
Introdução
O circovírus suíno (PCV) é um vírus DNA fita simples (ssDNA), com 
maior taxa de substituição quando comparado a demais vírus 
ssDNA, sendo de 1,2 x 10-3 substituições de nucleotídeos/ano (5). 
Três tipos de PCV já foram descritos, PCV1 (apatogênico), PCV2 
(patogênico) e PCV3 considerado nova variante geneticamente 
distante relacionada às doenças associadas ao circovírus (PC-
VAD) (8). Uma alta taxa de substituição faz com que o vírus apre-
sente uma rápida evolução, explicando o surgimento de diferentes 
genótipos de PCV2 (3). Seis diferentes genótipos foram identifica-
dos, sendo o PCV2a, PCV2b e PCV2d os de grande importância 
para a suinocultura industrial. Uma metanálise recente demons-
trou que o PCV2b e PCV2d foram associados à quadros clínicos e 
lesões mais severas em leitões, mesmo em granjas com vacina-
ção para o genótipo PCV2a (10). Estes genótipos diferem geneti-
camente e antigenicamente, conferindo maior patogenicidade e 
possíveis escapes imunológicos (10). O objetivo deste estudo foi 
o de realizar uma caracterização e dinâmica de evolução de di-
ferentes genótipos de PCV2 circulantes em granjas brasileiras ao 
longo dos anos de 2003 a 2018.

Materiais e métodos
Um total de 132 amostras de soro e fluido oral de suínos das prin-
cipais regiões produtoras do país foi utilizado para determina-
ção dos diferentes genótipos de PCV2 circulantes no Brasil ao 
longo dos anos de 2003 a 2018. Dessas, 81 foram obtidas a partir 
do banco de dados GenBank (12) e 54 amostras obtidas de ani-
mais com sinais clínicos típicos de circovirose, principalmente com 
quadros de PCVAD. Regiões ORF2 das 81 sequencias do GenBank 
foram selecionadas e traduzidas para a sequencia de aminoáci-
dos (aa) utilizando o programa translate do Expasy. Alinhamen-
tos das sequências foram realizados pelos Softwares ClustalW 
(13) e Jalview (2). As árvores filogenéticas foram construídas pelo 
programa Mega7(6). As 54 amostras foram analisadas por qPCR 
e posterior sequenciamento gênico, sendo que 27/54 foram rea-
lizadas na Iowa State University (ISU) pela metodologia de (11) e 
24/54 no Instituto de Biotecnologia/UNESP – Botucatu. O DNA 
das 24 amostras foi extraído com o kit illustraTM blood genomic 
Prep Mini Spin (GE Healthcare), conforme recomendações do fa-
bricante. Amostras com quantificação superior a 102 cópias de 
DNA/mL foram selecionadas. O sequenciamento foi realizado na 
plataforma MiSeq (Illumina) utilizando um kit MID de 300 ciclos. 
Os resultados obtidos foram analisados através do software Ge-
neious R8 (Biomatters, Auckland, New Zealand).
 
Resultados e Discussão
Das 132 amostras de PCV2 sequenciadas, 8,4% (11/132), 62,1% 
(82/132) e 29,5% (39/132) representaram os genótipos PCV2a, PC-
V2b e PCV2d, com predomínio do PCVb seguido pelo PCV2d, de-
nominado antigamente como PCV2b mutante (mPCV2b). O PC-
V2a em contrapartida apresentou um percentual bem menor em 
relação aos genótipos b e d, evidenciando uma baixa circulação 
deste genótipo em granjas brasileiras e comprovando uma evo-
lução do vírus com mutação e substituição viral. Estes resultados 
corroboram com os apresentados por (7) e (9) os quais caracteri-
zaram de forma muito semelhante uma dinâmica de evolução dos 
genótipos de PCV2 nos últimos anos, respectivamente nos EUA e 
Brasil. Das 629 amostras analisadas e sequenciadas por (7) nos 
últimos seis anos foi verificado o predomínio do PCV2d em 70,5% 
(456/629), seguido de 12,4% (77/629) de PCV2b, 12,2% (78/629) de 
PCV2a e 3% (18/629) de PCV2e. (9), nos últimos nove anos verificou 
que de 398 amostras houve o predomínio do PCV2b em 68,8% 
(274/398), seguido de 6,3% (25/398)  de PCV2a  e 24,9% (99/398) 
de PCV2d. 
Esta evolução/mutação pode ser enfatizada quando se compa-
ra resultados atuais com os verificados por volta do ano de 2005, 
onde os genótipos predominantes eram os PCV2a e PCV2b, res-
pectivamente com 73,7% (14/19) e 26,3 (5/19) (1). Isto se torna evi-
dente ao avaliar um estudo recente, em que um total de 11 leitões 
clinicamente doentes oriundos de oito granjas vacinadas para 
PCV2a, foram isolados os genótipos em 81,8% (9/11) PCV2b e 8,2% 
(2/11) PCV2d, apresentando mutações pontuais em três regiões/

epítopos da ORF2, sendo um deles uma região de importância 
para o reconhecimento de anticorpos, portanto, explicando um 
possível quadro de falha vacinal (4), demonstrando uma ameaça 
em potencial para ocorrência de quadros subclínicos e/ou clínicos 
de circovirose ou PCVAD. O Gráfico abaixo (Gráfico 1) trata-se de 
um compilado de dados brasileiros, contendo todas amostras de 
PCV2 sequenciadas e publicadas, demonstrando a dinâmica de 
evolução constante e muito similar ao ocorrido em outros países.

Conclusão
Houve uma nítida mudança na distribuição e circulação de ge-
nótipos em granjas brasileiras ao longo dos últimos 15 anos, com-
provando uma mutação e evolução do PCV2, sendo os genótipos 
atualmente predominantes os PCV2b e PCV2d. Portanto, a atua-
lização de vacinas utilizadas para circovirose passa a ser um fa-
tor essencial no intuito de reduzir possíveis riscos de falha vacinal 
e/ou “escape imunológico”. 
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Gráfico 1. Dinâmica de evolução dos diferentes genótipos 
de PCV2 no Brasil ao longo dos últimos 15 anos.

Fonte: Adaptado de Castro et al., 2005; GenBank (2003 a 2016), Rodrigues 
et al., 2018; Gava et al, 2018; dados internos Ourofino (2017 e 2018).  
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