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Introducão
O genoma do circovírus é composto por 11 regiões abertas de
leitura (Hamel et al., 1998), sendo cinco (5) com atividade biológica (Cruz et al., 2018). A ORF2, gene CAP, é responsável pela codificação da proteína do capsídeo viral, relacionada à produção
de anticorpos (Ac). Estas proteínas determinam a antigenicidade do vírus (Guo et al., 2011), sendo identificados nove (9) epítopos (Lekcharoensuk et al., 2004), regiões de reconhecimento de
Ac, compostos por aminoácidos (aa) que variam de acordo com
o genótipo. Variações pontuais na ORF2 por mutação faz com
que haja maior ou menor identidade dos diferentes genótipos, e
quando em epítopos responsáveis pela resposta imune, aumenta o risco de falhas vacinais. O objetivo do estudo foi avaliar a
identidade da região ORF2 dos genótipos de PCV2b e PCV2d de
isolados brasileiros entre 2015 a 2018 frente à região ORF2 da vacina recombinante contendo proteínas do capsídeo de isolado
brasileiro PCV2b e a ORF2 de isolado PCV2a.
Material e Métodos
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Sequencias 2018 (n= 24)

Mín. e Máx.
identidade (%)

Mín. e Máx
identidade (%)

Percentual (%) de identidade da região ORF2 do PCV2b em relação
Vacina recombinante
PCV2b

98,3% - 99,1%

97,4% - 97,9%

PCV2a

91,4% - 92,7%

90,6% - 91,0%

Percentual (%) identidade da região ORF2 do PCV2d em relação
Vacina recombinante
PCV2b

92,7% - 94%

92,7% - 94,4%

PCV2a

89,7% - 90,6%

89,3% - 91,0%

Sequenciamento
completo do genoma

PCV2a
PCV2b
PCV2d
Vacina recombinante PCV2b.

Conclusão
A região ORF2 da vacina recombinante PCV2b possui um maior
percentual de identidade, oferecendo menor risco de falha vacinal, uma vez que os genótipos predominantemente presentes
em plantéis brasileiros são os PCV2b e PCV2d.

Resultados e Discussão
A vacina recombinante PCV2b de isolado brasileiro apresentou
maior identidade aos isolados de PCV2b e PCV2d quando comparado a amostra de PCV2a em ambos anos de análises (Quadro1). Isto demonstra um distanciamento de identidade do isolado
de PCV2a frente as amostras de PCV2b e PCV2d, genótipos estes
predominantes em planteis brasileiros (Panzardi et al., 2019). Este
distanciamento está relacionado às mutações pontuais na ORF2
nos diferentes genótipos, fazendo com que haja substituição por
resíduos de aa (Gava et al., 2018) com características físico-químicas distintas, podendo impedir a ligação antígeno-Ac, possibilitando maior risco de falha vacinal (Huang et al., 2011).
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Sequencias (20152017) (n= 27)

Quadro 1. Percentual mínimo e máximo de identidade da região
ORF2 de genótipos PCV2b e PCV2d frente a vacina recombinante
PCV2b e isolado de PCV2a nos anos de 2015-2018.
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