


Apesar da circovirose (PCV) não ser uma enfer-
midade recente, ela continua sendo um grande 
desafio para a produção de suínos, estando entre 
as três enfermidades de maior impacto econô-

mico, uma vez que ele abre portas para doenças secundárias 
em decorrência da imunossupressão causada pela infecção 
do circovirus tipo 2 (PCV2), o que agrava o quadro. O PCV2 
está associado a enfermidades conhecidas, como Síndrome 
da dermatite e nefropatia suína (PDNS), falhas reprodutivas 
e complexo de doenças respiratórias dos suínos (PRDC), sen-
do, então, proposto o termo de doenças do circovirus suíno 
(PCVD) e doenças associadas ao circovirus suíno (PCVAD), 
respectivamente na Europa e Estados Unidos.

Apesar do circovirus ser um vírus DNA, ele é 
considerado um dos vírus com maior capacidade de 
mutação. Em função disso, atualmente há a presença 
de cinco diferentes genotipos de PVC2, sendo esses 
representados por: PCV2a, PCV2b, PCV2c, PCV2d 
(antigo mPCV2b) e PCV2e, os quais podem infectar 
leitões de maneira simultânea, ou seja, podendo este 
albergar mais de um genotipo de PCV2. Há indícios 
de um sexto genotipo de circovirus já sequenciado, 
sendo este representado pelo PCV2f.

Nos EUA a evolução do circovirus se deu com o 
passar do tempo, sendo que entre 2000 a 2005 havia 
um predomínio do PCV2a, entretanto, a partir de 
2005 houve uma substituição pelo genotipo b, o qual 
passou a ser o mais predominante. A partir de 2012 
houve uma nova evolução, quando o PCV2d passou 
a ser o genotipo de maior circulação na suinocultura 
americana. A figura 1 demonstra uma evolução dos 
diferentes genotipos nos últimos cinco anos, sendo 
que a partir de 2014 o PCV2d passou a ser o geno-
tipo mais frequente (~ 70%). Em 2013 o genotipo b 
atingiu em torno de 50%, posteriormente havendo 
uma queda mantendo-se próximo a 13%. Já o PCV2a 
desde 2013 apresentou um percentual bem abaixo dos 
demais genotipos (~ 13%), demonstrando a perda de 
sua representatividade.

No Brasil, infelizmente, ainda são 
poucos os estudos relacionados às 
análises filogenéticas dos diferen-
tes genotipos. Um deles, de 2005, 
analisando 20 amostras de isolados 
de diferentes estados brasileiros, 
verificou uma predominância (75%) 
do PCV2b (15/20) em detrimento ao 
PCV2a (5/20) (25%).

A homologia entre diferentes iso-
lados de PCV2 é relativamente alta, 
embora haja uma alta diversidade 
dentre as populações existentes. Os 
primeiros estudos relacionados à aná-
lise filogenética demonstraram que 
os isolados de diferentes localidades 
apresentavam variações em sua sequ-
ência gênica, sendo representadas por 
mutações pontuais de nucleotídeos.

O PCV1 (apatogênico) e PCV2 
(patogênico) possuem 76% de simi-
laridade genômica, já o PCV2 e PCV3 
possuem em torno de 35 a 53% de 
similaridade. Por outro lado, a análise 
de sequências genômicas de vários iso-
lados de PCV2 do Brasil e de outros pa-
íses indicou uma grande similaridade, 
sendo em média de 96%, entretanto, 
análises de filogenia indicam que o 

PCV2b está mais próximo ao PCV2d 
quando comparado ao PCV2a, sendo 
sua homologia respectivamente de 
95% e 93%. O ponto de corte utilizado 
para a diferenciação entre genótipos 
do PCV2 é de 3,5% de divergência na 
sequência de nucleotídeos.

Estudos epidemiológicos avalian-
do surtos em casos esporádicos su-
gerem que o PCV2b é mais virulento, 
e o PCV2a teria sido o genótipo mais 
frequente durante muito tempo. Atu-
almente, o responsável pela maioria 
dos casos clínicos de SMDS é o PCV2b, 
que evoluiu por mutações decorrentes 
do genotipo PCV2a. Ao passo que se 
supõe que o genótipo PCV2a era res-
ponsável por infecções clinicamente 
inaparentes. Estudos afirmam que 
no Brasil os dois genótipos estão 
presentes, inclusive o mesmo animal 
pode estar infectado com mais de 
um genotipo concomitantemente. 
Os autores destes estudos sugerem 
que o surgimento desses novos ge-
notipos possa ser decorrente de uma 
recombinação gênica em leitões que 
possuam coexistência destes diferen-
tes genotipos.

Evolução sobre os diferentes 
genotipos de circovirus suíno 

atualmente circulantes

Características do circovirus

Evolução dos diferentes 
genotipos de PCV2

POUCOS ESTUDOS

O circovirus é um dos me-
nores vírus conhecido, de 
formato icosaédrico, DNA não 
envelopado de fita simples 
(ssDNA), com partícula viral 
de 17 ± 1,3 nm de diâmetro. 
O gene do PCV2 é composto 
por 11 regiões de cadeia aberta 
de leitura de aminoácidos, ou 
seja, regiões de codificação de 
proteínas (ORFs). Destas 11 
regiões a mais importante é 
a ORF2, pois é a responsável 
por codificação de proteínas 
do capsídeo viral, que têm 

como principal função induzir 
a formação de anticorpos (Ac) 
protetores, estando também 
associada a diferentes graus 
de virulência. Diversos autores 
adotaram a região ORF2 como 
a de eleição para determinar os 
diferentes genotipos de PCV2, 
pelo fato de ser uma região que 
gera resultados muito similares 
à análise do genoma como um 
todo, e corresponde a uma 
região de menor tendência 
de recombinação, sendo mais 
conservada.

Prevalencia dos diferentes genotipos 
de PCV2 isolados de granjas suínas 
nos anos de 2013 a 2017

FIGURA 1
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Novos surtos da doença sistê-
mica têm sido relatados, apesar da 
vacinação ser amplamente utilizada 
em praticamente 100% das granjas 
durante os últimos 10 anos. Em-
bora a relação desses casos com o 
surgimento dos novos genotipos, 
principalmente o PCV2b e PCV2d, 
ainda não esteja totalmente eluci-
dada, supõe-se que estes sejam de-
correntes de uma pressão de seleção 
devido ao uso constante de vacinas, 
fazendo com que esse genótipo possa 
“escapar” da imunidade estimulada 
pelas vacinas de PCV2a.

Como comentado, existe a hi-
pótese de que o PCV2b seja mais 
patogênico que o PCV2a, sendo o 
principal causador de lesões. Essa 
teoria é sustentada por diversos es-
tudos, dentre eles um em que foram 
analisados diversos animais, com 
sinais clínicos e lesões mais severas 
continham sequências pertencentes 
ao PCV2b, e os animais sadios con-
tinham sequências pertencentes ao 
PCV2a.

Além disso, um estudo realiza-
do recentemente analisou planteis 
vacinados, sendo observada uma 

maior carga viral de PCV2b do que 
de PCV2a nesses animais, sendo de 
65% e 13% respectivamente nos ani-
mais com sinais clínicos de PCVD. 
Outra análise realizada também em 
planteis vacinados constatou que o 
PCV2b é realmente mais prevalente 
que o PCV2a, e observou, ainda, que 
nos animais vacinados a presença 
de PCV2b é comum. Sendo assim, 
a introdução da vacinação para esse 
genótipo é um fator a se considerar.

Fatores como a aplicação de meia 
dose, aplicação somente em parte 
do lote, aplicação em momento não 
adequado e falhas de aplicação po-
dem contribuir com a manutenção 
de uma alta carga viral circulante 
na granja, e, aqueles animais que 
permaneceram sem a vacina, além 
de criar subpopulações com baixa ou 
nenhuma resposta imune, passam 
a ser fonte de replicação, de uma 
possível recombinação e de trans-
missão de diferentes genotipos de 
PCV2, uma vez que planteis onde 
há algum tipo de falha de manejo 
de vacinação este vírus tem a ten-
dência de apresentar uma alta taxa 
de mutação. 

Embora seja notável o aumento 
de quadros subclínicos e clínicos 
de circovirose a campo, ainda há 
um efeito positivo dos protocolos 
de vacinação atualmente utiliza-
dos com vacinas comerciais, mes-
mo que todas sejam baseadas no 

genotipo PCV2a. Entretanto, uma 
dúvida que permanece ainda não 
elucidada, até quando este efeito 
será mantido?   

As referências literárias estão 
com as autoras. Contato: andrea.
panzardi@ourofino.com

As variações antigênicas entre 
os diferentes genotipos de cir-
covirus foram comprovadas por 
diversos estudos, sendo relatado 
por diversos autores o início de 
quadros clínicos mais severos 
associados ao aumento dos geno-
tipos b e d.

Inicialmente, baseado na simi-
laridade dos diferentes genotipos 
de PCV, pensava-se que não hou-
vesse diferenças antigênicas entre 
elas. No entanto, de 16 anticorpos 
monoclonais produzidos contra o 
PCV2a, quatro não apresentam 
reação alguma sobre o genotipo 
de PCV2b. Portanto, apesar das 
vacinas atuais baseadas em PCV2a 
conferirem proteção aos animais, 
parece que o genotipo PCV2b é pre-
dominante.  Autores questionam 
a necessidade do desenvolvimento 
de novas vacinas pensando nos 
desafios que possam surgir por 
conta desses novos genotipos.

O que determina a diferença 

entre os diferentes genotipos do 
PCV2 é a sequência de nucleotídeos 
na ORF2 (capsídeo proteico), que, 
consequentemente, produzirão 
anticorpos diferentes. Um estudo 
de 2017 demonstrou que de 11 casos 
clínicos de circovirose clínica de 
leitões presentes em oito granjas 
no Sul do país, com histórico de 
falha vacinal, revelou uma maior 
circulação do PCV2d em detrimen-
to ao PCV2b, sendo observadas 
mutações em pontos específicos 
no genoma. Esta é uma região im-
portante para o reconhecimento de 
anticorpos específicos, o que pode 
ser atribuída a uma possível falha 
vacinal a qual vem sendo observada 
constantemente em planteis.  

Implicações 
práticas

Considerações

Variações genéticas e 
antigênicas dos diferentes 
genotipos circulantes
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