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R E S U M 0,

R E S U M O.

Procedeu-se ao estudo comparativo entre as pro
vas de soroneutralização (SN) e imunofluorescência
indireta
(IFI) para a avaliação de anticorpos anti-rábicos em soros de
cães. A prova de IFI apresentou associação significante de aI
ta intensidade e elevada concordância com a prova de SN,
nao
se verificando, porem, correlação significante entre os resul
tados obtidos por ambas as provas.
A avaliação do comportamento da vacina anti-rá
bica, preparada em cerebros de camundongos lactentes e aplica
da em cães nunca antes vacinados, revelou pela prova de SN uma
"ascensão lenta e de pequena magnitude e um declínio rápido, da
curva das medianas dos títulos de anticorpos anti-rábicos, já
aos 45 dias da vacinação. Relativamente ã prova de IFI, ares
posta imunitária revelou-se mais intensa, e o declínio da CUT
va das medianas dos títulos de anticorpos ocorreu aos 60 dias
da vacinação.

S U M M A R 't.

S U M M A R Y.

A comparative study was m.ade between the serum
-neutralization (SN) and indirect immunofluorescence CIIF) tech
niques for the evaluation of rabies antibodies in sera
from
dogs. The IIF technic showed significant association of high
intensity and concordance with the SN technic. No significant
correlation, however, was observed between the results obtain
ed from both techniques.
The evaluation of the suckling-mouse-brain
ra
bies vaccine, applied in dogs never vaccinated before. showed
by the SN technic a slow rise of small magnitude and a
fast
decline of the curve of the median rabies antibodies
titers,
as early as 4S days after vaccination. With regard to the IIF
technic. the immunitary reaction showed itself more sensitive,
and the decline of the curve of the median antibodies
titers
occurred 60 days after vaccination.
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INTRODUÇÃO.
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I. INTRODUÇÃO,

Na raiva urban~~ a espécié canina representa a
19 43
principal fonte de infecção para o homem'
assim, a pr~
venção desta doença baseia-se fundamentalmente na
imunização
d
1
"10,47,
51,
55
d"
"
a t 1va a popu açao can1na
, me 1ante a institui
çao de programas de vacinação em massa da população
canina,
bem como, na apreensao e sacrifício dos cães errantes 51

O número de casos de raIva canina e os verifica
dos no homem apresentam relação estreita, pois quando do
con
trole adequado da doença no cão, o número de casos no
homem
cai proporcionalmente 43, bem corno o número de tratamentos va
"
" h umanos pos-exposlçao
" 50
C1na1S
Para que estes programas possam trazer os efei
tos desejados é necessário que as vacinas utilizadas tenham e
ficiência conhecida e comprovada 39 e que confiram
imunidade
duradoura 46
A eficiência de urna determinada vacina anti-râ
bica pode ser avaliada através da utilização de provas soro16
gicas, as quais revelam os níveis de anticorpos sérjcos cspeci
30 ,nos anlm~llS
""
d esta
"
f-ICOS
ou nos seres h umJnos, f_ornecen d o

2

forma, subsídios valiosos para este tipo de estudo epidemiológ!
47
co
• Isto se prende ao fato de estar suficientemente compr~
vado que a presença de anticorpos s~ricos pós vacinais
indica
"
f
~
~b"
2
7
9
11
proteçao contra a ln-ecçao pelo Vlrus ra lCO • , ,
• 37 ,e~
bora não sejam estes anticorpos os únicos responsáveis pela imu
nidade 3, 15, 23. 3"/, 42, 45, 52
Dentre todas as provas sorológicas, a soroneutrdli'z~
ção (SN) ~ o m~todo mais tradicional para a detecção do anticor
"
-b"lCO 1 ' 32 , 49 , 54 tanto no h ornem quanto nos anlIDals'
" "48
po an t l-ra
posto que os níveis de anticorpos mensuráveis, por sua
aplie!
çao, apresentam estreita relação com os resultados do "challen
ge"
7, 11,43, 48 sendo considerada até o momento como prova p~
drão 9, 17, 24, 36
No entanto, apresenta várias limitações de
correntes da variabilidade apresentada pelos diferentes
valores
da DL 50 do vírus empregado em diferentes provas para fins de t!
tulação dos soros, do elevado número de camundongos a utiliza~
da variabilidade de respostas resultantes de outro? fatores ine
rentes ao próprio sistema biológico, al~m do tempo
prolongado
necessário ã leitura de resultados 9, 24; 27, 29, 32, 34,
35,
37, 49

Tais restrições moti~aram pesquisas par~ o
de
senvolvimento de outras provas sorológicas que oferecessem maior
praticidade, tomando naturalmente como marco de referência
a
prova de SN. Assim, as provas de inibição da
hemaglutinação
(IHA) e SN, são comparáveis, embora a sensibilidade de IHA sej a
inferior ã da SN 55. Os resultados obtidos atrav~s da prova de
hemaglutinação passiva (HAP) apresentam correlação com aqueles
da SN, no entanto, tem como desventagens principais, as dificul
dades t~cnicas no preparo do antígeno e na obtenção dos eritró
21
citas apropriados
A prova de fixação do complemento (FC) pode ser
utjlizada para a determinação quantitativa de anticorpos anti -ra-b"lCOS 28 ' 31 , 33 , 36 , 37 ,todavia, em muitos estu d os compar~
tivos a FC foi considerada como menos sensível do que a SN, es
pecialmente na detecção de anticorpos precoces ou na determina
d
"
'.1
" d e longa d uraçao
55
çao
e 'tItulas
reSluualS
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JIRAN & ZAVORA (975) 26 uti.1izando treze soros:
de cies vacinados contra a raiva, foram de parecer que a prova
de IFI 6 apenas um teste adicional e de orientaçio para a
ava
liação dos niveis s6ricos de anticorpos anti-ribicos e
indi~a
ram ausência de relação entre os títulos de anticorpos determi
nados por ambas as provas (SN e IFI).
A vacina anti-rabica, preparada em cérebros
de
camundongos lactentes (FUENZALIDA & PALAZIOS, 1955 l8),foi uti
lizada pela primeira vez em programas de imunizaçio em
massa,
em 1961 no Chile, mais precisamente nas cidades de Santiago
e
Valparaíso 51. Em 1964, os resul tados práticos dest.as
camp~
nhas de vacinação, concomitantes com a erradicação de caes er
.rantes, demonstraram sensível redução no número de animais rai
51
vos os
SIKES e cols. (1971) 44 re~lizaram estudo comp~
rativo entre cinco tipos de vacinas de virus vivo
modificado
(amostra Flury origem de embrião de galipha, baixa passagem; a
mostra Flury em cultura de tecido de fibroblasto de galinha,ba!
xa passagem; amostra Flury em cultura de tecido de rim de cao ,
alta passagem; amostra Flury em cultura de tecido de rim
de
hamster, baixa passagem; e amostra ERA em cultura de tecido de
rim de porco) e três tipos de vacinas inativadas (CVS ~ challe~
ge virus standard - em cultura de tecido de rim de hamster com
adjuvante, vacina preparada em c6rebros de camundongos
lacten
tes e vacina de virus purificado). Cada urna destas
vacinas,
foi aplicada em animais da esp6cie canina como primo vacinação,
em condições experimentais. Todas as vacinas de vírus vivo mo
dificado conferiram imunidade por 12 meses e 100% de sobrevivên
cia dos animais submetidos ao "challenge". Das vacinas de vírus
inativado, a preparada em cérebros de camundongos lactentes
e
utilizada nas campanhas de vacinação anti-rábica na América La
tina, foi superior ã de CVS em cultura de tecido de rim de hams
ter com adjuvante, observan~o-se 100\ de sobrevivBncia ao "chal
lenge" após um ano da sua aplicação e 80% ao final de 3 anos. A
única vacina que conferiu imunidade por 3 anos, com 100% de so
brevivência ao "challenge" foi a de vírus râbico purificado.

5
16
tambgm estudaram a du
FIELDS e co1s. (1976)
raçao da imunidade conferida pela vacina anti~râbica preparada
em c8rebros de camundongos 1actentes, em c~es primo vacinados
e em condiç6es experimentais. Os resultados obtidos por estes
autores, quando comparados aqueles obtidos por SIKES e
cols.
(1971) 44 para o mesmo tipo de vacina, evidenciaram
comport~
mento semelhante, observando-se 100% de sobrevivência ao "chal
1enge" 37 meses após a aplicação da vacina.
A partir dos resultados práticcs das campanhas
de vacinação em massa da população canina, realizadas no
Chi
le 51 e daqueles obtidos em condições experimentais por SIKES
e cols. (1971) 44, a vacina anti-rábica preparada em cérebros
de camundongos,lactentes foi adotada em toda a América Latina,
e particularmente no Brasil, nos programas de controle da rai
va urbana 43
Desta forma, o presente trabalho propoe~se. de
um lado a comparar, em soros de cães, o ~omportamento das pr~
vas de SN e IFI segundo dois critérios: qualitativo e quantit~
tivo. Assim, pretende-se verificar em que medida há concord~~
cia de resultados quando soros de cães, submetidos as
provas
de SN e IFI são classificados como reagentes ou nao reagentes
a pelo menos urna delas, e como se correlacionam os resultados
de ambas as provas quando se procede a titulação dos soros de
cães reagentes a pelo menos uma delas.
Propõe-se ainda, por outro lado, a estudar
o
vacinados
comportamento da resposta imunitária de cães primo
com a vacina anti-rábica preparada em c~rebros de camundongos
1actentes. Para a realização deste estudo, utilizar-se-á
a
prova sorológica que, no objetivo anterior deste trabalho,apr~
sentar maior grau de indicação de reagentes, desde que os
re
sultados obtidos por ambas as provas (SN e IFI) apresentem cor
relação.

11. MATERIAL E MGTODOS.
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11. MATERIAL E MBTODOS

1. Material
1.1. Soros
1.1.1. Para o estudo comparativo entre as

provas

de SN e IFI
Foram testadas 90 amostras de soros,
pe~
tencentes a 90 animais da esp€cie canina, com idades compree~
didas entre 6 e 18 meses, procedentes do Ambulatório do Servi
ço Médico Cirúrgico e Hospi talar da Faculdade de ~dicina Vete
rin5ria e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

1.1

~.

Para a avaliação do comportamento da
na anti-ribica preparada em c€rebros

vaci
de.

Foram testadas 80 amostras de soros proc~
dentes de 20 animais da espécie canina com idades variando de
4 a 6 meses, sem antecedentes de vacinação anti-r5bica. cujas
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amostras de soros previamente submetidas às provas deSN e IFI,
comprovaram a condição de não portadores de anticorpos
anti
-ribicos, simultaneamente a ambas as provas. Estes cães
ha
viam sido primo vacinados com uma única dose de vacina anti-ri
bica preparada em cérebros de camundongos lactentes e amostr~
de soro foram coletadas no dia da vacinação e 21, 45, 60
e
90 dias ap6s a aplicação da vacina. Os animais foram
manti
dos nos domicílios de seus proprietirios em diferentes locais
do Município de são Paulo.

1.1.3. Coleta e Conservação
Todas as amostras de soro, foram coletadas
através dos métodos usuais e conservadas à temperatura de -20 0
C, até o momento de sua utilização.

1.1.4. Critério de classificacão
"

Os soros, após serem submetidos às provas
de SN e IFI, foram classificados em reagentes e não reagentes.
O critério adotado para se classificar um dado soro como rea
gente, para qualquer uma das provas, foi o da presença de an
ticorpos anti-rábicos na diluição de 1:5. Como não reagente,
foi classificado o soro, que nesta mesma diluição, não
apr~
sentava anticorpos anti-rábicos (valor nulo), sendo o seu tí
tulo considerado como «5 (menor do que cinco).

1.2.

CaI!!~mdonR0.2.

Foram utilizados camundongos albinos suiços, nor
...
mais, com pesos variando entre 11 e 15 g, pertencentes a cria
ção do Instituto Biológico da Secretaria de Estado dos
Negó
cios da Agricul tura de São Paulo, tanto para o preparo das sus
pensoes de cérebro de camundongo normal e de vírus quanto p_~
ra a realização da prova de SN.

8

1.3. Suspensão de c€rebro de camundongo normal (CN)
A partir de um lote de 500 camundongos, sacrifica
dos com €ter, foram coletados assepticamente os c€rebros des
tes animais. O processo de desagregação dos cérebros foi rea
lizado com o auxílio de um "mixer" , preparando-se uma suspen
sao a 20% em água destilada contendo 2% de soro normal de ca
valo. Após centrifugação a 1.500 r.p.m., durante 15 minutos,
alíquotas do sobrenadante foram acondicionadas em frascos es
téreis, com capacidade para 10 ml, e mantidas a -20 0 C até
o
momento do uso.

1.4. Suspensão de vírus
A semente de CVS (challenge virus standard), for
necida pela Seção de Raiva e Encefalomielite do Instituto Bio
lógico da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura de
São Paulo, foi inoculada em um lote de 10 camundongos,
por
via intracerebral. Após sacrificados com éter na fase final
da doença, foram coletados assepticamente os cérebros destes
animais, utilizando-se os procedimentos anteriores.
Prepar~
4
da uma suspensão a 10- com este material, procedeu-se i ino
culação de outro lote de 10 camundongos, com a finalidade
de
aumentar o título do vírus. O material coletado deste segu~
do lote foi inoculado em aproximadamente 500 crummdongos
que,
após sacrificados na fase da doença, forneceram a matéria prl
ma para o preparo da suspensão de CVS a 20% em água
destila
da contendo 2% de soro normal de cavalo. Antes de cada fase
de inoculação, amostras dos inóculos foram submetidas is prQ
vas de esterilidade bacteriana de rotina. O título obtido p~
ra a suspensão de vírus foi igual aIOS DL /0,03 ml.
SO

1.5. Decalques
Os decalques em nGmero de oito por limina, foram
preparados a partir de c6rebros (cornos de Ammon) de cães com
provadamente raivosos, obtidos junto ao Instituto Pasteur da
Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde de São Paulo. Antes

9

-.

de sua utilização corno antígeno, o material era submetido
a
prova de imunofluorescência direta conforme DEAN (1973)12
ra fins de cOllfirmação de positividade e avaliação de riqueza
do material em corpúsculos de Negri. Os decalques foram fixa
dos em-acetona a -20 0 C, durante 4 horas, sendo mantidos, po~
teriormente, i mesma temperatura at€ o momento do uso, nunca
excedendo a 48 horas.

1.6. Conjugado

a~ti-globulina

canina-fluoresceína

O preparo do conjugado empregado na execução
da
prova de IFI, foi efetuado no Laboratório de Imunologia
do
Departamento de Medicina Veteriniria Preventiva e Saúde
Ani
mal da Faculdade de Medicina Veteriniria e Zootecnia da
Uni
versidade de São Paulo, de acordo com ISHIZUKA e cols. (1974lS-:-

1.6.1. Anti-gama-globulina

d~

cao

Foram utilizados dois coelhos albinos, adu!
tos, procedentes da criação do Instituto Butantã da
Secreta
ria de Estado dos Negócios da Saúde de São Paulo, para inocu
lação de gama-globulina canina, previamente fracionada com so
lução de sulfato de amônio saturada-, obedecendo ao esquema de
imuni z ação pre coni z ado por CAMARGO (1967) 8. A resposta imuni
tiria destes animais foi acompanhada empregando-se a técnica
de precipitação em gel de igar como descrito por BEurNER (1965)
5
Utilizaram-se os animais que apresentaram título igual ou
superior a 128.

1.6.2.

Marca~ão

das anti-globulinas

Utilizou-se o isotiocianato de fluoresceí
na, BBL, isômero I, cristalino, cromatograficamente puro, lo
te 9101581, para a marcação pelo m€todo lento. O excesso
de
fluorocromo foi retirado por gel filtração em coluna de Seph~
dex G 25, de acordo com a técnica descrita por CAMARGO (1967)
8
As ca racte rís ticas elo conj ugado ob ti elo foram a s seguintes:

10
- Isotiocianato de fluoresceína (F) ••.......
- Proteína (globulina) (P) ................ ..
- Relação ponderaI F/P

......................

9,1 mg %
2,2 mg %
4,1 x 10- 3

As dosagens foram realizadas de acordo com BEUTNER (1971)6.

1.6.2.1. Determinação da atividade de fluo
rescente inespecífica
Submeteram-se à açao de
diferen
tes diluições de conjugado, 1:2, 1:4, 1:16 e 1:32, decalques
de cérebros (cornos de Ammon) procedentes de cães raivosos e
normais. Em nenhum destes decalques assim tratados foi obser
vada coloração inespecífica.

1.6.2.2. Determinação da atividade fluores
cente específica
Foram preparados dois pares de lâ
minas, cada uma com cinco decalques de cérebros (cornos de Am
mon) procedentes de cão raivoso e de cão normal, respectivamente.
a
Cada par compreendia uma l~mina com decalques positivos e
outra com negativos. Um dos pares foi tratado com soro
rea
gente à prova de SN e outro com não reagente, nas diluições de
1:5. O conjugado foi diluído na razão 2 a partir do puro(l:l
até 1:16) e à diluição foram adicionadas suspensão de cérebro
de camundongo normal e solução de Azul de Evans a 0,02 g %,na
proporção de uma parte de conjugado diluído, três partes
de
suspensão de cérebro de camundongo normal e quatro partes de
Azul de Evans. Os decalques positivos tratados com soro rea
gente apresentaram intens a fluorescência em todas as diluições,
e ausência de fluorescência em todas as diluições dos
decaI
que~ testemunhos.
O conjugado foi posteriormente diluído,ai!!,
da na razão 2, até 1:256, e submetido ao procedimento anterior,
verificando-se fluorescência até à diluição 1:128 e ausência
na 1:256. O conjugado foi utilizado na diluição de 1:16.
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1.7. Soros testemunhos
A cada diluição incluiu-s8 um soro reagente
vas de SN e IFI.

~ p~

1.8. Decalques testemunhos
Examinaram-se sistematicamente, em paralelo, pr~
parados testemunhos de decalques de cérebro (corno de Ammon)
de cão normal.

1. 9. Vacina

Utilizou-se a vacina anti-rábica preparada em cé
. . d a pela
re b ros d e camun d ongos 1 actentes 1 8
lnatlva
-propi~
lactona, aplicada por via subcutânea na dose de 2 mililitros
por animal. Este tipo de vacina pertenc~a i partida 05-76 do
Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), e o grau de potê~
d e HABEL 22 f orneceu um valor
i
cia, d eterminado pelo metodo
gual a 48.350 DL50'

fi

2. Métodos
2.1.

~oneutralização

Realizada no serviço de rotina da Seção de Raiva
e Encefalomielite do Instituto Biológico da Secretaria de Es
tado dos Negócios da Agricultura de São Paulo, de acordo com
o preconizado por ATANASIU (1967) 1, oscilando as DL
do ví
50
rus entre 10 e 40.
As amostras dos soros foram descongeladú3 i temp~
ratura ambiente e, posteriormente, inativadas em banho- maria
0
a 56 C durante 30 minutos. Cada uma destas amostras foi
di
luída a 1:2,5, 1:12,5 e 1:62,5 em água destilada contendo 2%
de soro normal de cavalo, de modo a que no final das diluições
cada uma delas apresentasse um volume de 0,4 ml. A tada uma

BIBLIOTECA
'ACULDAOE DE. p(;Dé púBLICA
UKIV[R~IOr.~E. Dl st.:J PAULO
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destas diluições foi adicionada 0,4 ml da suspensao de vírus ,
que mediante titulação prévia correspondia a 40 DL , e1eva~
50
do deste modo as diluições para 1:5, 1:25 e 1:125, respectiv~
mente. Simultaneamente, a suspensão de vírus (',
titulada,
fazendo~se quatro diluições m~ltiplas de 10 a}
tir da DLSO
utilizada, adicionando-se a cada uma delas, igu~d quantidade
de soro de cão normal (0,4 ml) desprovido de anticorpos anti
-rábicos e previamente inativado em banho-maria a 56 0 C duran
te 30 minutos. As amostras homogeneizadas foram colocadas em
.
estufa ~a temperatura de 37 o C durante 90 minutos, e apos,
tran~
feridas para banho de gelo, procedendo-se i inoculação intra·
cerebral dos camundongos, na dose de 0,03 ml por animal. Para
a dosagem dos soros, os camundongos foram distribuídos unifo~.
memente em lotes de 5 animais para cada diluição, enquanto que
para a titulação da suspensão de vírus utilizaram-se 10 camu~
dongos por diluição. O período de observação destes animais
foi de 21 dias, registrando-se tão somente; os óbitos ocorri
dos a parti r do 4 <;> dia da inoculação, após a manifestação
dos
sinais clínicos de raiva. Os títulos dos soros e da
suspe~
são de vírus foram calculados empregando-se o método de REED
& MUENCH (1938) 38

2.2.

Imunofluoresc~ncia

indireta

Realizada no Laboratório de Imunologia do Depart~
mento de Medicina Veterinária Preventiva e Sa~de Animal da Fa
culdade de Medicina ·Veterinária e Zootecnia da Uni ve rs idade de
São Paulo, de acordo com a técnica de CA~~RGO (1967) 8 e adaE
tação de ISHIZUKA (1972) 24.

-

As amostras dos soros apos descongeladas e adequ~
damente inativadas, foram diluídas paralelamente em suspensão
de cérebro de camundongo normal e de vírus na razão 3, del:5,
1:15, 1:45 e 1:135 e, incubaCas a 37 0 C durante 30 minutos. As
diluições dos soros sobre os decalques foram distribuídas de a
cordo com o indicado na figura.

I

N'

do

soro

a
a'

b

b'

c
c'

d
d'
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diluição 1: 5
a
b
diluição 1:15
c - diluição 1:45
d - diluição 1:135
a' - diluição 1 : 5
b' - diluição 1:15
c' - diluição 1:45
d'
diluição 1:135

do
do
do
do
do
do
do
do

-

-

soro
soro
soro
soro
soro
soro
soro
soro

em
em
em
em
em
em
em
em

suspensão
suspensão
suspensão
suspensão
suspensão
suspensão
suspensão
suspensão

de CN
de CN
de CN
de CN
de vírus
de vírus
de vírus
de vírus

Para cada amostra de soro, utilizaram-se duas 1â
minas com decalques de cérebros (cornos de Ammon), uma
proc~
dente de cão raivoso e outra de cão normal. Os preparados fo
ram incubados em estufa por 30 minutos a 37 0 C. Retirados da
estufa, foram lavados duas vezes em salina tamponada
(NaCl
O,15M, fosfatos O,OlM, pH 7.2), escorridas em porta- lâminas
e secas com jato de ar quente. Sobre os decalques distribuiu
-se o conjugado devidamente diluído e em quantidade suficie~
te para recobrir os preparados. incubando-se novamente a 37°C
durante 30 minutos. O processo de lavagem das lâminas foi re
petido. Secas as lâminas, a Montagem foi feita com glicerina
tamponada (nove partes de glicerina pura e uma parte de solu
ção tampão carbonato-bicarbonato O,5M e pH 8,5) e vedação com
esmalte.
A leitura foi realizada em microscópio de fluores
cência, marca Zeiss, binocular, com objetiva de imersão 40x
provida de diafragma; ocular de 10x; campo escuro, com conden
sador cardióide. A fonte de luz foi fornecida por uma lâmpa
da HBO-200, filtro excitador UG-l e filtro barreira 43 (Zeiss).
2.3. Análise estatística
_ _ _ _o

•

Os resultados obtidos foram analisados utilizando
-se as seguintes técnicas: o Coeficiente de Associação
de
2
Yule, o Teste X (qui quadrado) com correção para a continui
dade da variável, o Coeficiente de Correlação de Spearman
e
o Teste t de lIStudent" para a avaliação da significância
do
Coeficiente de Correlação de Spearman. segundo descrito
em
BERQUO e cols. (1980) 4.

o nível de rejeição para a análise estatística dos
dados foi fixado em

5~.
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111. RESULTADOS

As TABELAS I e 11 registram os valores concer
nentes ao estudo comparativo entre as provas de S~ e IFI. As
sim, a TABELA I expressa os resultados obtidos pelas
referi
das provas, classificando os soros em reagentes e não reagen
teso
Com base nos dados "da TABELA I, calculou- se
o valor do Coeficiente de Associação de Yu1e e do X2 com cor
reçao para a continuidade da variável, os quais foram respec
tivamente iguais a 0,98 e 57,20. Ainda, a partir desta tabe
la obteve-se para a Concordância um valor igual a 92,2%.
Na TABELA lI, encontram-se os títulos de anti
corpos anti-râbicos medidos pelas provas de SN e IFI, que per
mitiram os cálculos do Coeficiente de Correlação de Spearman,
cujo valor foi igual a 0,17. que é não significante quandofei
ta a verificação pelo Teste t de "Student" (t= 1,44).
A TABELA 111 apresenta os títulos de anticor
pos anti-rábicos medidos pelas provas de SN e 1FI, em diferen
tes períodos de tempo após a primo vacinação realizada com a
vacina anti-rábica preparada em cérebros de camundongos lacten
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teso com a finalidade de avaliar a resposta imunitária induzi
da por este imunógeno.
Da mesma forma, o GRÁFICO I mostra as curvas
construídas a partir dos valores das medianas destes títulos,
calculadas com base nos resultados obtidos com ambas as provas
(SN e IFI) e constantes da TABELA 111.
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TABELA I - Soros de caes, segundo os resultados das provas de
soroneutra1ização (SN) e imunofluorescência indire
ta (IPI), são Paulo, 1980.

~

Reagente

Não
Reagente

Total

Reagente

S8

S

63

Não
Reagente

2

2S

27

60

30

90

Total
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TABELA 11 - Títulos de anticorpos anti-rábicos segundo as pro
vas de soroneutra1ização (SN) e imunof1uorescência
indireta (IFI), em soros de cães, São Paulo, 1980.

IFI
<5
<5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

I I I I ! ! !
SN

8
9
<5
<5
5
5
7
7,5
8,5
18
21
21
29
45
45
.55
67

IFI

SN

IFI

SN

IFI

SN

5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
45
45

125
<5
5
10
14
19
21
21
23
29
88
125
125
125
<5
<5

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
135
135
135
135
135

5
5
5
9
15
77
95
125
125
125
125
5,5
5,5
6,5
8
9

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

11
19
19
21
25
32
37
38
40
43
45
52
125
125
125
125
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TABELA 111 - Títulos de anticorpos anti-rábicos, segun~9
as
provas de soroneutralização (SN) e imunofluores
cência indireta (IPI) e o tempo decorrido da va
cinação, em cães primo vacinados_ contra a raiva,
com vacina preparada em cérebros de camundongos
1actentes, São Paulo, 1980.

Prova

~

Animal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
~diana

Imunof1uorescência
indireta

Soroneutra1ização
as

21

45

60

90

21

45

60

90

13
125
8
31
125
<5
125
11
12
6,5
45

5
10
11
125
13

65
11
19
<5
5
5
9
8

1987
19
125
11
<:5
125
10
5
5
45
5
11
19
45
<5
5
5
5
14

13
8
5
5
9
5
125
11
5
5
13
5
5
5
<.5

15
135
15
45135
5
135
15
15
15
15
45
45
5
<.5
45

45
15
15
135
15
45
4S
45
45
45
5
15
15
45
15
45
5
45
45
15

15
15
15
15
15
45
4S
15
15
15
5
15
-5
15
15
5
5
15
5
15

11

11

5

45

15

5

5

19
5
5
5
5
5
6,5
5
6,5
<5 5
5
<5
10

57
5
<.5
5

5
15
5

45
45
15
135
45
45
135
4S
4S
45
15
45
45
45
15
45
5
45
45
45

5

15

45

~5

5

'

..

-._.~.,~--
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GIL~FICO

I·· ~!edj ana dos títulos ilc anticorpos anti-

rábicos

em soros de c5es primo vacinados contra a raiva,
com v;:Jcin3 preparada em cérebros de camundongos
lactcntes, segundo as provas de soroncutrali:ação
(SN) c irnunofluorescência indireta (IFI) e tempo
decorrido da vacinação, são Paulo, 1980.

Titulas
de

45

r--------\
I

Anticorpos

I

\

\

I

40

\

\

I

I

I

35

I
I

I
I

30

,

I

\

I

I
I

25.

I

I
f

20

f

15

I
I
I

/

1O

I

I
I

I

5-

I

I

/.

~5

O

21

45

------------ IFI
SN

60

-.--~

90

d i as
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IV. DISCUSSÃO

A TABELA I apresenta os "resultados da compar~
ção das provas de SN e IFI. O cálculo do Coeficiente de Asso
ciação de Yule para os dados desta tabela forneceu valor igual
a 0,98, indicando existência de uma intensa associação entre
os resultados obtidos empregando-se as provas de SN e IFI.Cal
culando-se a estatística X2 obteve-se valor igual a 57,2 que,
comparado ao valor crítico do x2, para I grau de
liberdade
(X2~ = 3,84), foi significante, ultrapassando de muito o va
lor fixado para o nível de rejeição adotado, igual a 5%, pe~
mitindo, assim, a rejeição da hipótese de nulidade, segundo a
qual haveria independência entre os resultados obtidos com am
bas as provas, e consequentemente, levando ã aceitação da hi
pótese alternativa da existência de uma associação significa~
te entre elas, tal como já havia sido observada nos estudos
com soros humanos 27, 3S de bovinos 14, 24 e de cães 26
A TABELA I permite concluir que houve concor
dincia de 92,2% dos resultados obtidos com ambas as provas. O
exame de outros trabalhos de pesquisa, indica que o valor da
concordfincia, registrado neste experimento, 6 de magnitude se
melhante aos verificados por outros autores, quando comparam
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estas provas utilizando soros humanos 20, 27, 29, 32, 35, 49
.
ou soros de bovinos 14, 24 e encontraram va 1 ores que se Sltu~
ram, respectivamente, entre 80 e 97% e 88 e 95%. A concord~n
cia menor (69%) encontrada por JlRAN & ZÁVORA (1975) 26 pode
dever-se ao reduzido número de observações (treze) realizadas
pelos mencionados autores.
Ainda a partir dos dados constantes da TABELA
I, usando-se o teste exato pela binomial ao nível de 5%, veri
ficou-se que as proporçoes de reagencibilidade sao semelhan
tes para ambas as provas.
A TABELA 11 apresenta os resultados da titula
çao dos soros com as provas de SN e IFI. Procedeu-se ao estu
do da correlação destes resultados, calculando-se o Coeficie~
te de Correlação de Spearman que forneceu valor igual a 0,17
indicando a exist~ncia de correlação posiiiva de baixa inten
sidade entre ambas as provas. Quando testado o valor do Coe
ficiente de Correlação de Spearman utilizando-se o Teste t de
"Student", este forneceu valor de t igual a 1,44 que compar~
do ao valor crítico de t igual a 1,96 indicou ser esta corre
lação não significante ao nível de rejeição adotado.
Aceita
mos, portanto, a hip6tese de nulidade segundo a qual não
h~
correlação entre os resultados das provas de IFI e SN.
ISHIZUKA (1972) 24 no trabalho
desenvolvido
com soros de bovinos vacinados contra a raiva, ao observar uma
correlação positiva de baixa magnitude (0,33) entre as provas,
embora significante ao nível de rejeição adotado, procurouj~
tificar tal comportamento, atribuindo naturezas diferentes aos
anticorpos medidos por urna e por outra prova.
A confirmação desta hip6tese foi parcialmente
obtida através dos experimentos de WIKTOR e cols. (1973)53 com
o vírus da raiva. Estes autures fracionaram o vírus r~ico em
seus componentes estruturais e os inocularam em camundongos,
cobaias e coelhos, com a finalidade de imuniz5-los contra
a
raiva, obtendo os níveis mais elevados de anticorpos neutrali
zantes apenas com a fração glicoproteica, sugerindo esta evi
dência ser o envelope glicoproteico o único antígeno capaz de
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induzir a formação de anticorpos neutralizantes. Ainda corno
complementação do trabalho, os autores observaram que apenas
o grupo de camundongos imunizados com esta fraç50(glicoprotei
ca) sobreviveu ao "challengc" com CVS, concluindo daí que, o
envelope glicoproteico 6 tamb6m o Gnico antígeno que aprese~
ta a capacidade de induzi r a formaç50 de anticorpos capazes de
proteger os animais contra subsequentes "challenge" com vírus
rábico.
A hipótese de ISHIZUKA (1972) 24 só foi plen~
mente confirmada após a apresentaç50 dos resultados do traba
- com o VlrUS
.'
d araI"
] d e SCHNEIDER e cols. (1973 ) 40 tambem
110
va. Estes autores conseguiram isolar de c€lulas BHK-2l infec
tadas com o vírus rábico, proteína ribonuclear, a qual sorolo
gicamente foi confirmada como antígeno puro, livre de contam!
nantes,dos constituintes do envelope glicoproteico. O
soro
anti-proteína ribonuclear assim obtido, continha
anticorpos
vírus específicos imunofluorescentes, al€m de
precipitantes
e fixadores de complemento, e estava completamente livre
da
capacidade vírus neutralizante, confirmando-se desta fOl11la ser
este tipo de constituinte proteico viral o reponsável pela in
duç50 de anticorpos fluorescentes.
Com base nos trabalhos de WIKTOR e cols .(1973)
53 e
SCHNEIDER
'
e co 1 s. (1973) 40 , f"lCOU per f el" tamen t e caract~
rizada a natureza diversa dos anticorpos anti-rábicos, const!
tuindo-se este fato, numa das razões mais consistentes para e~
plicar as diferenças entre os valores dos títulos obtidos por
uma e por outra prova.
No concernente i prova de SN, um fator que d~
ve contribuir, para a maior variabilidade de resultados, diz
respeito i própria natureza da prova, a qual utiliza para
a
fase de inoculaç50 em camundongos~ suspens50 de vírus com tí
tulo conhecido. Por6m, durante o intervalo de tempo destina
do i execuç50 da prova o título desta suspensão de vírus tende
a declinar, acarretando obviamente diminuição do nGmero
da
DLSO por inoculação. Corno consequGncia, obt~m-se oscilações
dos valores dos títulos lC anticorpos anti-rábicos. De acor
do com CORTES & NILSSON (1974) 9 a quantidade de vírus empr~
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gada na prova de SN ~ outra variivel capaz de influenciar sig
nificantemente os resultados desta.
LEFFINGWELL & IRONS (1965) 33 e KING e cols.
(1965) 27 referem ainda as variáveis biológicas, resistência
individual e mortalidade inespecífica, encontradas quando da
utilização de animais de laboratório e refletida por
respo~
tas variadas ao antígeno como responsiveis pelas possíveis os
cilações dos resultados da prova de SN.
A partir do trabalho de WIKTOR e cols. (1973)
a SN ganhou maior consistência para sua utilização,
dado
que, ficou provado ser o anticorpo neutralizante o responsi
vel pela defesa do organismo ã infecção pelo vírus rábico. CO!!
sequentementc, os valores dos títulos de anticorpos anti-ráb!
cos medidos por sua aplicação são muito importantes, pois ava
liam em níveis quantitativos o grau de defesa de um organismo
suscetível.
53

Não obstante esta constatação, hi que consid~
rar que, no mesmo antígeno rábico, existe concomit~ncia
dos
elementos responsáveis pela indução, no organismo de um susce
tível, da formação de anticorpos tanto neutralizantes quanto
fluorescentes. Portanto, o anticorpo fluorescente pode
ser
utilizado como indicador da presença de anticorpo neutralizan
te, embora entre eles não haja uma relação quantitativa dire
ta. Isto ~ possível em função da elevada concord~ncia ot or
vada entre as provas, como já foi demonstrado neste trabalho,
d
.
.
d e outros autores 14, 2 O, 24,
.
con f Irman
o ·Ine 1 USIve,
pesquIsas
27, 32, 35, 49

A TABELA 111 mostra os títulos dos anticorpos
anti-rábicos, medidos simultaneamente pelas provas de
SN e
IFI, de amostras de soros de cães primo vacinados contra arai
va, com vacina anti-rábica preparada com c6rebros de camundon
gos lactentes, coletadas aos 21, 45, 60 e 90 dias apos a vaci
naçao.

-

A utilização simult~nea das prov<1s de SN c lFI,
para o estudo da resposta imunit5ria destes animais, se prc~
de ao fato que, no primeiro objetivo do presente trabalho, 1130
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se observou diferença significante entre os graus de
indica
ção de reagentes de cada uma das provas e os resultados
por
elas fornecidos não apresentaram correlação.

o

conjunto de dados referidos nesta Tabela de
monstra que os valores dos títulos medidos pela prova de IFI
sao superiores aos da SN, enquanto que as oscilações verifica
das entre estes mesmos títulos são de menor intensidade qua~
do determinados pela IFI, ao contririo do que ocorre com aqu~
les obtidos pela SN. Em apenas uma amostra de soro
(animal
número 15) o resultado da prova de IFI demonstrou a condição
de não reagente enquanto que a SN evidenciou ser o mesmo rea
gente e com um título de anticorpos igual a 19.
As oscilações dos títulos de anticorpos anti
-ribicos, determinados pela prova de SN, podem ser
comprov~
dos pela análise do comportamento destes títulos nos animais,
durante o período de observação. Assim, os soros dos cães de
números 1, 8 e 11, aos 60 dias após a va.cinação apresentaram tí
tulos de anticorpos anti-iabicos inferiores ~os determinados
aos 45 e 90 dias, sendo esta oscilação de baixa intensidade,
ao passo que, no caso do soro do animal de número 7, com
o
mesmo tipo de comportamento, esta oscilação do título de anti
corpos foi bastante acentuada. Estes mesmos soros,
quando
avaliados pela prova de IFI não apresentaram nenhuma
flutua
çao.

o

soro proveniente do animal de numero 17, p~
la prova de SN, demonstrou comportamento irregular, visto que
apresentou ascensão do nível de anticorpos num momento tão dis
tante quanto 90 dias, enquanto que pela prova de IFI o valor
dos títulos permaneceu estávcI durante todo o período de
ob
servaçao.

de soro do
imunitiria
porem, sao
te tipo de
anticorpos

-

. Os resultados obtidos pela SN, com as amostras
animal número 16, revelaram ter o mesmo, resposta
nula, frente ~ vacina utilizada. Estes
valores,
discordantes daqueles obtidos pela IFI, quando es
resposta foi traduzido por cxpressivos títulos
de
anti-rúbicos, da ordcm de 45, os quais se mantive
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ram estiveis at6 60 dias ap6s a vacinaçio, declinando
aos 90 dias, quando atingiram valor igual a 5.

apenas

Comportamento semelhante foi verificado .com as
amostras de soro do animal de nGmero 6, quando analisados os
resul tados obtidos pela SN. Assim, o animal s6 apresentou re~
posta imunitiria a partir de 60 dias ap6s a vacinação, enquan
to que pela prova de IFI, esta resposta ocorreu já aos 21 dias
de observação mantendo-se os títulos estáveis até o final ~o
período. Estes mesmos tipos de comportamento foram ainda ob
servados nos animais de nGmero 19 '(aos 60 e 90 dias) e 15 (aos
90 dias).
Estes tipos de comportamento, observados qua~
do da análise dos re~ultados obtidos pela SN, podem ser atri
buídos às limitações impostas pela própria, técnica, principal
mente àquela relativa à variabilidade apresentada pelos valo
res da DL 50 do vírus empregado para a titulação dos soros, as
quais embora adequadamente controladas o'scilaram entre 10
e
40.

o

GRÁFICO I mostra as curvas obtidas
do cálculo das medianas a partir dos resultados dos
de anticorpos anti-rábicos expressos na TABELA 111.

através
títulos

A simples análise das curvas destas medianas
evidencia que, decorridos 21 dias da aplicaçio da vacina anti
-ribica, o valor das mesmas sofreu uma elevação
de pequena
intensidade, nio sendo a diferença entre os valores determina
dos por uma e por outra prova muito acentuada, embora o regi~
trado pela IFI tenha sido ligeiramente superior ao da SN, res
pectivamente iguais a lS e 11. Aos 4S dias, registrou-se uma
ascensão da mediana dos títulos determinados pela IFI, cujo va
lor foi da ordem de 45, sendo muito superior àquele obtido atra
ves da SN, o qual permaneceu igual a 11. Aos 60 dias, o
va
lor da mediana obtida através da IFI permanecia no mesmo nível
anterior, igual a 45, enquanto que a da SN sofria um declfnio
atingindo um valor igual a S. Aos 90 dias, tamb6m, se obser
vou o declfnio da mediana dos títulos de anticorpos anti-r5bi
cos determinados pela IrI a qual atingiu um valor igu~l aIS,
permanecendo inalterado aquela da SN.

-
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Desta forma, constata-se que os titulos de a~
ticorpos medidos pela SN encontram-se de fato aqu€m daqueles
obtidos pela IFI, tal como havia sido referido durante a dis
cussão da TABELA 111.

o

perfil da curva correspondente à SN eviden
ciou que as medianas dos titulos de anticorpos anti-r~bicos ~
tirigiram o limite m~ximo de seu valor em 21 dias, por6m a um
nivel de baixa intensidade, igual a 11, procedendo-se o decli
nio da curva j~ a partir dos 45 dias de observação, atingindo
a mediana seu valor minimo (igual a 5) aos 60 dias. Pela IPI,
a ascensão ao limite m~ximo levou 45 dias, permanecendo o va
lor da mediana est~vel (igual a 45) at€ aos 60 dias após a va
cinação, quando se iniciou a fase de declinio.
44

SIKES e cols. (1971)
testaram experimenta!
mente a vacina anti-r~bica preparada em c€rebros de camundon
gos lactentes, em um lote de 40 cães da raça Beagle, comprov~
damente desprovidos de anticorpos anti-~~bicos, mantidos
em
condiç6es de cativeiro durante todo o periodo de estudo (3!
nos) inoculando-os, por via intramuscular, entre os 9 e os 12
meses de idade. A vacina utiliza~D, quando submetida ao tes
~
- d o do NIH 41 como ete d e potencia,
realizado atraveSQ
meto
recomendado para qualquer vacina ;:!jti-r~bica de uso humano,fo!
vezes
neceu um valor antigênico igual a 1,5, ou seja, cinco
maior do que a potência minima requerida para sua utilização
no homem 44
As amostras de soros destes animais, referen
tes aos diferentes periodos de observação foram submetidas à
SN, evidenciando os resultados das medianas dos titulos de an
ticorpos uma ascensão de alta intensidade, j~ aos 14 dias pó~
vacinação, tendo sido o valor igual a 280. Por€m, a
partir
deste ponto se iniciou o declinio da curva, atingindo aos 30
di~s de observação um valor igual a 69, o qual foi
aproxima
damente 1/4 daquele registrado no limite m5ximo. Esta
fase
de declinio processou-se lentamente at€ o final do experimen
to quando a mediana acusou um valor inferior a s.
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(1976) 16 em trabalho conduzi
FIELDS e cals.
do nos moldes do experimento anterior, testaram o mesmo tipo
de vacina, em 24 cães sem raça definida, cujos tItulas de an
ticorpos anti-r5bicos determinados antes da vacinação,
pela
SN, forneceram valores inferiores a 2. Estes animais tinham
idade superior a 12 meses e foram vacinados por via intramus
cular com uma vacina cujo valor antig&nico, determinado pelo
método do NIH, foi igual a 3,0, ou seja, o dobro da pot&ncia
44
da vacina utilizada por SIKES e cals. (1971)
Os resultados das medianas dos títulos de

an

ticorpos anti-rábicos induzidos por esta vacina, mostraram uma
resposta imunitária de alta intensidade já aos 30 dias ap6s a
vacinaç~o, traduzida por um valor igual a 512.
Aos 11 meses,
p6s vacinaç~o, esta mediana sofreu um declínio, mas seu valor
ainda se manteve em nIvel elevado (igual a 146). Este declI
nio foi mais acentuado aos 24 e 36 meses pós vacinação, quando
as medianas atingiram, respectivamente, valores da ordem
de
19 e 6.
Quando da cOIJ1!)araçao dos perfís das curvas das
medianas dos tItulas de anticorpos anti-rábicos,
detectados
pela prova de SN, constatou-se que os valores obtidos neste e~
perimento s~o muito inferiores iqueles dos trabalhos de SIKES
e cals. (1971) 44 e FIELDS e cals. (1976) 16. Por outro lado,
a vacinaç~o, a mediana dos tItulas de
presente estudo um valor igual a 5,
mais pr6ximos a este, iguais a 6, so
24 meses por SIKES e cals. (1971) 44
meses por FIELDS e cals. (1976) 16

já aos 45 dias ap6s
ticorpos atingia no
quanto que, valores
ram encontrados aos
aos 37

an
en
fo
e

No caso especIfico do presente trabalho, a PQ
t~ncia da vacina utilizada foi determinada pelo método de
HA
BEL 22, tendo fornecido um valor de 48.350 DL , o qual é con
50
siderado como satisfat6rio para a aplicaç~o em animais. No en
tanto, os resultados obtidos pela utilizaç50 deste método n~o
apresentam correlaç~o com aqueles fornecidos pelo método
do
NIlI, empregado nos trabalhos experimentais 16, 44
conseque,!.!.
temente, os valores antig~nicos encontrados por um método
- podem ser comparados 46
pelo outro nno

e
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Embora este fato seja verdadeiro, os dados re
feridos por aqueles autores 16, 44, sugerem, que a
pot~ncia
das vacinas por eles utilizadas era superior ao da testada nes
te experimento, podendo talvez, justificar assim a
elevada
magnitude dos valores das medianas dos títulos por eles obti
dos, bem como a prolongada persist~ncia destes títulos.
No estudo realizado por SIKES e cols.
(1971)
44 em caes, a mediana dos títulos de anticorpos anti-rábicos,
obtida através dos resultados fornecidos pela prova de SN, '12
meses após a aplicação deste tipo de vacina, apresentava um va
lor igual a 10. Quando estes animais foram submetido~
ao
"challenge" registrou-se 1000ó de sobrevivência. No trabalho
de FIELDS e cols. (1976) 16 esta mediana do título de anticor
pos, também obtida através dos resultados da prova de SN, 11
meses· (:lpÓS a aplicaçao da vacina, era igual a 146. O "challen
ge" realizado somente, após a conclusão do experimento, ou se
ja, 3 anos após a aplicação da vacina, demonstrou 100% de so
breviv~ncia por parte dos animais vacinados.
Com base nos resultados obtidos por SIKES
e
cols. (1971) 44 e FIELDS e cols. (1976) 16 a vacina anti-rábi
ca, preparada em cérebros de camundongos lactentes, conferiu
boa imunidade por 12 meses, sendo necessária apenas uma Gnica
dose da vacina, aplicada a partir dos 3 meses de idade do ani
mal 51
De acordo com RIBEIRO NETTO (1969) 39, embora
a imunidade guarde estreita re1aç~o com a taxa de anticorpos,
não se pode aquilatar, "a priori", se a intensidade da respo~
ta imunitária é suficiente para proteger o animal contra
as
doses infectantes usuais a que estaria sujeito na natureza.
De outra parte, a ausência de anticorpos ou a sua presença em
nível baixo, não equivale sempre à condição de suscetibilidade.
Os anticorpos circulantes, embora nao sejnm os
Gnicos responsáveis pela imunidade, têm participação importan
te na profilaxia da infecção ráhica 37, principalmente no qu~
concerne ao anticorpo neutralizante, comprovadamente respons5
vel pel:1 Tesistênc:ia a subscqucntcs "challenge" com o vírus da
.
53
nl1 va
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Isto posto, causam apreensao os resultados. dos
títulos de anticorpos anti-rábicos obtidos tanto com a prova
de SN quanto com a prova de IPI, tal como foram observados ne~
te trabalho, dado que, embora estes títulos pudessem ser inf~
.
."
.
. 16, 4 4
rIores
aos re f erIuOS
naque 1 es tra b a Ih os experImentaIs
em função, talvez, das possíveis diferenças de potência
das
vacinas, não se pode compreender uma diferença de
magnitude
tão acentuada e um declínio tão precoce, mormente quando a me
dida mais eficiente para o controle da raiva urbana consiste
na realização de campanhas de vacinação em massa da população
canina e que o intervalo de tempo preconizado entre uma vaci
nação e outra ~ de 12 meses SI
Estas' constatações sugerem, portanto, a conv~
niência de outras pesquisas, principalmente no sentido de se
vacina
estabelecer com mais propriedade estes intervalos de
ção, haja visto, que no caso específico do trabalho em pauta,
o declínio da mediana dos títulos de anticorpos a~ti-rábicos,
obtida através dos resultados da prova d~ SN, registrou um v~
lor igual a 5, já aos 60 dias da aplicação da vacina. No con
cernente ao esquema de vacinação adotado para cães primo vacl
nados, poder-se-ia considerar ainda a possibilidade da aplic!
ção de UInU dose de reforço, pois de acordo com ATANAS1U e cols.
(1968) 2, quando da utilização de antígenos inativados inocu
lados em uma Gnica dose, a resposta imunitária ~ menos inten
sa do que quando da aplicação fracionnda deste mesmo imunógeno.

V. CONCLUSDES.
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v.

CONCLUSOES.

1) Na determinação ua presença de anticorpos anti-r5bi
cos em soros de cães, isto 6, qualitativamente,
a
prova de IFI apresenta associação significante
de
alta intensidade e elev,;da concord&ncia com a prova
de SN.
2) Na determinação do título de anticorpos
anti-rábi
cos em soros de cães, isto 6, quantitativamentc, os
resultados da prova de IFI não ~presentam
correIa
çao significante com os da prova de SN.
3) A vacina anti-rábica, preparada em c6rebros de
ca
mundongos lactentes, determina em cães primo vacin!
dos resposta imunitária evidente já aos 21 dias da
inoculação. Esta resposta avaliada pelas medianas
dos títulos de anticorpos anti-rábicos ~ de
maior
magnitude, quando medida pela prova de IFI, compar!
tivamente a prova de SN, no intervalo de tempo com
preendido entre 21 e 90 dias da vacinação.
~
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4) O decl!nio acentuado de anticorpos anti-r5bicos me
didos pelas provas de 1FI e SN, em caes primo vaci
nados com vacina anti-r5bica preparada em c~rebros
de camundongos lactentes, ap6s 90 dias da vacinação,
sugere a conveni~ncia de se estud~Y com maior deta
lhe a duração da imunidade induzida por esta
vaci
na, para aquilatar-se da adequação do intervalo de
tempo entre as campanhas de vacinação em nossa pop~
lação canina, e se não haveria conveni~ncia de se a
plicar dose de reforço em caes primo vacinados.
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