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RESUMO
A raiva humana continua sendo um problema de saúde pública. O nosso conhecimento acerca da doença tem sido
construído por meio de estudos em modelos animais experimentais. Há muitas perguntas não respondidas envolvendo a
patogênese da raiva, a despeito de termos observado um avanço nos últimos tempos. Os neurônios infectados pelo vírus
da raiva podem não funcionar normalmente devido às mudanças degenerativas envolvendo os processos neurais,
incluindo dendritos e axônios. As infecções por vírus de rua não podem ser eliminadas do sistema nervoso central, uma vez
que os efetores imunes não podem ser transportados aos tecidos do cérebro devido à pequena permeabilidade da
barreira hematoencefálica. Não existe uma terapia eficaz contra a raiva humana. O coma terapêutico (induzido) tem
falhado sistematicamente. Uma melhor compreensão da patogênese da raiva pode oferecer novas ideias para o
desenvolvimento de modernas terapias contra a raiva humana.
Palavras-chave: Fatores de Virulência; Raiva; Encefalite Viral.
INTRODUÇÃO
A raiva humana permanece sendo um importante
problema de saúde pública, responsável por no mínimo de
55.000 casos fatais por ano51. A raiva humana pode ser
prevenida de forma eficaz, porém permanece sendo uma
doença quase que invariavelmente fatal, a despeito da
existência de condutas terapêuticas agressivas14. O nosso
conhecimento básico acerca da patogênese da raiva pode
deixar diversas questões importantes sem resposta. Uma
melhor compreensão da patogênese da raiva pode ser
muito útil para que se consiga avançar na terapia para
raiva humana no futuro. Nesta revisão, alguns assuntos
selecionados sobre a patogênese da raiva serão
discutidos, com ênfase em recentes descobertas.
REVISÃO DA PATOGÊNESE DA RAIVA
Muito do que é conhecido acerca da patogênese da
raiva foi descoberto a partir de estudos efetuados em
modelos animais, geralmente em roedores infectados com
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cepas de vírus fixos da raiva (adaptados em laboratório). O
período de incubação da raiva nas espécies humana e
animal é longo e variável, normalmente durando entre 20
e 90 dias; entretanto, nos seres humanos este período
pode, em raros casos, durar mais de um ano44. Após a
mordida efetuada pelo animal infectado, a saliva contendo
o vírus da raiva é inoculada nos tecidos e músculos
subcutâneos. Os estudos experimentais que melhor
examinaram os eventos que ocorrem durante o período de
incubação até o presente momento foram executados em
gambás listrados americanos (Mephitis mephitis),
utilizando-se um isolado canadense de vírus rábico de rua
obtido de suas glândulas salivares4. Os estudos realizados
utilizando-se amplificação por transcriptase reversa –
reação em cadeia de polimerase (RT-PCR) mostraram que,
quando os gambás foram sacrificados 62 - 64 dias pósinoculação, o RNA genômico viral era frequentemente
encontrado no músculo inoculado (em 4 de 9 gambás),
porém não era encontrado nem nos gânglios espinhais
nem na medula espinhal. Estudos imuno-histoquímicos
realizados anteriormente ao desenvolvimento da doença
apresentaram evidências de infecção em fibras musculares
extrafusais e fibrócitos ocasionais no ponto de inoculação.
Podemos concluir que o vírus da raiva está presente no
local da mordida ou em local próximo durante a maior
parte do período de incubação. A infecção das fibras
musculares pode ser uma fase patogenética crítica para o
acesso do vírus ao sistema nervoso periférico.
Estudos detalhados acerca dos eventos iniciais da
patogênese em modelos "naturais" de raiva não têm sido
realizados em morcegos. Os morcegos normalmente são
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responsáveis por mais mordidas superficiais do que vetores
terrestres. Há uma rica inervação sensorial e autonômica
na pele e em tecidos subcutâneos, que é envolvida em um
período de tempo similar ao das infecções causadas por
vetores que provocam mordidas mais profundas. Na
América do Norte, a maior parte das vítimas de raiva não
apresenta histórico de mordida por animais,
provavelmente devido ao fato de não as perceberem. Em
parte, este fato é relacionado ao tamanho diminuto das
mordidas – como exemplo, podemos citar os morcegos de
pelos prateados (silver-haired bats). A variante de vírus
rábico de morcego mais comumente responsável pela
raiva humana na América do Norte está associada aos
morcegos de pelo prateado/morcegos orientais
pipistrellus37. As mordidas de morcego podem ocasionar
lesões que parecem bem comuns18. Estudos experimentais
com vírus de morcegos de pelos prateados indicam que ele
se replica bem em temperaturas corporais mais baixas do
que a normal (34° C) e que tem maior infectividade que a
variante "de rua" de coyote em tipos de células presentes na
derme, incluindo aqui os fibroblastos e as células
epiteliais36. Por isso, o vírus de morcegos de pelos
prateados é provavelmente bem adaptado para realizar
uma eficiente replicação local na derme, o que poderia
explicar o sucesso desta variante.
O vírus da raiva se liga a receptores nicotínicos de
acetilcolina na junção neuromuscular32. O vírus se
desloca para o sistema nervoso central (SNC) dentro de
axônios motores e axônios sensoriais por meio do
transporte axonal retrógrado rápido a uma taxa de 12 100 mm por dia29,34,47. O vírus da raiva tem sido utilizado
como marcador neuroanatômico a fim de definir os
circuitos de neurônios ligados sinapticamente em
roedores e primatas. Estes estudos têm demonstrado que o
transporte axonal do vírus da raiva ocorre exclusivamente
no sentido retrógrado45,27. Quando os neurônios são
infectados na medula espinhal, ocorre uma posterior
disseminação neurônio a neurônio dentro dos axônios no
SNC por meio do transporte axonal rápido em conexões
neuroanatômicas. Muitos tipos de células neuronais são
infectados em uma ampla disseminação no SNC; a
infecção de células não-neuronais ocorre em uma
frequência bem menor. A infecção cerebral ocasiona
mudanças de comportamento, provavelmente devido à
infecção de neurônios em áreas límbicas, o que facilita a
transmissão por mordidas em vetores da raiva. Há uma
disseminação do vírus da raiva distante do SNC
(disseminação centrífuga) por vias neuronais,
particularmente envolvendo o sistema nervoso
parassimpático, que é responsável pela infecção das
glândulas salivares, da pele (biópsia da pele é um exame
diagnóstico útil), do coração e de uma variedade de
outros órgãos14,29. O vírus da raiva infeccioso é secretado
na saliva de vetores da raiva, o que se configura
importante para a transmissão para outros reservatórios.
DISFUNÇÃO NEURONAL E MORTE EM INFECÇÕES
PELO VÍRUS DA RAIVA
A raiva natural é normalmente caracterizada por sinais
neurológicos graves e resultados fatais. Entretanto, as
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mudanças neuropatológicas no SNC são relativamente
leves, consistindo em inflamação leve, acompanhada de
pequena degeneração neuronal, corroborando o conceito
de que a disfunção neuronal, mais do que a morte da
célula neuronal, desempenha um papel importante na
produção da doença15,25. Diversos estudos experimentais
sobre a infecção pelo vírus da raiva têm investigado
potenciais anormalidades na neurotransmissão
envolvendo acetilcolina13,48,6, serotonina3,2, e ácido g
amino-h
-butírico (GABA) 3 0 . Foram encontradas
anormalidades de importância controversa, porém
nenhum defeito fundamental que explicasse a disfunção
neuronal na raiva foi demonstrado.
A disfunção de canais de íons já foi demonstrada no
vírus da raiva em cultura de células de neuroblastoma de
camundongos (NA) infectadas, com o uso da técnica de
Patch-Clamp de célula inteira12. A infecção reduziu a
expressão funcional dos canais de sódio voltagemdependentes e de canais de potássio corretores do fluxo de
internalização. Houve também uma redução no potencial
de membrana restante, refletindo sua despolarização. Não
houve alteração na expressão dos canais de potássio de
retificação tardia, indicando que a disfunção não seletiva
de canais iônicos não havia ocorrido. A redução dos
canais de sódio e dos canais de potássio corretores do fluxo
de internalização poderia impedir neurônios infectados de
utilizar seus potenciais de ação e de gerar potenciais
sinápticos, o que resultaria em prejuízo funcional.
Koprowski e colaboradores28 levantaram a hipótese de
que a neurotoxicidade do óxido nítrico poderia mediar a
disfunção neuronal na raiva. A indução de mRNA óxido
nítrico sintetase indutível28 e o aumento dos níveis de óxido
nítrico no cérebro10 já foram demonstrados em roedores
infectados pelo vírus da raiva, porém a relevância destes
achados permanece incerta. É necessário que se estude
mais o papel do óxido nítrico na patogênese da raiva. A
exocitoxicidade foi estudada em culturas primárias de
neurônios infectados pelo vírus da raiva e em um modelo
experimental de camundongo infectado pelo vírus da
raiva, porém não foi constatado um papel relevante para a
exocitoxicidade na disfunção neuronal ou na morte.
Usando hibridização subtrativa, Prosniak et al25
demonstraram que a infecção de camundongos por vírus
fixo da raiva resulta em uma diminuição da regulação da
expressão gênica de cerca de 90% em comparação ao
cérebro normal em mais de quatro vezes. Cerca de 1,4%
dos genes, apenas, foram positivamente regulados,
incluindo os genes envolvidos na regulação do
metabolismo celular, na síntese de proteínas, no
crescimento e diferenciação. Usando de análise de perfil
proteômico de homogeneizados de cérebro de
camundongos infectados por vírus da raiva "de rua"
(selvagem), Dhingra et al5 perceberam que os níveis de
proteínas envolvidas na homeostase iônica estavam
alterados (H + ATPase e Na + /K + ATPase foram
positivamente regulados, e Ca2+ ATPase foi negativamente
regulado). Eles também notaram uma regulação negativa
de proteínas envolvidas no ancoramento e fusão de
vesículas sinápticas com a membrana plasmática
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pressináptica, um processo importante para a fisiologia
sináptica. Essas anormalidades podem levar à disfunção
neuronal.
Vírus neurotrópicos podem causar a morte celular tanto
por apoptose como por necrose9,1,7. A apoptose depende
da síntese de macromoléculas e requer energia, enquanto
que a necrose está associada a uma falência energética.
Cada um desses tipos de morte celular está associado a
características morfológicas típicas. Observou-se que a
cepa viral de desafio (CVS) de vírus fixo da raiva induziu a
morte celular por apoptose em células de adenocarcinoma
de próstata de camundongos 23 , em células de
neuroblastoma de camundongo46 e em neurônios
embrionários do hipocampo de camundongos35. A morte
de neurônios por apoptose foi observada principalmente
em cérebros de camundongos de diferentes idades,
inoculados via intracerebral com a cepa CVS do vírus
rábico fixo23,46,19. No entanto, a morte neuronal não é
proeminente após a inoculação periférica em animais
adultos43,15,39. Os vírus atenuados são melhores indutores
de apoptose neuronal em culturas de neurônios primários,
bem como em camundongos após inoculação periférica,
do que a maior parte das cepas virulentas35,21.
Contrariamente ao já encontrado em estudos anteriores26,
recentemente fornecemos fortes evidências de que a
apoptose neuronal não exerce um papel importante no
que diz respeito à raiva humana20. Por isso, em infecções
causadas pelo vírus da raiva há mecanismos complexos
envolvidos na morte de células em relação à sobrevivência
de neurônios tanto in vitro como em modelos animais
usando diferentes cepas virais e vias de inoculação; no
entanto, a morte de células neuronais não se configura
proeminente na raiva natural. Em geral, a apoptose é um
mecanismo do hospedeiro utilizado para limitar a
disseminação viral, e não exerce papel fundamental na
patogênese da raiva15.
Durante o período prodrômico da raiva, os pacientes
podem experimentar dor, parestesia ou prurido no lugar da
ferida (geralmente já curada), que provavelmente reflete o
envolvimento de gânglios sensitivos locais (por exemplo,
da raiz nervosa espinhal)14. Há uma infecção neuronal,
acompanhada de inflamação e degeneração neuronal
nos gânglios, na raiva humana e na maioria dos modelos
experimentais de raiva40. Esta degeneração neuronal é
desproporcional ao que é visto no SNC do modelo murino
após a inoculação plantar com o CVS40, e é também
altamente inflamatória, o que sugere um processo
imunomediado. A degeneração neuronal não apresenta
nem as características morfológicas da necrose nem a
características morfológicas ou bioquímicas da apoptose.
Nos gangliócitos ocorre inicialmente uma "resposta
axônica", e, posteriormente, os gangliócitos apresentam
muitos compartimentos autofágicos. Em estágios
avançados de degeneração, aparecem vacúolos vazios
parcialmente limitados por membrana nos gangliócitos. A
autofagia é um relevante mecanismo envolvido neste
processo degenativo neuronal.
Li e colaboradores33 sugeriram que a degeneração de
processos neuronais e a ruptura das estruturas sinápticas
podem formar a base para a disfunção neuronal na
infecção por vírus da raiva. Eles demonstraram danos

graves e a desorganização dos processos neuronais em
cortes do hipocampo de camundongos corados com
prata, em animais infectados via intracerebral com a cepa
patogênica N2C do vírus da raiva. Recentemente nosso
laboratório examinou mudanças morfológicas em
neurônios (com ênfase na integridade estrutural dos
processos neuronais) após a inoculação na superfície
plantar da pata traseira de camundongos transgênicos
expressando proteína fluorescente amarela em uma
subpopulação de neurônios, o que facilita a visualização
de detalhes morfológicos dos dendritos, axônios e
terminais nervosos pressinápticos 4 3 , 8 . Nesses
camundongos, a expressão de proteína fluorescente
amarela é dirigida a uma subpopulação de neurônio
usando o vetor thy1 desprovido de éxon 3 e suas regiões
"flanqueadas", e observam-se fortes sinais fluorescentes
em dendritos, axônios e terminais nervosos pressinápticos8.
Neste modelo, a histopatologia convencional apresentou
leves alterações inflamatórias, sem alterações significantes
na degeneração neuronal. Entretanto, em momentos
clínicos posteriores, concomitantemente com o
desenvolvimento de doença clínica neurológica, a
microscopia fluorescente apontou anormalidades
acentuadas, principalmente o aparecimento de edema
que envolviam dendrites e axônios de neurônios piramidais
da quinta camada cortical, um severo envolvimento de
axônios no tronco encefálico e no pendúnculo cerebelar
inferior e graves anormalidades que afetavam os axônios
de fibras nervosas cerebelares. O envolvimento de
neurônios piramidais de hipocampo foi bem menos
severo, talvez porque esses neurônios tenham sido
infectados bem depois da inoculação periférica neste
modelo22. As mudanças estruturais podem levar um certo
tempo para se desenvolverem porque são mediadas por
uma função proteica axoplásmica estrutural axonal.
Secções em resina e coradas com azul de toluidina, bem
como a microscopia eletrônica mostraram uma
vacuolização em neurônios corticais que correspondiam a
mitocôndrias edemaciadas e vacuolização nos neurópilos
do córtex cerebral. Edemas axonais foram observados.
Ultraestruturalmente, também foi observada vacuolização
em axônios e em terminais nervosos pressinápticos. Estas
alterações morfológicas são suficientes para explicar a
doença clínica severa e o desfecho fatal. Elas também
fornecem fortes evidências de que a principal deficiência
de neurônios infectados pelo vírus da raiva envolveria
processos neuronais, o que não se configura aparente em
análises histopatológicas de rotina.
BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA NA RAIVA
Hooper e colaboradores10 compararam camundongos
infectados com uma variante letal de raiva em morcegos de
pelos prateados (SHBRV) a camundongos infectados com
uma cepa adaptada, atenuada em laboratório (CVS-F3) na
qual se podia observar a eliminação viral sem a existência
de sequelas. Eles descobriram que em ambas as infecções
virais havia uma forte resposta imune-específica ao vírus na
periferia do hospedeiro. Contudo, a invasão de células
imunes nos tecidos do SNC foi diminuída com a SHRBV
devido a uma incapacidade de aumento da permeabilidade
da barreira hematoencefálica, o que, por sua vez, resultou
em uma falha no clearance viral42. Camundongos de uma
Rev Pan-Amaz Saude 2010; 1(1):167-172

169

Jackson AC. Atualização sobre a patogênese da raiva

linhagem SJL são menos suscetíveis à infecção letal por vírus
da raiva, e apresentam uma maior capacidade de mediar
respostas inflamatórias no SNC. As infecções por SHBRV
nestes camundongos está associada à indução de uma
maior permeabilidade da barreira hematoencefálica e à
inflamação do SNC, o que resulta em uma eliminação viral
maior e uma taxa de sobrevivência maior41. A aplicação de
hormônio esteroide nestes camundongos resultou em trocas
reduzidas na barreira hematoencefálica e que resultou em
uma maior mortalidade41. Por isso, a permeabilidade da
barreira hematoencefálica é provavelmente de grande
importância para a eliminação do vírus da raiva, e
abordagens terapêuticas devem ser utilizadas para
aumentar esta permeabilidade. Terapias que promovam o
fechamento de barreiras hematoencefálicas, como a
administração de corticosteroides, devem ser evitadas no
manejo de pacientes humanos acometidos de raiva.
ABORDAGENS À TERAPIA DA RAIVA HUMANA
Não há uma terapia estabelecida para pacientes
humanos com raiva. Uma abordagem ao tratamento da
raiva humana foi recentemente publicada24. O artigo
recomendou o uso de uma combinação de terapias e
discutiu os prós e contras de se utilizar uma variedade de
medicamentos específicos. Em 2004, uma paciente de 15
anos de idade, sem ter sido vacinada previamente ao
aparecimento dos sintomas da doença clínica, sobreviveu
à raiva50. Ela fora mordida no dedo por um morcego e não
procurou atendimento médico ou recebeu qualquer
tratamento àquela época. Por volta de um mês após a
mordida, a paciente desenvolveu sintomas clínicos de
raiva, e anticorpos neutralizantes contra o vírus da raiva
foram detectados em seu soro e líquido cefalorraquidiano.
Sua terapia incluiu coma terapêutico (induzido) com uso
de midazolam intravenoso por sete dias; um padrão de
supressão foi mantido em seu eletroencefalograma, e
fenobarbital suplementar foi ministrado. Ela também
recebeu terapia com ketamina e terapia antiviral, incluindo
ribavirina e amantadina. Com sua melhora, a paciente
recebeu alta do hospital apresentando déficit neurológico,
porém apresentou melhora neurológica posteriormente11.
Este caso foi o primeiro registro de sobrevivência à raiva
sem que o indivíduo tenha sido vacinado antes do
aparecimento dos sintomas da raiva clínica. Não se sabe

se a terapia com um ou mais agentes específicos exerceu
um papel importante para o resultado positivo do
paciente16. Entretanto, daquele momento em diante, houve
o registro de no mínimo 13 casos nos quais os principais
componentes desta abordagem (o protocolo "Milwaukee")
foram utilizados e que resultaram em desfechos fatais17. A
indução ao coma per se não tem demonstrado ser útil para
o tratamento de doenças infecciosas no sistema nervoso, e
não há evidências que deem suporte a esta abordagem
para o tratamento da raiva ou outras encefalites virais.
Diante do exposto, o coma terapêutico não deve se tornar
uma terapia de rotina para o tratamento da raiva.
O desenvolvimento precoce de anticorpos
neutralizantes contra o vírus da raiva no curso clínico do
paciente, que provavelmente ocorre em menos de 20% de
todos os que são acometidos pela raiva, provavelmente
contribuiu para um desfecho favorável. Os vírus da raiva
de morcego podem ser menos neurovirulentos que as
variantes caninas e outras responsáveis pela maioria dos
casos humanos de raiva31, e a raiva causada pelas
variantes caninas do vírus rábico pode levar a resultados
piores que a causada por variantes de morcego.
Finalmente, a maioria dos sobreviventes apresentou
anticorpos neutralizantes contra o vírus da raiva em soros e
líquido cefalorraquidiano, porém outros testes laboratoriais
de diagnóstico normalmente apresentam resultado
negativo para o antígeno do vírus da raiva e para o RNA em
líquidos e tecidos (tecidos cerebrais não foram testados).
Isso deve ocorrer devido à eficiente depuração viral.
CONCLUSÃO
As bases da disfunção neuronal na raiva são
complexas, porém podem abranger mudanças
degenerativas que envolvam processos neuronais, tais
como dendritos e axônios. Por razões ainda não
esclarecidas, a lesão neuronal é maior nos gânglios
espinhais do que nos neurônios do SNC. A permeabilidade
a imunoefetores da barreira hematoencefálica configurase importante para a depuração viral e a recuperação do
paciente com raiva. Não há nenhuma terapia efetiva
contra a raiva humana. Esperamos que uma melhor
compreensão acerca da patogênese da doença leve ao
desenvolvimento de novas terapias para a raiva humana.

Rabies pathogenesis update
ABSTRACT
Human rabies continues to be an important public health problem. Our understanding of the disease has been acquired
from studies in experimental animal models. There are many unanswered questions in rabies pathogenesis, although there
has been recent progress. Rabies virus-infected neurons may not function normally due to degenerative changes involving
neuronal processes, including both dendrites and axons. Street rabies virus infection may not be cleared from the central
nervous system because immune effectors cannot be delivered into brain tissues as a result of poor blood-brain barrier
permeability. No effective therapy is available for human rabies. Therapeutic (induced) coma has failed repeatedly. An
improved understanding of rabies pathogenesis may offer new insights for the development of novel therapies for human
rabies.
Keywords: Virulence Factors; Rabies; Encephalitis Viral.
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Actualización sobre la patogénesis de la rabia
RESUMEN
La rabia humana sigue siendo un problema de salud pública. Nuestro conocimiento sobre esa enfermedad se ha
construido a través de estudios en animales de experimentación. Hay muchas preguntas sin respuesta que rodean la
patogénesis de la rabia, a pesar del avance observado en los últimos tiempos. Las neuronas infectadas con rabia no
pueden funcionar normalmente debido a cambios degenerativos que afectan a procesos neurales, incluyendo a dendritas
y axones. Las infecciones causadas por el virus natural de la rabia no pueden eliminarse del sistema nervioso central, ya
que los efectores inmunológicos no pueden ser transportados a los tejidos del cerebro, debido a la permeabilidad de la
barrera hematoencefálica. No existe una terapia eficaz contra la rabia humana. El estado de coma terapéutico (inducido)
ha fracasado sistemáticamente. Una mejor comprensión de la patogénesis de la rabia puede aportar nuevas ideas para el
desarrollo de terapias modernas contra la rabia humana.
Palabras clave: Factores de Virulencia; Rabia; Encefalitis Viral.
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