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RESUMO 

Chaves LB. Produção de anticorpos monoclonais para caracterização de variantes antigênicas 

brasileiras de vírus da raiva. [tese (Doutorado em Biotecnologia)]. São Paulo (Brasil): 

Instituto de Ciências Biomédicas Universidade de São Paulo; 2010. 

Entre 1987 e 1992, foi produzido um painel com oito anticorpos monoclonais (AcM), a partir 

de isolados de vários países das Américas, permitindo que mais de 800 destes fossem 

caracterizados, possibilitando determinar a distribuição geográfica das diferentes variantes 

antigênicas, descrever novas e identificar outras conhecidas em novos hospedeiros. No Brasil, 

uma análise feita em 2002, com 330 isolados de diferentes espécies, identificou cinco 

variantes antigênicas compatíveis com os perfis do painel e seis não compatíveis. Ao longo 

dos anos, se observou a existência de vários outros isolados com perfis antigênicos distintos 

aos pré-estabelecidos. O objetivo principal deste estudo foi a produção de hibridomas 

secretores de AcM contra proteínas do vírus da raiva (RABV) que possam adequar a 

caracterização antigênica dos isolados no Brasil. Foram selecionadas dois isolados de RABV 

de morcegos insetívoros que apresentaram perfis não compatíveis com o painel utilizado, 

sendo um isolado da espécie Nyctinomops laticaudatus (7268V/05) e outro de Eptesicus 

furinalis (636V/06). As suspensões virais de sistema nervoso central foram adaptadas para 

crescimento em cultura de células de neuroblastoma murino. Para o preparo de AcM foram 

utilizadas, como antígeno, as ribonucleoproteínas purificadas dos isolados selecionados. 

Foram obtidos dois clones estáveis produtores de AcM, o 3A7 e o 4E10. No total dos 57 

isolados de RABV analisados com os AcM obtidos o AcM 3A7 reagiu com 21 dos isolados 

(36,84%) e o AcM 4E10 com 25 dos isolados (43,85%). Dos 13 isolados caracterizados como 

variante antigênica 3 (Desmodus rotundus) o AcM 3A7 reagiu com oito (61,53%) e o 4E10 

com onze (84,61%). Dos nove isolados que apresentaram um perfil não compatível 

característico de isolados de morcegos insetívoros, o 3A7 reagiu com 5 (55,55%) e o 4E10 

com 4 (44,44%). Os resultados demonstraram que os clones produziram anticorpos que 

futuramente poderão auxiliar na complementação do painel de AcM que caracterizem o perfil 

antigênico dos isolados do Brasil, a fim de aprimorar a vigilância epidemiológica. 

Palavras-chave: Vírus da raiva. Caracterização antigênica. Anticorpos monoclonais. 

Morcegos insetívoros. 
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ABSTRACT 

Chaves LB. Production of monoclonal antibodies for characterization of Brazilian antigenic 

variants of rabies virus. [Ph.D. thesis (Biotecnology)]. São Paulo/ Brasil: Instituto de Ciências 

Biomédicas Universidade de São Paulo; 2010. 

Between 1987 and 1992, a panel of eight monoclonal antibodies (MAb) was produced, from 

isolates from various countries in the Americas, allowing more than 800 of these to be 

characterized. This made it possible to determine the geographic distribution of the different 

antigenic variants, to describe new ones and to identify others known in new hosts. In Brazil, 

an analysis was done in 2002, with 330 isolates from different species, and demonstrated five 

antigenic variants compatible with the profiles of the panel and six not compatible. Over the 

years, it was noticed that there were various other isolates with antigenic profiles that differed 

from pre-established ones. The main aim of this study was to produce hybridomas secreting 

MAb against RABV proteins, which can suit the antigenic characterization of the isolates in 

Brazil. Two RABV isolates from insectivorous bats were selected, which showed non-

compatible profiles, where one isolate was from the species Nyctinomops laticaudatus 

(7268V/05) and the other from Eptesicus furinalis (636V/06). The viral suspensions of the 

central nervous system were adapted for growth in cultured murine neuroblastoma cells. 

Ribonucleoproteins purified from selected isolates were used as antigen for the preparation of 

monoclonal antibodies. We obtained two Mab, the 3A7 and the 4E10. Of the 57 RABV 

isolates analyzed with these MAb, the 3A7 reacted with 21 (36.84%) and 4E10 with 25 

(43.85%). Of the 13 isolates characterized as antigenic variant 3 (Desmodus rotundus), the 

3A7 MAb reacted with 8 (61.53%) and 4E10 with 11 (84.61%). Of the nine isolates with the 

profile non compatible related with insectivorous bats the 3A7 reacted with 5 (55.55%) and 

the 4E10 with 4 (44.44%). The results demonstrated that the clones produced antibodies that 

in the future will help in the complementation of the panel of  MAb that characterize the 

antigenic profile of the isolates of Brazil, in order to improve epidemiologic surveillance. 

Key words: Rabies virus. Antigenic characterization. Monoclonal antibodies. Insectivorous 

bats.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  História da raiva 

A raiva é uma das mais antigas doenças que se tem conhecimento sendo descrita e 

estudada desde o século 23 a.C. Demócritus (500 a.C.) e Aristóteles (322 a.C.) foram os 

primeiros a reconhecer a raiva como uma doença de animais. Aristóteles escreveu no livro 

“História Natural dos Animais” que os cães com raiva ficavam muito irritados e os animais 

mordidos por aqueles cães também se tornavam raivosos, porém ele acreditava que o ser 

humano não era acometido pela raiva animal (Theodorides, 1986; Steele, Fernandez, 1991; 

Baer, 2007). 

No 1º século a.C., Celsius (63 a.C. - 14 d.C.) descreveria sua transmissibilidade ao 

homem correlacionando a hidrofobia humana à raiva canina, afirmando que toda a mordida 

poderia conter o “veneno” (em latim “virus”) fosse ela causada por outro homem, cão, 

macaco, ou outro animal selvagem (Dean, Baer, Thompson, 1963; Baer, 2007). 

Zinke, em 1804, realizou o primeiro experimento que demonstrava a capacidade 

infectante da saliva de cães raivosos, quando a inoculou experimentalmente em cães sadios e 

esses contraíram raiva. Magendie e Breschett, em 1821 infectaram cães com saliva humana e 

provaram que em ambos os casos estava envolvido o mesmo agente (Zinke, 1803 apud Baer, 

Belli, Fishbein, 1990).  

Em 1881 foram publicados os resultados de Galtier sobre a estabilidade do vírus e as 

condições de transmissão da doença. Ele foi o primeiro a provar que seria possível induzir 

proteção contra a raiva, observando carneiros que, após várias injeções de saliva contaminada 

por via intravenosa, pareciam ter adquirido imunidade. Os experimentos de Zinke e Galtier 

convenceram as autoridades que a raiva era uma doença infecciosa, associada primariamente 

a cães e que medidas de controle de animais podiam levar a sua eliminação (Wilkinson, 

2002).  

Os trabalhos de Galtier, de 1879 a 1904 foram fundamentais para que Pasteur 

começasse a estudar a doença em 1880 com o objetivo “de revelar e cultivar seu verdadeiro 

agente etiológico”. Por meio da inoculação intracerebral de extratos de cérebro de animais 

raivosos em animais sadios, certificou-se de que o sistema nervoso central era a principal 

fonte de vírus. Depois disto realizou estudos para atenuar a patogenicidade do vírus por 

passagens sucessivas no cérebro de diferentes animais. Observou que o período de incubação 

da doença, antes muito variável, encurtava progressivamente até se tornar estável. Desta 

maneira ele obteve o que chamou de “vírus fixo”, ao contrário dos “vírus de rua”, isolados 
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dos animais naturalmente infectados. Em 1884, utilizando porções de medula espinhal de 

coelhos infectados com vírus previamente modificado, Pasteur conseguiu fazer com que cães 

se tornassem refratários à doença após inoculação intracerebral. Constatou que dessecação de 

medulas obtidas de animais infectados durante 2 a 9 dias a 22 °C em presença de hidróxido de 

potássio, causava atenuação física do material. Em 1885, Pasteur demonstrou que, após 

inoculações subcutâneas diárias de uma suspensão de medula de animal infectado dessecada, 

era possível proteger cães contra um desafio viral por via intracerebral (Baer, 2007).  

Em 6 de julho de 1885 Pasteur teve a oportunidade de testar pela primeira vez sua 

vacina em humanos. Nesse dia apareceu em seu laboratório Joseph Meister, um menino de 9 

anos que havia sofrido graves mordeduras de um cão raivoso 2 dias antes. O menino recebeu 

em 10 dias 13 injeções de suspensão de medula e sobreviveu (Wilkinson, 2002). 

Assim, foi estabelecido o primeiro método de profilaxia pós-exposição, o que 

desencadeou uma longa sucessão de tratamentos para a raiva e estudos experimentais para se 

entender o mecanismo imune de defesa do hospedeiro contra a infecção pelo vírus da raiva. 

1.2 O vírus da raiva – RABV 

1.2.1 Classificação  

O vírus da raiva pertence à ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae (Pringle, 

1991; Fauquet et al., 2005). A família Rhabdoviridae é composta de vários gêneros, dos quais 

apenas três infectam mamíferos: o gênero Vesiculovirus, representado pelos vírus causadores 

da estomatite vesicular (VSV), o gênero Ephemerovirus, causador da febre catarral maligna, e 

o gênero Lyssavirus, onde se incluem o vírus da raiva (RABV) e os vírus ditos aparentados 

(rabies-like) (Wunner, 2007). 

Ensaios utilizando anticorpos neutralizantes (AcN) que reconheciam as glicoproteínas 

de membrana do vírus e ensaios com anticorpos monoclonais (AcM) subdividiram o gênero 

Lyssavirus em 4 sorotipos  (Schneider et al., 1973; Wiktor, Flamand, Koprowski, 1980). O 

sorotipo I, mundialmente distribuído, correspondia às cepas clássicas representadas pelos 

vírus fixos ou vacinais e por isolados de vírus da maioria dos mamíferos terrestres e de 

morcegos hematófagos, insetívoros e frugívoros das Américas. Ao sorotipo II correspondia o 

vírus Lagos Bat, isolado de morcegos e de um gato da região de Lagos na Nigéria, África. Ao 

sorotipo III correspondia o vírus Mokola, isolado de roedores e de um humano, também na 

África. O sorotipo IV era representado pelo vírus Duvenhage, isolado de morcegos e 

humanos, na África (Wiktor, Koprowski, 1980). Os vírus detectados em morcegos insetívoros 
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na Europa, denominados “European bat lyssavirus” (EBL tipo 1 e 2) foram identificados 

como vírus aparentados, porém não foram classificados como novos sorotipos (Schneider, 

1982). 

Comparações dos genes da nucleoproteína viral (N) e da glicoproteína (G) 

distinguiram sete genótipos do gênero Lyssavirus, os primeiros quatro correspondentes aos 

quatro sorotipos já descritos e dois genótipos adicionais foram definidos para o EBL tipo 1 e 

EBL tipo 2, genótipos V e VI, respectivamente (Bouhry, Kissi, Tordo, 1993). Por fim, o 

Australian bat lyssavirus responsável por casos humanos na Austrália, estabeleceu um sétimo 

genótipo (Hooper et al. 1997; Gould et al., 1998; Hanna et al. 2000; King, 2001; Pounder, 

2003). Atualmente são sugeridas mais quatro variantes virais, isoladas de morcegos, para 

constituírem novos genótipos de lissavírus. Em 2003, foi descrita a variante Aravan virus, 

isolada em 1991 de um morcego insetívoro da espécie Myotis blythi, no Kirgiquistão, Ásia 

Central (Arai et al., 2003; Kuzmin, Botvinkin, Khabilov, 2001; Kuzmin et al, 2003); a 

variante Khujand, isolada em 2001, no noroeste do Tajikistão, Ásia Central, também em 

morcegos insetívoros (Myotis mystacinus) (Kuzmin, Botvinkin, Khabilov, 2001; Kuzmin et 

al., 2003). As outras duas variantes foram isoladas na Rússia, uma obtida na cidade de 

Irkutsk, denominada Irkut virus, isolada de um morcego Murina leucogaster e a outra, obtida 

da região Oeste das montanhas do Cáucaso, denominada West caucasian bat virus, isolada de 

morcego Miniopterus schreibersi (Botvinkin et al., 2003). No continente americano e no 

Caribe, até o momento, só foi registrada a presença do genótipo I de Lyssavirus (Fooks, 

2004). 

A diversidade genética dos membros do gênero Lyssavirus surgiu a partir de 

modificações dos genes N e G, que codificam a nucleoproteína (N) e a glicoproteína (G), 

respectivamente. Análises filogenéticas distinguiram os sete genótipos, os quais podem ser 

classificados em dois filogrupos principais de acordo com as características sorológicas e 

patogênicas. O filogrupo I abrange os genótipos I, IV, V, VI e VII e o filogrupo II os 

genótipos II e III (Badrane et al., 2001; Rotivel et al., 2002).  

O genótipo I é amplamente distribuído mundialmente e tem maior importância 

epidemiológica dada sua associação com um maior número de casos de encefalite por 

Lyssavirus em humanos em relação aos outros genótipos. 

Estudos moleculares do vírus têm mostrado que existem vários reservatórios para o 

genótipo I, nos quais linhagens virais adaptadas se mantêm na natureza em ciclos 

epidemiológicos independentes. Dentro de cada ciclo, estes diferentes reservatórios exercem 
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um papel fundamental e específico na manutenção de cada linhagem (Velasco-Villa et al., 

2002).  

1.2.2 Estrutura 

O RABV é um vírus neurotrópico, RNA negativo de fita-simples. Apresenta forma 

cilíndrica, uma estrutura em forma de bala de revólver com aproximadamente 75 nm de 

diâmetro por 180 nm de comprimento, sendo constituído de nucleocapsídeo helicoidal ou 

ribonucleoproteínas (RNP) e o envelope viral coberto de glicoproteínas espiculadas. O core de 

RNP é constituído do genoma RNA fita simples encapsidado pela proteína de nucleocapsídeo 

(N), pela RNA-polimerase (L) e pela fosfoproteína (P). O core RNP associado com a proteína 

de matriz (M) é condensado na típica forma de bala, característica dos rabdovírus. Um 

envelope de bicamada lipídica, no qual estão ancoradas na superfície espículas triméricas de 

glicoproteína (G), envolve a estrutura RNP-M (Figura 1) (Wunner, 2007).  

 

Figura 1. Representação esquemática do vírus da raiva. 

RNP: O core de ribonucleoproteínas com genoma RNA fita simples, 

proteína de nucleocapsídeo (N), RNA-polimerase (L) e fosfoproteína. 

(P). O core RNP associado com a proteína de matriz (M). Espículas 

triméricas de glicoproteína (G) envolvem a estrutura RNP -M. 

Fonte: Wunner et al, 1988 apud Wunner, 2007. 
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As cinco proteínas virais, nucleoproteína (N), fosfoproteína (P), proteína de matriz 

(M), glicoproteína (G) e a RNA-polimerase (L) são codificadas por cinco genes N, P, M, G e 

L, respectivamente. (Murphy, 1991; Tordo, 1996; Wunner, 2007). 

A proteína N é constituída de 450 aminoácidos (aa) e apresenta massa molecular de 

aproximadamente 57 kDa, sendo o principal componente viral e a principal proteína do 

nucleocapsídeo. Apresenta a sequência de aa mais conservada entre os sete genótipos dos 

lissavírus. A conservação genética de N ao longo do tempo ocorre, provavelmente, pelos 

seguintes fatos: interage com o RNA capsidando-o; é a mais abundante proteína do capsídeo; 

protege o genoma contra nucleases celulares; regula a replicação; modula a transcrição e 

interage com a fosfoproteína P durante a replicação e tradução (Wunner, 2002). A proteína N 

também é a mais conservada antigenicamente, e por estas razões é a mais utilizada em 

diagnósticos e estudos das relações evolutivas e epidemiológicas (Tordo, Kouknetzoff, 1993). 

Apesar desta natureza conservada, existe um grau relativamente alto de diversidade genética 

dentro dos pequenos segmentos do gene N entre os genótipos. As diferenças de aa da N 

fornecem epítopos específicos e únicos capazes de diferenciar os lissavírus em seus diferentes 

genótipos, por padrões de reação de anticorpos monoclonais (AcM) para estes epítopos 

(Wunner, 2007). 

A N possui quatro sítios antigênicos (I a IV). A topografia dos sítios antigênicos 

comuns para todos os RABV e vírus aparentados, específicos para linfócitos T e B, foram 

definidos nesta proteína usando inicialmente AcM e peptídeos sintéticos em ensaios 

competitivos (Lafon, Wiktor, 1985; Ertl et al., 1989). Subsequentemente muitos epítopos 

antigênicos lineares, sítios de ligação dos anticorpos, foram fisicamente mapeados na N. Três 

mapeados na região dos aa 358-367, o sítio antigênico I, e mais três em duas regiões: do aa 

359 ao 366, e do aa 375 ao 383, sitio antigênico IV (Goto et al., 2000). Os epítopos 

encontrados entre os aa 359-366 são compartilhados pelos sítios antigênicos I e IV e refletem 

diferentes estados conformacionais de N, a forma difusa pelo citoplasma e a forma associada 

com os corpúsculos de inclusões citoplasmáticas. Os epítopos encontrados entre os sítios I e 

IV também são conservados em todos lissavírus. Os sítios antigênicos II e III também são 

formados por epítopos conformacionais (Goto et al., 2000; Wunner, 2002). 

O interesse pela característica imunológica da N surgiu da observação de que as RNP 

do RABV são capazes de induzir imunidade protetora em diversas espécies animais contra um 

desafio letal de vírus por via periférica (Dietzschold, et al., 1987). A proteína N é o principal 

antígeno para células T auxiliares CD4+ em diferentes variantes antigênicas do RABV e, 
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também, entre os diferentes genótipos do gênero Lyssavirus (Lafon et al., 1992).Vários 

epítopos para células T auxiliares foram localizados entre os aa 404-418 (Ertl et al., 1989). 

Esta proteína não induz a produção de AcN do vírus, entretanto induz o aumento da produção 

de AcN dirigidos à proteína G (Fu et al., 1991).  

A proteína P contém 297 aa e massa molecular de 38 a 41 kDa e é altamente 

conservada entre os lissavírus do genótipo I. A P interage com as proteínas N e L e acredita-se 

que atue como co-fator da RNA polimerase, sendo multifuncional, ligando-se a outras 

proteínas virais para auxiliar na replicação do genoma viral e interagir com fatores celulares, 

possivelmente na disseminação viral (Wunner, 2007). 

A P atua como chaperona para as moléculas de N solúveis recém sintetizadas, 

impedindo a polimerização ou união com os RNAs que não sejam os do RABV, como 

também direciona a proteína N na encapsidação do RNA viral (Gigant et al., 2000; Mavrakis 

et al., 2003). Como uma subunidade do complexo RNA-polimerase, a P estabiliza a proteína 

L e direciona o complexo polimerase no molde de RNA, o que a L é incapaz de fazer sozinha 

(Chenick et al., 1994, 1998; Fu et al., 1994).  

Outras interações que envolvem P estão relacionadas ao tropismo do RABV, à 

propagação do vírus célula a célula e à inibição da resposta imune inata, por inibição do fator 

regulador do interferon (IRF-3), que interfere ou cessa a replicação dos vírus (Wunner, 2007). 

A proteína M do RABV e de outros genótipos de lissavírus é a menor das proteínas do 

virion contendo 202 aa e massa molecular de 25 kDa, apresentando-se em duas isoformas. A 

forma maior M  representando 70-75% da proteína M do virion e a forma Mβ, menor, 

representando 25 a 30% do virion (Conzelmann, et al., 1990; Ameyama et al., 2003; Wunner, 

2007). Aproximadamente 1200-1500 proteínas M se ligam ao core RNP, condensando-o e 

formando o arcabouço do virion. O tropismo da RNP pela membrana celular é determinado 

por esta proteína, possibilitando sua gemação (Mebatsion, Weiland, Conzelmann, 1999). 

Apesar da presença de M ligada na RNP ser responsável pela gemação do vírus, a interação 

desta proteína com G, presente nas membranas celulares, estimula fortemente o processo 

(Mebatsion, Weiland, Conzelmann, 1999). 

A proteína G do RABV é uma glicoproteína de membrana tipo I com sequência 

determinada de 505 aa e massa molecular de aproximadamente 65 kDa, sendo a proteína de 

fusão, atuando na adsorção viral a receptores específicos nas células dos hospedeiros, o que 

possibilita a entrada do vírus na célula. Além disso, é altamente imunogênica, sendo 
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fundamental para a resposta imune contra o RABV, induzindo a produção de AcN, ativação 

de linfócitos T auxiliares e T citotóxicos e atua na patogênese da doença (Wunner, 2007). 

Pós-processada a proteína G é dividida em três regiões (domínios). O ectodomínio 

(EC), externo ao vírus e com 439 aa (1 a 439) da região N-terminal, o domínio 

transmembrana (TM), com 22 aa (440 a 461) e o endodomínio (ED) ou domínio 

citoplasmático, com 44 aa (462 a 505) da região C-terminal e situado no interior do vírus 

(Wunner, 2007). 

O domínio TM é conservado, provavelmente por estar imerso no envelope do vírus, 

formado pela membrana plasmática dos diferentes hospedeiros. Esta conservação pode 

representar uma adaptação das linhagens do RABV adquirida durante o processo evolutivo 

vírus/hospedeiro. O domínio TM é “ancorado” na membrana celular e no envelope do vírus 

pelo segmento de aa 439 a 461 (Gaudin et al., 1992; Wunner, 2007). 

O domínio ED é o mais conservado pelo fato de estar no interior do virion e ser a área 

de G responsável pela migração da RNP em direção a membrana celular, direcionada pelo 

citoesqueleto celular (Wunner, 2007). 

O domínio EC de G é o menos conservado provavelmente pela pressão seletiva 

exercida pelo ambiente externo nesta área do vírus. A região EC é a mais imunogênica, 

estimulando tanto linfócitos B quanto linfócitos T auxiliares e T citotóxicos (Dietzschold et 

al., 1990; Kawai e Morimoto, 1994). 

Epítopos estimuladores de linfócitos B e T foram localizados em G (Celis et al., 1988). 

Oito sítios antigênicos (I-VI, “a” e G1) foram mapeados no domínio EC. Os sítios antigênicos 

I, III, VI e “a” situam-se entre os aa 231, 330-338, 264 e 342-343, respectivamente. O sítio II 

é um sítio antigênico descontínuo que envolve dois segmentos separados de aa localizados nas 

posições 34-42 e 198-200, que provavelmente estão ligados por pontes de dissulfeto. Os sítios 

VI e G1 são lineares ou não conformacionais, enquanto os outros são conformacionais e 

facilmente destruídos por desnaturação (Wunner, 2007). 

A RNA-polimerase L da cepa Pasteur Virus (PV) possui 2142 aa e o gene L ocupa, 

aproximadamente, 54% do genoma do RABV (Wunner, 2007). A proteína L é o componente 

catalítico do complexo polimerase que, juntamente com o cofator P, é responsável pela 

maioria das atividades enzimáticas que ocorrem tanto na transcrição quanto na replicação do 

genoma do RABV. Muitas das atividades deste complexo advêm de estudos com o Vírus da 

Estomatite Vesicular (VSV), o vírus protótipo da Família Rhabdoviridae. Além das atividades 

enzimáticas necessárias para a transcrição e replicação, L é responsável pelas modificações 
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co-transcricionais dos mRNA, como por exemplo: 5'-capping, metilação e 3'-poliadenilação 

(Banerjee, Chattopadhyay, 1990). 

1.2.3 Organização genômica do RABV 

O RABV apresenta um genoma não-segmentado de RNA fita-simples de polaridade 

negativa, com 11.932 nucleotídeos (nt). Os primeiros 58 nt, na extremidade 3’, correspondem 

a uma sequência líder (Le) não codificante. Imediatamente após, estão localizados os cinco 

genes estruturais, N, P, M, G e L, os quais codificam as proteínas estruturais, N, P, M, G e L, 

respectivamente. Estes genes apresentam-se separados por quatro regiões intergênicas não 

codificantes (entre o final 5’ de um gene e o início 3’ do próximo gene), sendo compostas de 

2 nt (N-P), 5 nt (P-M), 5 nt (P-G) e 423 nt (G-L) (Wunner, 2007). Estas regiões têm 

importante papel na regulação da expressão gênica viral (Finke, Cox, Conzelmann, 2000). No 

final do genoma, existe uma sequência de 70 nt na região 5’ denominada trailer (Tr) (Tordo et 

al., 1986a,b). As sequências Le e Tr apresentam papel chave nos processos de transcrição e 

replicação viral  (figura 2) (Wunner, 2007). 

Na família Rhabdoviridae, a longa região intergênica entre os genes G e L, está 

presente apenas no gênero Lyssavirus, sendo denominada de gene remanescente ou o 

pseudogene viral ( ) devido ao seu considerável tamanho e ausência de uma janela de leitura 

(orf) detectável (Tordo et al. 1986b). Esta região é a mais variável no genoma viral 

(Sacramento et al., 1991).  

 

 

Figura 2 Representação esquemática da organização genômica do RABV. 

Acima para as cepas PV e ERA proposto por Tordo et al. (1986) Abaixo 

para as cepas HEP-Flury proposto por Morimoto, Ohkubo, Kawai, (1989), 

mostrando a integração da região não-codificante G-L dentro do gene que 

codifica para a glicoproteína do vírus.  

Fonte: Morimoto, Ohkubo, Kawai, (1989).  
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1.2.4 Ciclo de replicação do RABV 

Os eventos no ciclo de replicação do RABV na célula hospedeira são semelhantes aos 

de muitos outros vírus, ou seja: adsorção, penetração, transcrição, tradução, replicação, 

maturação e liberação por brotamento (gemação) (Fauquet et al., 2005). Todas as fases 

intracelulares ocorrem no citoplasma celular, motivo pelo qual o genoma do vírus possui o 

gene L. Os genes estruturais do vírus apresentam diferentes funções de acordo com o estágio 

da infecção (Wunner, 2007). 

O primeiro evento da replicação viral é a adsorção do vírus na membrana da célula do 

hospedeiro mediada pela proteína G. Em seguida, o vírus penetra na célula por endocitose e 

ocorre a liberação das RNP no citoplasma celular, através da fusão do envelope viral ao 

vacúolo lisossomal. Após a liberação, é iniciada a transcrição do RNA viral nos cinco RNAs 

mensageiros de sentido positivo, na ordem N, P, M, G e L. A transcrição dos RNAs é 

realizada pela proteína L, que tem função de RNA polimerase - RNA dependente (Tordo, 

1996).  

Somente após a tradução das cinco proteínas virais tem início a replicação do genoma 

viral, também realizada pela proteína L. Primeiramente, ocorre a síntese do anti-genoma de 

sentido positivo, que servirá de molde para a produção do genoma viral de sentido negativo 

(Tordo, 1996). 

Após a produção de suficiente número das proteínas virais N, P, L,M, G e também, de 

RNA genômico, ocorre a montagem do vírus (morfogênese). A formação das RNP, ou seja, a 

união de N, P e L ao RNA, ocorre simultaneamente ao deslocamento das proteínas M e G em 

direção a membrana celular para que, em seguida, ocorra a gemação do virion (Wunner, 

2007). Estes eventos ocorrem enquanto a célula se mantém metabolicamente competente. A 

morfogênese viral está associada à formação de uma matriz intracitoplasmática, conhecida 

como corpúsculos de Negri, que antecede a formação dos novos virions (Matsumoto, 1962). 

Lahaye et al. (2009) obtiveram evidências que o corpúsculo de Negri pode ser o local de 

replicação e transcrição do RABV.  

Nos estágios finais da morfogênese a pressão exercida pela RNP, nos locais onde G e 

M estão presentes, faz com que ocorra o revestimento do virion pela membrana da célula 

hospedeira, formando desta forma o envelope do RABV e, finalmente, liberando novas 

partículas infectantes (Gaudin et al., 1993). Na figura 3 está esquematizado o processo 

completo de replicação do RABV. 
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Figura 3. Representação esquemática do ciclo de replicação do vírus da raiva. 

Evidenciando processos de adsorção, penetração, replicação, maturação 

e saída de novas partículas virais infectantes. Fonte: Piere (2003).  

 

 

1.3 Epidemiologia da raiva 

A raiva é uma encefalite viral aguda, progressiva e fatal. A via de transmissão do vírus 

é a mordedura ou arranhadura e o contato do vírus contido na saliva com soluções de 

continuidade da pele do indivíduo agredido. Em raros casos de raiva em humanos, ocorreu 

transmissão por aerossóis, devido à permanência em cavernas habitadas por grande número de 

morcegos e transmissão por transplantes de órgãos de doadores infectados pelo vírus da raiva 

(Constantine, 1962; Srinivasan, et al., 2005; Jonhson et al, 2005; Center of Diseases Control 

and Prevention, 2004).  

Anualmente, morrem aproximadamente 55.000 pessoas vítimas da raiva, 

principalmente em áreas rurais da África e da Ásia. O número de pessoas que recebe 

tratamento profilático após exposição a animal suspeito de infecção pelo vírus da raiva chega 

a dez milhões por ano (World Health Organization, 2006). 

A raiva está difundida em todos os continentes, exceto na Antártida. Os lissavírus são 

muito instáveis e não conseguem permanecer viáveis no ambiente. Vários mamíferos têm 
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servido de reservatórios em diferentes partes do mundo, principalmente os das ordens 

Carnivora e Chiroptera. O vírus da raiva tem sido isolado da maioria das ordens de 

mamíferos (Rupprecht, Hanlon, Hemachudha, 2002). 

É fato que determinadas variantes e linhagens do RABV estão associadas a uma 

espécie animal, chamada de reservatório (Niezgoda, Hanlon, Rupprecht, 2002). A distribuição 

geográfica de uma determinada população viral associada com seu hospedeiro é determinada 

pela própria escala global da espécie animal bem como por aspectos de sua biologia, os quais 

determinam a extensão da interação entre diferentes subpopulações de hospedeiros. Portanto 

as variantes e linhagens do RABV circulam ao longo de um determinado território, o que 

permite identificá-las, pois estão adaptadas e são mantidas pelas diferentes espécies animais 

distribuídas regionalmente. Esta distribuição pode ser alterada se ocorrer a transmissão do 

vírus de um hospedeiro primário para um secundário (“spillover”) e se esta nova população 

infectada mantiver a infecção ao longo do tempo, a área de distribuição do vírus é alterada, 

podendo ser ampliada (Childs, Real, 2007). 

São admitidos dois ciclos de transmissão para a raiva, o ciclo urbano e o ciclo 

silvestre. O ciclo urbano tem o cão como principal reservatório e transmissor do vírus para 

outros cães, outros animais domésticos e para o homem. O ciclo silvestre é mantido por 

diferentes mamíferos silvestres terrestres e quirópteros (Acha, Szyfres, 2003). 

Os cães ainda são os principais reservatórios da raiva nos países em desenvolvimento, 

porém, na Europa e América do Norte, onde os programas de vacinação em cães estão bem 

estabelecidos, o vírus da raiva mantém o seu ciclo principalmente nas espécies silvestres 

como raposas vermelhas, mangustos, guaxinins, gambás, chacais e morcegos (WHO, 2004). 

No Brasil, no período de 1986 até setembro de 2008, ocorreram 761 óbitos por raiva 

humana, sendo que destes, 516 tiveram o cão como animal agressor, seguido dos quirópteros 

que foram responsáveis por 135 casos. Entre 1980 e 2003, houve uma redução significativa 

no número de casos de raiva humana registrados por ano, caindo de 173 para 17, 

representando uma diminuição de 91% dos casos. De 2003 a 2008 foram notificados 104 

casos de raiva humana em treze unidades federativas, sendo que 93% dos casos ocorreram nas 

regiões Norte e Nordeste do país. Nos anos de 2004 e 2005 foram 74 óbitos causados pela 

raiva, ocorridos nessas regiões, tendo como principal transmissor o morcego hematófago 

Desmodus rotundus. Em 2006 houve um decréscimo de 87,8% nos casos de óbitos humanos 

por raiva e em 2007 ocorreu apenas um caso. Em 2008, dos três casos de raiva humana 
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ocorridos, um recebeu tratamento baseado no protocolo de Milwaukee (Willoughby et al., 

2005), que consiste no uso de antivirais e indução do paciente ao coma, o qual foi o primeiro 

caso de cura de raiva no Brasil. No ano de 2009 ocorram dois óbitos por raiva humana, sendo 

transmitidos por cão
*
 (Figura 4) (Brasil, 2009). 

 

Figura 4. Casos de raiva humana diagnosticados no Brasil no período de 1980 a 2009. 

 

1.4 Diagnóstico laboratorial da raiva 

Os testes de diagnóstico laboratorial da raiva devem ser rápidos e precisos, uma vez 

que os resultados influenciam não só a decisão médica de instituir tratamento profilático em 

humanos, como também a elaboração de medidas de controle de uma possível epizootia em 

uma comunidade (Meslin, Kaplan, 1996). 

As técnicas diagnósticas devem apresentar elevada sensibilidade e especificidade bem 

como rapidez na obtenção dos resultados. Portanto é recomendada na rotina laboratorial de 

diagnóstico a utilização de duas ou mais técnicas associadas, aumentando dessa maneira a 

confiabilidade dos resultados obtidos (Kotait, Carrieri, Takaoka, 2009).  

As técnicas mais usadas no diagnóstico da raiva são imunofluorescência direta (IFD) e 

o isolamento do vírus por inoculação em animais ou em cultura de células. Os corpúsculos de 

Negri, detectados pela técnica histológica de Sellers, são inclusões intracitoplasmáticas 

patognomônicas da raiva formadas por RNP das partículas virais em maturação. As técnicas 

                                                 
*
 Dados cedidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – SVS/MS. 
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histológicas apresentam menor grau de sensibilidade, pois dependem da experiência do 

observador (Kotait, Carrieri, Takaoka, 2009). O teste considerado “padrão ouro” para o 

diagnóstico laboratorial da raiva é a IFD, realizado em sistema nervoso central (SNC) de 

animais suspeitos de infecção pelo RABV e em testes que utilizam cultura de células para o 

isolamento viral (Rupprecht, Hanlon, Hemachuda, 2002). A rapidez, relativa facilidade de 

execução e economia faz deste teste o mais utilizado na maioria dos laboratórios para o 

diagnóstico da raiva do mundo (Dean et al., 1996). A IFD consiste em uma reação sorológica 

na qual, para se detectar a reação antígeno-anticorpo utiliza-se um sistema revelador, 

chamado conjugado, que é uma substância fluorescente (fluorocromo) ligada ao anticorpo. No 

diagnóstico da raiva as reações antígenos-anticorpos são visualizadas como partículas ou 

corpúsculos, ovalados ou arredondados emitindo luz de cor verde em microscópio de 

imunofluorescência (Webster, Casey, 1988; Dean et al.1996) . 

O isolamento viral em animais, por inoculação intracerebral de suspensões das 

amostras, foi preconizado por Webster e Dawson em 1935. Apresenta alta sensibilidade, 

porém é demorado, pois o período de incubação do vírus é de 7 a 21 dias em camundongos 

albinos suíços, tem as desvantagens do uso de animais e o alto custo de manutenção dos 

mesmos. 

A técnica de isolamento dos vírus em células de neuroblastoma murino (N2A) 

apresenta alta sensibilidade e especificidade, resultados obtidos em menor tempo (72 a 96 

horas) e menor custo (Clark, 1978; King, 1996; Webster, Casey, 1996; Castilho et al., 2007).  

1.5 Estudos antigênicos e genéticos dos isolados de RABV 

A caracterização dos isolados de RABV se realiza atualmente pela caracterização 

antigênica com AcM, ou tipificação antigênica, e por sequenciamento genético. Estas técnicas 

não são procedimentos de rotina em laboratórios de diagnóstico da raiva, mas são técnicas 

complementares para a vigilância epidemiológica da doença, já que a identificação das 

diversas variantes do RABV está diretamente ligada aos reservatórios naturais que mantém a 

infecção circulando em áreas geográficas específicas (Organização Panamericana da Saúde, 

1998). 

A importância epidemiológica contida no mapeamento dos resultados obtidos por 

estas técnicas permite a observação da circulação das diversas variantes e seus reservatórios, 

informação muito útil para a prevenção da raiva animal e humana (OPS, 1998). 
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1.5.1 Caracterização antigênica - anticorpos monoclonais 

Em 1975, Köhler e Milstein descreveram a técnica para a produção de linhagens de 

células capazes de secretar AcM, chamadas de hibridomas, pois são formadas pela fusão de 

células de mieloma e linfócitos B. A imortalização das células B é adquirida pela fusão destas 

com as células de mieloma e o uso de meios seletivos. Desde então os AcM foram usados no 

estudo da imunologia e epidemiologia dos vírus, principalmente no RABV (Lafon, 1996). 

O conceito de variantes antigênicas do RABV e o estudo das suas diferenças e 

reservatórios específicos foram consolidados com o desenvolvimento das técnicas de 

produção de AcM no final da década de 70. Estas técnicas foram utilizadas por Wiktor e 

Koprowski (1978) para produzir os primeiros hibridomas secretores de AcM contra as 

proteína G e N do RABV. Desde então os AcM foram amplamente utilizados para identificar 

e classificar o RABV e outros lissavírus em grupos correspondentes aos determinantes 

antigênicos (Wiktor, Koprowski, 1978; Flamand, Wiktor, Koprowski, 1980).  

Diferentes painéis de AcM foram estabelecidos para permitir a diferenciação de 

RABV isolados de espécies terrestres e morcegos nos Estados Unidos da América e oeste da 

Europa, e em menor proporção na África, Ásia, leste da Europa e América Latina (Lafon, 

Lafage, 1987; Dietzschold et al., 1988; Vincent, Bussereau, Sureau, 1988; Smith, 1988; 

Schneider, Barnard, Schneider, 1985). 

A capacidade discriminatória desse método baseia-se na habilidade de cada AcM de 

um painel reagir com um epítopo específico de uma proteína viral. De acordo com a 

sequência primária da proteína viral e, eventualmente, como consequência de modificações 

após a tradução da estrutura da proteína, o epítopo estará ou não presente, sendo assim, a 

reatividade do AcM será positiva ou negativa, respectivamente. Portanto, quanto mais 

epítopos puderem ser determinados com um painel de AcM, maior a probabilidade de 

melhorar a capacidade discriminatória do painel para a caracterização antigênica dos isolados. 

Aumentar a eficiência e a capacidade discriminatória de um painel exige não só um número 

significante de AcM, mas também assegurar que cada AcM que for incluído no painel ligue-

se em epítopos independentes espaçados ao longo da extensão da proteína (Nadin-Davis, 

2007). 

Além da utilização dos AcM principalmente em investigações epidemiológicas, eles 

podem ser muito úteis para o diagnóstico da raiva em certas circunstâncias, tais como casos 

importados de raiva humana e casos de raiva associados com exposição incerta (Lumio et al., 
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1986; Smith et al., 1991) e também rotineiramente em países com programas de vacinação 

oral de raposas em larga escala, no sentido de estabelecer que nenhuma infecção é causada 

pelo vírus vacinal (Schneider, Barnard, Schneider, 1985; WHO, 1984). 

No período de 1982 a 1990 a Organização Mundial de Saúde (OMS) coordenou 

estudos colaborativos sobre o uso de AcM para o diagnóstico e pesquisa da raiva, 

direcionando ao estabelecimento de dois painéis de AcM, um permitindo a identificação de 

vários sorotipos de lissavírus e o outro permitindo a diferenciação das principais cepas de 

vírus vacinais daqueles isolados de reservatórios no campo. Um terceiro painel adicional foi 

selecionado também para diferenciar vírus da raiva de espécies animais terrestres isolados de 

espécies de morcegos da Europa (Meslin, Kaplan, 1996). 

Para a caracterização antigênica por AcM, estão disponíveis vários painéis dos centros 

colaboradores da OMS e de instituições privadas, cada um com poder discriminatório 

diferente, portanto houve a necessidade de adotar um que fosse útil para a região das 

Américas (OPS, 1998). 

Os centros de controles de doenças de vários países e o Centro Panamericano de 

Zoonoses (CEPANZO) da Organização Panamericana da Saúde (OPS) realizaram estudos, 

durante o período de 1987 a 1992, sobre diferentes isolamentos de vários países das Américas 

(Diaz, Rodriguez, Smith, 1994). Com esses dados selecionaram um painel de oito AcMs que 

permitem detectar as variantes mais comuns encontradas na América Latina. Este painel está 

disponível no centro colaborador da OMS, o “Centers of Diseases Control and Prevention” 

(CDC), Atlanta GA, EUA, para os laboratórios participantes do consórcio da OPS de 

laboratórios de referência em raiva das Américas (OPS, 1998). 

O quadro 1 apresenta o painel do CDC para a caracterização antigênica, mostrando a 

reatividade dos oito AcM por meio da técnica de imunofluorescência indireta (IFI), a qual 

define 12 perfis antigênicos, que permitem estabelecer as 11 variantes antigênicas encontradas 

nos isolados da América Latina e diferenciá-las das cepas laboratoriais e vacinais: Challenge 

Virus Standard (CVS), Pasteur Virus (PV), Street–Alabama–Dufferin (SAD) e Evelyn-

Rokitnicki-Abelseth (ERA).  
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Quadro 1 - Padrão de reações do painel de anticorpos monoclonais do CDC para 

caracterização das variantes antigênicas encontradas na América Latina  

Reservatório 
Padrão de reatividade com os seguintes AcMs Variantes 

Antigênicas C1 C4 C9 C10 C12 C15 C18 C19 

Cão / Mangusto + + + + + + - + 1 

Cão + + - + + + - + 2 

Desmodus rotundus - + + + + - - + 3 

Tadarida brasiliensis - + + + + - - - 4 

Desmodus rotundus 

Venezuela 
- + V + + V - V 5 

Lasiurus cinereus V + + + + - - - 6 

Raposa do Arizona + + + - + + - + 7 

Cangambá Centro/Sul 

EUA 
- + + + + + + + 8 

Tadarida brasiliensis 

México 
+ + + + + - - - 9 

Cangambá da Baixa 

Califórnia/ México 
+ + + + - + - + 10 

Desmodus rotundus 

México 
- + + + - - - + 11 

CVS/SAD/PV/ERA + + + + + + + + 
Cepa 

laboratorial 
(+) reação positiva; (-) reação negativa; (V) reatividade variável.   

Fontes: (De Mattos CC, De Mattos CA, 1998; Diaz, Rodriguez, Smith, 1994; Delpietro et al., 1997). 

 

1.5.2 Caracterização genética do RABV 

Os dados proporcionados pela análise da sequência de nt conjuntamente com a 

descrição epidemiológica da raiva humana e animal auxiliam na vigilância epidemiológica da 

doença. Substituições características de nt permitem a identificação das variantes do RABV 

que se encontram associadas aos diversos surtos. No entanto, a filogenia das variantes não 

tem muito valor sem a informação adequada sobre as circunstâncias em que ocorreram os 

eventos epidemiológicos, em particular a relação com reservatório e os fatores que 

contribuem para a manutenção da doença. 

A transcrição reversa do ácido nucléico viral seguido da amplificação do DNA 

complementar, produzido por reação em cadeia pela polimerase (RT-PCR) e a análise 

posterior das sequências de nt no genoma viral constituem os elementos metodológicos para a 
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identificação e diferenciação das variantes do RABV. Para os sequenciamentos, praticamente 

todos os laboratórios utilizam como alvo o gene N do RABV (OPS, 1998). 

1.5.3 As variantes antigênicas e genéticas da América Latina  

Na América Latina e no Caribe, os laboratórios de referência da Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, México e Venezuela caracterizaram antigenicamente mais de 800 amostras 

isoladas de RABV, utilizando praticamente, em todos os países, o painel cedido pelo CDC, 

com exceção de 11 amostras isoladas na Argentina, nas quais se utilizou um painel fornecido 

pelo Instituto Wistar. A experiência acumulada na região revelou que o uso dessa técnica 

permitiu determinar a distribuição geográfica das diferentes variantes antigênicas do RABV, 

descrever novas variantes e identificar variantes conhecidas em novos hospedeiros, 

informações muito úteis para a vigilância epidemiológica da doença na região (OPS, 2000). 

Na Argentina, a caracterização antigênica dos isolados do RABV na região identificou 

as variantes antigênicas (AgV) 2, 3, 4 e 6 e esses resultados foram concordantes com a 

caracterização genética. Além dessas variantes também foram identificados, em isolados de 

morcegos insetívoros, outros perfis não compatíveis aos estabelecidos (Delpietro et al., 1997;. 

Cisterna et al., 2005). 

Na Bolívia, quatro variantes antigênicas foram identificadas por tipificação antigênica 

dos isolados na região: AgV1 e 2, típicas de cão, e AgV3 e 5, típicas de morcegos 

hematófagos Desmodus rotundus. A identificação genética foi concordante com a antigênica, 

demonstrando haver três agrupamentos genéticos do RABV no país (Favi et al., 2003). 

No Chile, vários estudos caracterizaram o morcego insetívoro Tadarida brasiliensis 

como o principal reservatório do RABV no país (De Mattos et al., 2000; Favi et al., 2002). 

Yung, Favi, Fernándes (2002) tipificaram antigenicamente e geneticamente isolados do 

RABV e identificaram as variantes AgV3 (D. rotundus), AgV4 (T. brasiliensis) e AgV6, 

típica do morcego insetívoro Lasiurus cinereus. Recentemente, um estudo retrospectivo com 

isolados do RABV do período de 1989 a 2005, identificou as variantes antigênicas AgV1, 

AgV3, AgV4 e AgV6 na maioria dos isolados, confirmando a importância de T. brasiliensis 

na epidemiologia da raiva no país. Nesse estudo alguns isolados não tiveram perfis de 

reatividade compatíveis com os do painel de AcM do CDC (Favi et al, 2008). 

Na Venezuela, as variantes AgV1, 3 e 5 foram identificadas nos isolados de RABV no 

país, o que foi confirmado pela caracterização genética concordante (De Mattos et al., 1996). 
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Em várias ilhas do Caribe, como por exemplo, Cuba e República Dominicana a 

variante 1 do RABV isolada em mangustos (Herpestes auropunctatus) é a predominante. 

Atualmente, os mangustos são os principais transmissores do RABV nessa região americana 

(Blanton et al., 2006). 

Desde 1996, o laboratório de diagnóstico da raiva do Instituto Pasteur de São Paulo 

(IP/SP) faz a caracterização antigênica de vírus isolados de diferentes espécies animais de 

várias regiões do Brasil, utilizando o painel de oito AcM contra a nucleoproteína viral, 

produzido pelo CDC de Atlanta - EUA e definido pela OPS. Uma análise feita em 330 

isolados de diferentes espécies entre 1996 e 2000 demonstrou 5 variantes antigênicas 

compatíveis aos perfis observados no painel pré-estabelecido, duas em cães AgV1 e AgV2 e 

três em morcegos, AgV3 de D. rotundus, AgV4 de Tadarida brasiliensis e AgV6 de Lasiurus 

spp. Foram identificados ainda outros seis perfis não compatíveis com o painel utilizado. A 

maior variabilidade foi observada entre as amostras isoladas de morcegos insetívoros e a 

variante mais comum isolada entre as espécies foi a variante 3 de D. rotundus (Favoretto et 

al., 2002).  

Existem duas outras variantes distintas que circulam no Brasil, na região Nordeste e 

que têm como reservatórios o Cerdocyon thous (cachorro do mato) e o Callithrix jacchus 

(sagui-do-tufo-branco) e não são compatíveis com as definidas pelo painel do CDC, porém 

possuem um perfil antigênico constante (Favoretto et al., 2001, 2006; Carnieli et al., 2006, 

2008). 

A observação da incompatibilidade de certos isolados exigiu a complementação dos 

estudos antigênicos com análises genéticas, as quais têm comprovado a diversidade dos 

isolados de RABV no Brasil. Estes isolados, confirmados como variantes antigênicas, 

pertencem todos ao Genótipo 1 do gênero Lyssavirus, assim como todos os demais isolados 

no continente americano e Caribe (Ito et al., 2001; Kobayashi et al., 2005).  

No período de 2000 a 2006, o laboratório de diagnóstico do IP/SP analisou 4057 

amostras de morcegos encontrados em áreas urbanas da cidade de Ribeirão Preto, no estado 

de São Paulo, das quais 64 foram positivas para raiva e eram de espécies de hábitos frugívoros 

ou insetívoros. O estudo antigênico desses isolados pelo painel de AcM identificou a maioria 

dos isolados como variantes AgV3 e AgV6, e dois não compatíveis com o painel (Carrieri et 

al., 2006).  
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Albas et al. (2009) caracterizaram antigenicamente 18 isolados de morcegos não 

hematófagos provenientes do oeste do estado de São Paulo, e foram detectadas as variantes 

antigênicas AgV3 de D. rotundus e AgV4 de T. brasiliensis. 

Das 167 espécies de morcegos existentes no Brasil, o RABV já foi isolado de 37 

espécies (Kotait et al., 2007). Destas, aproximadamente 62% possuem hábito alimentar 

insetívoro. 

O IP/SP recebe anualmente cerca de 4.000 amostras de morcegos para o diagnóstico 

da raiva. Em 2008, 42 morcegos foram diagnosticados positivos para raiva. Todos os isolados 

de morcegos foram submetidos à caracterização antigênica por IFI utilizando o painel do 

CDC e pelo menos 24 foram incompatíveis com os perfis de reação determinado pelo painel. 

Em 2009, foram diagnosticados 60 morcegos positivos para a raiva e destes aproximadamente 

19 apresentaram perfis não compatíveis com os pré-estabelecidos pelo painel do CDC
†
. 

Oliveira (2009) realizou a análise genética de isolados de RABV de diversas espécies 

de morcegos insetívoros do estado de São Paulo a partir de sequências parciais dos genes N e 

G e encontrou linhagens específicas de RABV para os gêneros Myotis, Eptesicus e 

Nyctinomops e três prováveis linhagens circulantes nos gêneros Tadarida, Histiotus e 

Lasiurus. Para as três linhagens de RABV circulantes em morcegos insetívoros dos gêneros 

Myotis, Eptesicus e Nyctinomops também foram identificados marcadores moleculares 

específicos para as proteínas N e G putativas, que permitem sua distinção de outras linhagens 

do RABV, contribuindo para um melhor entendimento da relação entre o RABV e gêneros 

diversos de quirópteros. 

Nos últimos anos um grande número de morcegos, de espécies com hábitos 

alimentares insetívoros, diagnosticados positivos para raiva no IP/SP, quando caracterizadas 

antigenicamente cerca de 30 a 40% desses não apresentaram perfis compatíveis com o painel 

utilizado. Portanto faz-se necessária a ampliação desse painel de AcM para caracterização de 

novas variantes antigênicas, possibilitando assim o melhor conhecimento dos vírus circulantes 

nessas espécies, contribuindo para uma vigilância epidemiológica mais eficaz da doença no 

Brasil. 

  

                                                 
†
 Dados fornecidos pelo Laboratório de Diagnóstico da Raiva do Instituto Pasteur de São Paulo 
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3 CONCLUSÕES  

 A adaptação dos isolados de vírus da raiva de morcegos insetívoros, amostras 

7268V/05 e 636V/06 à cultura de células N2A foi bem sucedida,  

 o que propiciou a concentração das RNP desses isolados para serem usados como 

imunógenos; 

 e também favoreceu a adaptação da técnica imunofluorescência indireta em cultura de 

células de neuroblastoma murino (N2A) para uso como método de seleção dos hibridomas 

produtores de AcM; 

 Dois hibridomas produtores de anticorpos monoclonais contra o vírus da raiva foram 

produzidos, a partir da fusão dos linfócitos dos linfonodos poplíteos de camundongo 

imunizado com RNP do isolado 636V/06, o AcM 3A7 e o AcM 4E10;  

 A caracterização dos monoclonais obtidos mostrou serem do isótipo IgG subtipo 

IgG2a, com especificidade para epítopos do vírus expressos em células neurais (epítopos 

conformacionais), sem atividade de neutralização viral; 

 Os AcMs obtidos reagiram com a maioria dos isolados caracterizados como variante 

antigênica 3 (Desmodus rotundus). O AcM 3A7 reagiu com oito (61,53%) e o 4E10 com onze 

(84,61%). Dos nove isolados com perfil não compatível, característico de isolados de 

morcegos insetívoros (C4+, C10+, C12+), o AcM 3A7 reagiu com 5 (55,55%) e o AcM 4E10 

com 4 (44,44%). 
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