírus rábico de cães, na fase 

clínica da doença natural, usando como inóculo espécimes de 

saliva. 

Resultados dessa natureza podem ser encontra 

dos entre sistemas biolÓgicos que diferem ligeiramente em es 

pectro de sensibilidade, utilizando alta dose infectante de 

material virulento, como derronstraram JOHNSON & .LEACH (l 7 ) 

(1940), estudando a susceptibilidade de diferentes linhágens 
-

de camundongos de laboratório e uma variedade de campo, aó vi 

rus râbico, empregando como inóculo, material do sistema ner 

voso central de humanos e caninos. · 

~esultados discordantes destes, fo~am descri 

tos antes, por outros autores, embora em condições diferent:es 

. das observadas neste experimento. Desse modo, NILSSON & C6R 

TES( 3l) (1975), utilizando saliva de um cão infectado exp~x~ 
mentalmente com uma amostra isolada de morcêgo, obtiv.cram 6 

·isolamentos do vírus râbico em camundongos lactentes, mas fra 

cassaram em tal procedimento em camundongos adultos jovens. 

A respeito de achados discordantes, .VEERl\.RA 

GHl' .. VAN et alii <43 >, trabalhando com 913 amostras de saliva de 

um cão portador assintomático, infectado em condições na tu 

rais, conseguiram o isolamento do vírus rábico de 14 amostras 

em camundongos lactentes e destas, apenas 6 infectaram camun 

dongos adultos jovens. 

Os resultados da identificação de corpúsculos 

de Negri e de antígeno rábico nos encéfalos de ambos grupos 

e~~rios de camundongos inoculados (Tabela 2), revelam a pre 

sença destes indicadores da infecção rãbica em 100~ dos ani 

mais examinados (camundongos lactcntes e adultos jovens), tan 

to à técnica ele Seller·s como ii imunofluorescêncj.a direta. Ap!:?_ 
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sar dessa concordância, verificada em termos de· pelo menos 

uma unidade positiva de cada grupo, algumas observações sao 

suficientemente importantes, merecendo, port~nto, uma análise 

mais po··menor izada. Embora não tivéssemos estabelecido Uit1 cri 

tério quantitativo a prior!, a riqueza de inclusões celulares· 

e de antígeno rãbico observada nas impressões encefálicas dos 

camundongos foi uma constante, no entanto, mais destacada nas 

impressões de camundongos lactentes e mais nítida e regular 

à irnunofluorescência direta. 

Constatações dessa natureza foram relatadas an 

tes por BAGNAROLI et alii( 4), para demonstrar a maior susceE 

tibilidade do ca~nundongo lactente em relação ao adulto jovem, 

tornando por base a quantidade de antígeno rãbico presente no 

encéfalo dos camundongos inoculados com_um "pool" de material 

virulento de alta concentração, proveniente do sistema nervo 

so central de cão e de gato, segunoo um critério quantitativo 

previamente estabelecido para calcular as diferenças signifi 

cativas. 

vrna elevada mortalidade foi observada nos 

grupos etários de camundongos utilizados (Tabela 3). 

dois 

Realmente, os resultados rev~lam que a mortalida 

de foi ligeiramente mais elevada nos grupos de camundongos 

lactentes (99,74%), comparativamente ao mesmo evento observa 

do nos grupos de cümundongos adultos jovens (96,73%), eviden 

ciando uma ligeira diferença de resistência ao vírus rábico 

entre o camundongo lactente e o adulto jovem. 

A análise estatística dos resultados pelo método 

do qui-quadrado revelou um valor X2 = 10,292, altamente signi 

ficante ao nível de rejeição adotado de 5%. 
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S. CONCLUSÕES. 

A análise dos ·resultados obtidos neste estudo su 

gere as seguintes conclusões: 

- Considerando pelo menos urna unidade positiva 

em cada grupo de camundongo utilizado, a sensi 

bilidade do camundongo lactente foi idêntica a 

do adulto jovem, para o isolamento do vírus r~ 

bico de espécimes de.saliva nas condições des 

te experimento. 

- Houve uma ligeira superioridade do camundongo 

·lactente para revelar inclusões celulares e an 

tigeno rábico, principalmente à prova de imu 

nofluorescência direta. 

A taxa de mortalidade ligeiramente mais eleva 

d~, observada nos grupos de camundongos lacten 

tes, revelou à análise estatística uma diferen 

ça altamente significante, em relação ao mesmo 

evento verificado nos grupos de camundongos a 

dultos jovens. 

-A diferença do evento moL~alidade verificada 

entre o& dois sistemas estudados, mostrou urna 

resistência ligeiramente mais baixa nos camun 

dongos lactentes, em relação a dos adultos j~ 

.vens. 
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