
Introdução
O circovírus suíno tipo 2 (PCV2) é composto por uma fita sim-
ples de DNA (ssDNA) e possui uma alta taxa de substituição/
evolução (1), o que pode explicar a existência de seis genóti-
pos diferentes (2). O objetivo do estudo foi avaliar duas dife-
rentes importantes regiões do epítopo neutralizante, 51-85 e 
170-210 aminoácido (aa) em sua identidade percentual entre 
os genótipos PCV2a, PCV2b e PCV2d.

Materiais e métodos
51 amostras de sangue de leitões com sinais clínico de PCV2 em 
diferentes granjas brasileiras foram isoladas e sequenciadas. 
27 amostras de 2015-2017 e 24 amostras do ano de 2018. A re-
gião ORF2 da sequencia genômica do PCV2 foram traduzidas 
em aa utilizando o programa Expasy (3). A sequencia ORF2 
do PCV2a, PCV2b e PCV2d foi obtida de (4), e PCV2b de uma 
vacina comercial recombinante (Safesui circovirus – Ourofino 
Saúde Animal, Brasil). Essas sequências foram alinhadas por 
(5). A modelagem molecular representativa de cada genóti-
po de PCV2 ORF2 foi realizada utilizando-se a ferramenta (6) 
e o modelo da proteína monômero capsídeo dos subtipos de 
PCV2 foi construído utilizando-se a estrutura (PDB ID: 3R0R:A) 
(7). Ambos os epítopos neutralizantes analisados foram ava-
liados em alinhamento sequencial por (8) e em diferentes es-
truturas de proteínas capsídeo dos genótipos (PCV2a; PCV2b; 
Safesui cirscovirus PCV2b; PCV2d) (9).

Resultados
As duas regiões epítopo dos isolados de PCV2b PCV2d são 
mais próximas da Safesui Circovirus PCV2b do que do PCV2a. 
O epítopo 51-85aa é menos conservado que o 170-210aa entre 
os genótipos, demonstrando uma identidade percentual de 
94-100% e 98-100% entre a PCV2b e a Safesui Circovirus, res-
pectivamente. A identidade percentual da PCV2d em relação 
à Safesui Circovirus PCV2b foi de 83-85% e 95-100%, respecti-
vamente. Três substituições distintas de aa foram detectadas 
no isolado PCV2a nos resíduos 59, 191 e 206 na análise estru-
tural dos epítopos do ORF2. A substituição da alanina pela a 
arginina ou lisina (A59R na PCV2b e A59K no PCV2d) resultou 
numa drástica alteração na característica de aminoácidos: 
substituições de aa alanina ou arginina para glicina (A191G ou 
R191G na PCV2b e PCV2d), entretanto, a substituição de ala-
nina para glicina não resultou em uma mudança abrupta nas 
características físico-químicas do resíduo como da arginina 
para a glicina. Na posição 206 da substituição de lisina do 
PCV2a para isoleucina no PCV2b e PCV2d (K206I) levou a uma 

grande alteração nas propriedades físico-químicas do resí-
duo uma vez que a lisina é polar, carregada positivamente e 
hidrofílica, e a isoleucina é apolar e hidrofóbica.

Tabela 1. % da identidade dos epítopos do PCV2b e PCV2d em 
relação à vacina recombinante e ao PCV2a

Conclusões
O resíduo 59 é um aa crítico para o reconhecimento dos epí-
topos pelos anticorpos [10,11]. Uma mutação pontual nesse 
resíduo afeta as propriedades químicas e estruturais e pode 
consequentemente dificultar o reconhecimento dos epítopos 
pelos anticorpos, o que pode levar à falha vacinal contra os 
diferentes genótipos de PCV2.
Nesse sentido, a vacina SAFESUI CIRCOVIRUS apresentou maior 
% de identidade ao PCV2b e PCV2d em relação ao PCV2a, le-
vando a uma redução de risco de falhas vacinais a campo.
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Epítopo 51-85aa 170-210aa

% de identidade PCV2b em relação à

Safesui Circovírus 94-100% 98-100%

PCV2a 80-83% 93-95%

% de identidade PCV2d em relação à

Safesui circovírus 83-85% 95-100%

PCV2a 77-83% 93-95%
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