VINTE ANOS DE
CIRCOVÍRUS NO BRASIL:
QUAL É O VÍRUS DE HOJE?
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dio/longo prazo a uma mudança da epidemiologia da doença
esde o relato e publicação sobre a detecção do pricomo, ultimamente, vem sendo observada a campo.
meiro isolado de circovírus suíno no Brasil (1) muito
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de leitões próximos à idade de desmame (21 a 28 dias de
das primeiras vacinas comerciais, em torno de 2007. Este
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ções, por se tratar de um agente primário com característica
em um momento em que ele não deveria estar lá presente,
multifatorial e que trouxe muitos prejuízos à suinocultura (2).
assim com a presença de leitões com média a alta viremia.
As vacinas comerciais quando introduzidas nas granjas foram
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possíveis riscos de falha vacinal e/ou “escape imunológico”.
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do vírus, aumentando a chance de possíveis falhas vacinais
devido a alterações bioquímicas dos aminoácidos em
GRÁFICO 1. DINÂMICA DA EVOLUÇÃO DOS GENÓTIPOS DE PCV2 NOS
questão (3). Além disso, esÚLTIMOS 15 ANOS ORIUNDO DE AMOSTRAS DE GRANJAS BRASILEIRAS
tudos demonstram que apesar dos resultados de viremia,
sinais clínicos, e quantidade
de INF-γ não apresentarem
diferenças estatísticas, há
uma redução significativa
da quantidade de anticorpos
(Ac) neutralizantes em leitões vacinados com vacinas
PCV2a, e desafiados com os
genótipos PCV2b e PCV2d
(5). Isto confirma que mesmo pontual, as mutações de
aminoácidos em regiões de
importância para resposta
imune e de conformação aumentam significativamente
e claramente as chances de
falha vacinal, levando a mé-
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