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RESUMO 

O Circovírus suíno (PCV-2) e o Torque teno sus virus 1 e 2 (TTSuV1) (TTSuVk2) 
são dois patógenos que merecem destaque dado seu impacto na suinocultura, 
entretanto existem até o momento poucos dados sobre a circulação destes agentes 
nos animais produzidos no Espírito Santo bem como dados sobre o impacto da 
infecção subclínica desses agentes em animais submetidos ao abate regular. O 
objetivo geral deste trabalho foi avaliar a presença de PCV-2, TTSuV1 e TTSuVk2 
em amostras de vísceras de suínos submetidos ao abate regular no estado do 
Espírito Santo, através da detecção molecular e análise histopatológica. As 
amostras foram obtidas no período de junho de 2017 e maio de 2018, durante 
processo de evisceração realizado na rotina diária em abatedouro localizado na 
região sul do estado do Espírito Santo. Foram coletadas em duplicata amostras de 
pulmão, rim, fígado e linfonodo de 35 animais, totalizando 280 amostras. Um total de 
140 amostras foi acondicionado em potes plásticos contendo formalina neutra 
tamponada a 10% e encaminhado ao laboratório de morfologia e patologia animal 
(LMPA) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) para 
processamento histopatológico. As demais foram acondicionadas em potes 
plásticos, mantidas sob refrigeração e encaminhadas ao laboratório de Virologia 
Animal da Universidade Federal Fluminense (UFF) para detecção molecular. Após a 
extração do DNA, foi realizada a nested PCR e a PCR em tempo real para a 
detecção do PCV-2, ambos tendo como alvo o gene que codifica a região de 
capsídeo. Para a detecção dos genomas dos TTSuV1 e TTSuVk2 foram utilizados 
os iniciadores que amplificam uma sequência parcial da UTR. Um total de 10 
animais (29%) foram considerados positivos para PCV-2. Em relação ao TTSuV1, 14 
animais testados foram considerados positivos (40%) e em relação ao TTSuVk2, 23 
animais testados foram considerados positivos (66%). Coinfecções por PCV-2, 
TTSuV1 e TTSuVk2 foram observadas na maioria dos animais desse estudo 
(aproximadamente 70%). O principal achado em amostras de linfonodos positivas 
para PCV-2 foi à depleção linfocitária. O mesmo foi observado em amostras 
positivas para TTSuVk2. Em fragmentos de pulmão, a pneumonia intersticial foi o 
principal achado nas amostras positivas para PCV-2 e/ou TTSuVk2. Para TTSuV1, o 
rim foi o órgão com maior número de amostras positivas, entretanto não foram 
observadas alterações histopatológicas específicas associadas à presença desse 
agente. Os animais subclínicos apresentaram múltiplas alterações histopatológicas e 
tais alterações resultam em prejuízo econômico contínuo nas granjas e na indústria. 
Dessa forma o monitoramento desses agentes é fundamental na tomada de 
medidas de prevenção e controle. 
 
Palavras-chave: PCR, PCV-2, TTSuV, histopatologia 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The porcine circovirus (PCV-2) and the Torque teno sus virus 1 and 2 (TTSuV1) 
(TTSuVk2) are two pathogens that deserve special mention due to their impact on 
swine culture, however there are so far few data on the circulation of these agents in 
the animals produced in Espírito Santo as well as data on the impact of subclinical 
infection of these agents on animals submitted to regular slaughter. The objective of 
this study was to evaluate the presence of PCV-2, TTSuV1 and TTSuVk2 in swine 
tissue samples submitted to regular slaughter in the state of Espírito Santo, through 
molecular detection and histopathological analysis. The samples were obtained from 
June 2017 to May 2018, during the evisceration process carried out in the daily 
routine at a slaughterhouse located in the southern region of the state of Espírito 
Santo. Samples of 35 animals were collected in duplicate (280 samples). A total of 
140 samples were collected in 10% buffered neutral formalin and sent to the 
Laboratory of morphology and animal pathology (LMPA) of the State University of 
North Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) for histopathological processing. The others 
were kept under refrigeration and sent to the Laboratory of Animal Virology of the 
Federal Fluminense University (UFF) for molecular detection. After DNA extraction, 
nested PCR and real-time PCR were performed for the detection of PCV-2, both 
targeting the gene encoding the capsid region. For detection of the TTSuV1 and 
TTSuVk2 genomes primers were used that amplify a partial sequence of the UTR. A 
total of 10/35 animals (29%) tested positive for PCV-2. Regarding TTSuV1, 14/35 
animals tested positive (40%) and 23/35 tested positive for TTSuVk2, (66%). Co-
infections by PCV-2, TTSuV1 and TTSuVk2 were observed approximately 70% of 
the animals in this study. The main finding in PCV-2 positive lymph node samples 
was lymphocyte depletion. The same was observed in samples positive for TTSuVk2. 
In lung fragments, interstitial pneumonia was the main finding in samples positive for 
PCV-2 and / or TTSuVk2. For TTSuV1, the kidney was the organ with the highest 
number of positive samples, however, no specific histopathological changes were 
associated with the presence of this agent. Subclinical animals presented multiple 
histopathological changes and such changes result in continued economic damage 
to farms and industry. In this way, the monitoring of these agents is fundamental in 
the taking of prevention and control measures. 
 
Key words: PCR, PCV-2, TTSuV, histopathology 
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1 INTRODUÇÃO  

O Brasil está posicionado entre as cadeias produtivas mais avançadas do 

mundo no que diz respeito à suinocultura, sendo o 4º maior produtor e exportador 

mundial. A cadeia agroindustrial brasileira de suínos é bem organizada com alta 

tecnologia e total controle de processos e se equipara a de países desenvolvidos, 

produzindo uma carne com elevados padrões de qualidade (ABPA, 2018). Nesse 

contexto, A atividade suinícola no Espírito Santo tem se modernizado ao longo dos 

anos, promovendo com isso um aumento significativo de seus padrões de nutrição, 

genética, manejo, biosseguridade e sanidade (ASES, 2018).  

Com o desenvolvimento dos sistemas de produção de suínos, 

principalmente quanto à genética, nutrição, manejo e sanidade, os animais 

passaram a ser criados de forma cada vez mais intensiva, com rebanhos maiores e, 

consequentemente, com maior predisposição às doenças, dentre elas, a Circovirose, 

causada pelo circovírus suíno tipo 2 (PCV-2) (PONTES, 2012).  

A síndrome multissistêmica pós desmame (ou postweaning multisystemic 

wasting syndrome - PMWS) é a síndrome clínica mais comum e economicamente 

importante associada à infecção pelo PCV-2. A infecção também está relacionada à 

outros quadros clínicos variados e à imunossupressão, a qual torna os animais 

suscetíveis a outras infecções e redução no ganho de peso em casos de infecções 

subclínicas (LAISSE  et al., 2018; LIMA et al., 2017; WILFRED et al., 2018). 

O uso da histopatologia e a associação dos achados histopatológicos com 

técnicas de biologia molecular, como a reação em cadeia da polimerase, do inglês 

Polymerase Chain Reaction (PCR) tem sido uma importante fonte de informações 

para o acompanhamento sanitário dos suínos, com finalidade de identificar e 

monitorar a circulação desse agente (PAGLIS, 2013).  

O Toque Teno Sus vírus (TTSuV) é um patógeno que já está amplamente 

difundido, sendo detectado em granjas de suínos em todo mundo, com altas taxas 

de prevalência podendo chegar a mais de 70% em determinadas regiões (ELLIS et 

al., 2008; KEKARAINEN et al., 2006; LEME et al., 2013; SAVIC et al., 2010; ZHU et 

al., 2013; LEE et al., 2015). Os TTSuVs são detectados em conjunto com patógenos 

virais suínos economicamente importantes, como o PCV-2, Parvovírus suíno (PPV) 

e Vírus da síndrome reprodutiva e respiratória porcina (PRRSV) (GHOSH et al., 
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2018). O TTSuV já foi detectado em amostras de pulmões, fígado, baço, coração, 

rins, linfonodos mesentéricos, medula óssea e cérebro de suínos, indicando um 

tropismo para múltiplos tecidos (ZANELLA & MORÉS, 2001; GHOSH et al., 2018). 

Considera-se que este vírus por si só não induz a doença grave e 

geralmente se distribui em porcos saudáveis com incidência relativamente alta (LEE 

et al., 2015). Entretanto um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa associou 

o TTSuV à redução de ganho de peso no Rio de Janeiro (CRUZ et al., 2016). Neste 

mesmo estudo a coinfecção dos TTSuV com outros patógenos foi relacionada ao 

aumento da gravidade da infecção.  

 Existem poucos dados sobre a circulação do PCV-2 e do TTSuV1 e 

TTSuVk2 no estado do Espírito Santo bem como dados sobre o impacto clínico da 

infecção subclínica desses agentes em animais submetidos ao abate regular. O 

objetivo deste estudo foi realizar a detecção molecular do PCV-2, TTSuV1 e 

TTSuVk2 e a análise histopatológica em vísceras de suínos provenientes do estado 

do Espírito Santo, correlacionando a detecção do genoma viral com os achados 

histopatológicos dos animais realizando assim um monitoramento da circulação do 

vírus nesse estado.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CIRCOVÍRUS SUÍNO TIPO 2 

2.1.1 Histórico e epidemiologia 

O primeiro circovírus a ser descoberto foi o circovírus suíno 1 (PCV-1) em 

1974 como um contaminante persistente da linha celular PK-15 de rim suíno, sendo 

o mesmo considerado assintomático para estes animais (SHULMAN & DAVIDSON, 

2017). 

O PCV-2 foi identificado pela primeira vez no Canadá no ano de 1991. Até 

então a doença causada pelo vírus era desconhecida e recebeu o nome de PMWS, 

em português síndrome do definhamento pós desmame (HARDING, 1997). A 

síndrome foi clinicamente caracterizada por perda de peso, palidez da pele e, 

ocasionalmente, icterícia em porcos de terminação e creche. Animais afetados 

também apresentam lesões muito características em múltiplos tecidos 

(multissistêmica), principalmente em órgãos linfóides. Em 1997, a presença do 

antígeno de PCV-2 foi demonstrada em lesões de animais afetados pela PMWS 

(SEGALÉS & DOMINGO, 2002).  

Em 1998, o genoma do PCV associado à PMWS foi totalmente sequenciado, 

e diferenças importantes, do ponto de vista genômico, entre esse vírus patogênico e 

o associado à linhagem celular PK-15, foram observadas (HAMEL et al., 1998). 

Devido a isso, decidiu-se renomear esses dois vírus como PCV-1, o vírus 

contaminante da linhagem celular PK-15, derivada de rim de suíno, o qual é não 

patogênico para suínos e PCV-2, como agente etiológico da PMWS (ALLAN et al., 

1998; MACHADO, 2009).  

Subsequentemente, uma nova doença também associada ao PCV-2 foi 

descrita na Inglaterra, denominada síndrome dermatite nefropatia porcina. (PDNS) 

(MACHADO, 2009).   

O PCV-2 foi descrito pela primeira vez no Brasil em 2000, em um estudo no 

estado do Rio Grande do Sul, pelo grupo de Zanella e colaboradores (2003). Dos 20 

animais selecionados 15 apresentaram a presença do vírus através de nested PCR 

e da análise histopatológica.  

Em estudo 2006, Zanella e colaboradores realizaram um estudo 

retrospectivo em órgãos de suínos fixados em bloco de parafina, que haviam sido 
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submetidos à Embrapa Suínos e Aves entre 1985 e 1998 para diagnóstico 

histopatológico. Neste estudo foram selecionados 25 casos com base nas lesões 

histopatológicas. A presença de PCV-2 foi detectada em 2 amostras dos 25 

selecionados. O caso mais antigo ocorreu em1988 mostrando que o vírus já estava 

presente no Brasil na década de 80.  

No estado do Rio de Janeiro a primeira descrição do circovírus suíno data de 

2005, em um estudo feito por França e colaboradores (2005) na Ilha de Guaratiba. 

Foram selecionados cinco suínos com sinais clínicos característicos da doença 

sistêmica causada pelo circovírus suíno. Os animais foram analisados clinicamente e 

necropsiados. Foram coletados órgãos como fígado, rins, baço, linfonodos, 

intestinos, estômago, pulmões, coração e encéfalo. Estes órgãos foram processados 

e posteriormente utilizados para análise histopatológica, PCR e imunohistoquímica. 

Todos os cinco animais foram positivos para circovirose, sendo o primeiro relato de 

um surto de circovirose ocorrido no estado do Rio de Janeiro. 

Provavelmente, a introdução do PCV-2 no Brasil ocorreu a partir de Santa 

Catarina, estado com grande concentração de suínos, e espalhou-se para outros 

estados como Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul detectaram-se apenas antígenos de PCV-2 (FRANÇA et al., 2005).  

Mesmo após todos esses anos, o PCV-2 continua a ser um patógeno 

economicamente importante causando importantes perdas econômicas para a 

indústria de suínos (FRANÇA et al., 2005).  

2.1.2 Classificação e Morfologia do PCV-2 e replicação  

O PCV-2 (Figura 1) é um vírus pequeno, não envelopado, com capsídeo 

icosaédrico, com um diâmetro de 15 a 25nm, genoma DNA fita simples circular 

fechados covalentemente que variam em tamanho de 1,7 a 2,1 kb com quatro 

principais quadros de leitura aberta (ORFs). Pertence a família Circoviridae, gênero 

Circovirus, espécie Circovírus Suíno Tipo 2 (ICTV, 2018). O genoma do PCV-2 

contém 1766-1768 nucleotídeos com pelo menos quatro ORFs. Sendo ORF1 

responsável por codificar a proteína replicase (Rep), ORF2 que codifica a proteína 

do capsídeo viral (Cap), ORF3 codificando proteínas com capacidades apoptótica e 

ORF4 que codifica proteínas com capacidade anti-apoptótica (FIZ et al., 2018; 

ROSÁRIO et al.,2017). 
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Os circovírus são os menores vírus capazes de replicação em células de 

mamíferos. Devido à sua simplicidade genômica e estrutural, a replicação requer a 

participação da DNA polimerase e de várias proteínas das células hospedeiras e 

ocorre durante a fase S do ciclo celular. A replicação do genoma ocorre no núcleo 

das células e envolve a síntese de uma molécula de DNA de fita dupla (replicativo 

intermediário) conhecido como forma replicativa (RF). A forma replicativa é 

ambisense e codifica genes nas cadeias viral (gene Rep ou ORF1) e complementar 

(gene Cap ou ORF2 e ORF3). Após a síntese do replicativo intermediário, o genoma 

é, provavelmente, replicado pelo mecanismo de círculo rolante (ZANNELA in 

FLORES, 2007; SEGALÉS et al.,2013).  

Com relação a nomenclatura, como o Comitê Internacional sobre Taxonomia 

de Vírus (ICTV) não descreve a classificação de vírus abaixo do nível de espécie, 

uma variedade de designações foi proposta como um meio de colocar o PCV-2 em 

subgrupos genotípicos distintos (TRIBLE et al., 2012). Segalés e colaboradores 

(2008) propôs um sistema unificador de nomenclatura, aceito por grupos de 

pesquisa europeus e americanos designando cada genótipo dentro do PCV-2 por 

uma letra minúscula (XIAO et al., 2015; SEGALÉS et al., 2008). 

Análises de sequências iniciais revelaram que os isolados de PCV-2 

poderiam ser agrupados em subgrupos ou genótipos distintos (TRIBLE et al., 2012). 

Figura 1- Estrutura do capsídeo do PCV-2.  Microscopia 
eletrônica. Aumento de 250.000 vezes. A barra indica 100 
nm. Adaptado de Dezen (2007). 
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Foram propostos dois critérios para dividir as cepas de PCV-2 em grupos ou 

genótipos filogenéticos. Um é baseado na análise completa do genoma do PCV-2, 

sendo o valor de corte de p = 0,02 (GRAU-ROMA et al., 2008). O segundo é feito 

com base no grande grau de variação genética relatado para ORF2, neste o valor de 

corte aumenta para p = 0,035 (SEGALÉS et al.,2008). O critério mais aceito pelos 

pesquisadores é classificar diferentes genótipos com base apenas em ORF2 (XIAO 

et al., 2015). 

Em 2018, Franzo e Segalés fizeram um estudo e propuseram uma nova 

forma de classificação de genótipos de circovírus suíno com a finalidade de 

simplificar e resumir as peculiaridades de cada cepa. Os autores propõem um novo 

e atualizado esquema de classificação de genótipos baseado em uma ampla 

coleção de sequências de ORF2 disponíveis de forma gratuita. A escolha dos 

autores pela região ORF2 do vírus se deu devido ao gene Cap ser considerado o 

marcador filogenético e epidemiológico mais adequado para o PCV-2 sendo capaz 

de reconstruir a mesma árvore filogenética que todo o genoma viral.  

2.1.3 Variabilidade Genética 

O PCV-2 apresenta uma taxa de substituição de nucleotídeos da ordem de 

1,2 × 10‾³ substituições /sítio, a mais alta já registrada para um vírus de DNA de fita 

simples. Essa alta taxa de evolução pode permitir que o PCV-2 mantenha a 

dinâmica evolutiva mais próxima da dos vírus de RNA de fita simples do que dos 

vírus de DNA de fita dupla (FIRTH et al., 2009; SEGALÉS et al., 2008). 

Desde a primeira descrição de PCV-2 em 1998 (ELLIS et al., 1998), o 

número de isolados de PCV-2 aumentou rapidamente e variantes genéticas foram 

identificadas (BAO et al., 2018). Desde a sua descoberta, foram observadas duas 

grandes mudanças na prevalência de genótipos circulantes de PCV-2, que são 

descritas como "mudanças de genótipos”. De 1996 ao início dos anos 2000, o PCV-

2a foi o principal genótipo identificado nas populações de suínos e predominou nos 

rebanhos globais de porcos até cerca de 2003, quando houve uma mudança global 

de genótipos (KARUPPANNAN & OPRIESSNIG, 2017).   

O genótipo PCV-2b surgiu na população suína e foi então associado com 

doença sistêmica grave (PALINSKI et al., 2017; XIAO et al., 2016). A mudança de 

genótipos acarretou um aumento no surto de doenças relacionadas ao circovírus 
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suíno (CHEUNG et al., 2007;DUPONT et al., 2008; CORTEY et al., 2011; FRANZO 

et al., 2015).  

O PCV-2c foi outra variante descrita em amostras de soro de porco 

arquivadas na Dinamarca (DUPONT et al., 2008) e recentemente também foi 

detectado em um porco selvagem no Brasil (FRANZO et al., 2015), mas é provável 

que seja de menor importância. (XIAO et al., 2016).  

O PCV-2e foi identificado pela primeira vez em 2006 em amostras de porcos 

oriundos do México e depois nos Estados Unidos (HARMON et al., 2015; DAVIES et 

al.,2016). Em um recente estudo realizado na China por Bao (2018) e colaboradores 

foram encontradas novas sequências virais que foram agrupados de forma diferente 

dos genótipos já existentes e classificadas como genótipo PCV-2f.  A significância 

clínica dos genótipos PCV-2c, PCV-2e e PCV-2f ainda não foi esclarecida 

(OPRIESSNIG et al., 2014; FRANZO & SEGALÉS, 2018).  

2.1.4 Doenças do Circovírus suíno  

O PCV-2 é o agente causador da síndrome do definhamento multisistêmico 

pós-desmame (PMWS), uma das doenças emergentes de suínos mais importantes 

no mundo devido aos altos prejuízos econômicos (SEGALÉS et al., 2013). Essa 

síndrome foi descrita no Brasil em 1999 e rapidamente foi observada em todas as 

áreas de produção intensiva de suínos, sendo a infecção por PCV-2 hoje endêmica 

na suinocultura tecnificada (ZANELLA, 2017). A PMWS é clinicamente caracterizada 

por perda de peso, palidez cutânea, desconforto respiratório, diarreia e, 

ocasionalmente, icterícia (SEGALÉS, 2012). Os achados mais comuns de necropsia 

incluem linfadenopatia generalizada e manchas nos pulmões (WILFRED et al., 

2018). O PCV-2 é um agente que possui duas formas de transmissão vertical e 

horizontal (SONG et al., 2019). Diversos estudos realizados a campo e infecções 

experimentais em condições controladas mostraram que o PCV-2 está presente nas 

fezes, secreções orais, nasais, urina e sêmen (ROSE et al., 2012; SEGALÉS, 2015; 

SHIBATA et al., 2003; PATTERSON et al., 2011).  

Embora as infecções possam ocorrer durante o desenvolvimento fetal (neste 

caso relacionado a falhas reprodutivas), a Doença sistêmica do circovírus suíno, do 

inglês, PCV-2 Systemic Diseases (PCV-2-SD) (também chamada como PMWS) 

apresenta-se tipicamente em leitões de 4-15 semanas de idade. No entanto, suínos 

mais velhos já na fase de terminação também são suscetíveis. A morbidade 
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frequentemente varia de 5 a 30% nos estágios de creche ou de terminação, 

enquanto a taxa de letalidade pode ser superior a 50%. A maioria dos suínos 

afetados morre em menos de oito dias, e os demais sobrevivem, mas a maioria dos 

suínos evolui para um estado de definhamento extremo, sem possibilidade de 

recuperação clínica (ZANNELA, 2017). Além de ser o agente causador da PMWS o 

PCV-2 também está associado a várias outras síndromes como: o complexo de 

doença respiratória suína, a síndrome dermatite- nefropatia porcina, falhas 

reprodutivas e a enterite (OPRIESSNIG et al., 2007). Todas essas condições clínicas 

foram inicialmente referidas como doenças do Circovírus Suíno (PCVD) (SEGALÉS, 

2012).  

A doença respiratória associada ao PCV-2 é observada principalmente, em 

leitões entre 8 a 26 semanas de idade, tendo como agente primário o PCV-2. Por 

ser caracterizado como um agente imunosupresssor, o PCV-2 facilita a infecção 

respiratória por agentes secundários como a Pasteurella multocida e Haemophilus 

parasuis, agravando ainda mais o quadro respiratório desses animais. Caracteriza-

se por diminuição da taxa de crescimento, aumento da conversão alimentar, febre, 

tosse e dispneia (BALDIN, 2012; BIONDO, 2016). A infecção respiratória por PCV-2 

tem sido associada à pneumonia intersticial leve e pode induzir atenuação e 

ulceração do epitélio das vias aéreas e causar fibroplasia peribronquiolar e 

peribrônquica proeminentes (OPRESSNIG et al., 2011). 

A síndrome dermatite- nefropatia porcina possui como principal 

característica a presença de máculas e pápulas irregulares avermelhadas na pele, 

não pruriginosas, de até 5 cm de diâmetro, localizadas principalmente nos membros 

posteriores e na área perineal, às vezes, mais genericamente distribuídas. Com o 

tempo, as lesões ficam cobertas por crostas escuras. As lesões cutâneas 

desaparecem gradualmente, às vezes deixando cicatrizes (PHANEUF et al., 2007; 

SEGALÉS, 2012).  Macroscopicamente os rins se apresentam aumentados, pálidos 

e com petéquias corticais. Microscopicamente, caracteriza-se por vasculite 

necrosante sistêmica, juntamente com glomerulite e nefrite intersticial. Acredita-se 

que a patogênese dessa vasculite sistêmica, assim como a glomerulonefrite 

fibrinosa, seja mediada por imunocomplexos (PALINSKI et al., 2017). Clinicamente 

os animais apresentam anorexia, associada a pouca ou nenhuma pirexia. Podem 

estar prostrados, relutantes em se movimentar e / ou exibir rigidez na marcha 

(SEGALÉS, 2012).  
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As falhas reprodutivas associadas ao PCV-2 são estão relacionadas a casos 

de abortos tardios e natimortos bem como casos de mumificação semelhante ao 

causado pelo Parvovírus suíno, causando diminuição da eficiência reprodutiva, 

resultando em perdas econômicas. No entanto, a doença reprodutiva associada ao 

PCV-2 em condições de campo é rara. Isso se deve provavelmente ao fato de que 

populações de suínos adultos apresentam alta soroprevalência de PCV-2, portanto, 

a maioria dos rebanhos reprodutores não sofre da doença clínica. Geralmente os 

raros casos acometem rebanhos iniciantes, onde o número de leitoas é alto ou os 

animais são soronegativos para PCV-2 (KARUPPANNAN & OPRIESSNIG, 2017; 

SEGALÉS, 2012; OPRESSNIG et al., 2007).  

A enterite causada pelo PCV-2 acomete animais com idade entre um e seis 

meses, com o maior número de casos ocorrendo entre dois e três meses. A 

apresentação clínica consiste em diarréia, diminuição na taxa de crescimento e 

mortalidade variável (BARÓ et al., 2015). Os principais achados microscópicos são a 

enterite granulomatosa e depleção linfocitária nas placas de Peyer, mas não em 

outros tecidos linfóides e a presença do vírus na mucosa intestinal ou placas de 

Peyer sem detecção em outros tecidos linfóides (KIM et al., 2004; SEGALÉS, 2012). 

Os casos de distúrbios intestinais atribuídos exclusivamente à infecção pelo PCV-2 

no intestino não são considerado altos, mas por se tratar de um vírus imuno 

supressor, o PCV-2 pode predispor ao crescimento bacteriano oportunista ou à 

disbacteriose agravando os casos de diarréia dos animais infectados (BARÓ et al., 

2015).  

Apesar da grande variedade de apresentações clínica, a maioria das 

infecções pelo PCV-2 ocorre na forma subclínica. Esta é caracterizada pela 

ausência de sinais clínicos, lesões leves ou não e baixas quantidades de PCV-2 

(SEGALÉS, 2012). Um diagnóstico de infecção subclínica de PCV-2 implica que, 

embora esteja presente, o PCV-2, não é o responsável pela doença observada no 

porco (OPRESSNIG et al., 2007). O agente está envolvido no aparecimento de 

lesões histopatológicas em órgãos linfoides de suínos subclinicamente infectados. 

Animais que apresentam a infecção subclínica possuem tecidos com depleção 

linfocitária associados à presença do vírus (SEGALÉS, 2012).  

Em um estudo realizado por Cruz e colaboradores 2016 ao compararem a 

infecção por PCV-2 com outros agentes virais e associá-lo com manifestações 

clinicas, foi observado que mesmo os animais positivos para PCV-2 assintomáticos 



23 
 

apresentaram redução no ganho de peso. Desta forma animais com a infecção 

subclínica não são só um problema para indústria como também para o rebanho já 

que animais aparentemente saudáveis funcionam como veículos de disseminação 

do vírus (WILFRED et al., 2018). Acredita- se que essa redução no ganho de peso 

seja ocasionada por uma modulação do sistema imunológico dos animais 

infectados, resultando na diminuição do ganho de peso, independente da ocorrência 

de manifestações clínicas (CRUZ et al., 2016).  

Em situações de infecções subclínicas fatores de risco como estresse, 

densidade de animais elevada das baias, variações térmicas acentuadas, frio, baixa 

qualidade do ar, mistura de leitões com idades e leitegadas diferentes podem 

desencadear sinais clínicos importantes nos animais infectados (SEGALÉS, 2012; 

WILFRED et al., 2018).   

Animais com a infecção subclínica afetam diretamente a indústria. São 

animais que não apresentam uniformidade de tamanho, com baixo ganho de peso, 

alta conversão alimentar que comprometem a produtividade e o retorno financeiro. 

Animais com estas características chegam ao final da vida produtiva com o peso 

abaixo do esperado, aumentando os custos de produção para manter esse animal e 

fazer com que ele atenda as expectativas do mercado, levando a um prejuízo 

econômico para indústria e para o produtor (SIMÃO, 2010).  

Sabe- se que a depleção linfocitária é uma característica consistente do 

desenvolvimento clínico da PCVD em suínos (ALLAN & ELLIS, 2000), porém cada 

indivíduo pode reagir de forma diferente (SIMÃO, 2010; MENG, 2012). Os que 

desenvolvem uma imunidade humoral e celular suficiente eliminam a infecção. No 

entanto, porcos afetados por PCVD desenvolvem depleção linfocitária grave 

(KEKARAINEN & SEGALÉS, 2015).  

Animais que resistem à infecção por PCV-2 desenvolvem imunidade contra 

o vírus (KEKARAINEN et al., 2010) por apresentarem o sistema imune bem 

desenvolvido e, portanto, baixo níveis de viremia, levando a soroconversão eficiente, 

fazendo com que a infecção permaneça na sua forma subclínica (OPRIESSNIG et 

al., 2007). Vários fatores, como diferenças entre os isolados de PCV-2, coinfecções, 

modulação imune e susceptibilidade do indivíduo, são determinantes para que o 

animal manifeste ou não a doença clínica, mostrando assim que a PCV-2-SD é uma 

doença multifatorial na causalidade (OPRIESSNIG et al., 2007) onde nem toda 

infecção irá garantir o início de distúrbios imunopatológicos graves.  
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2.1.5 Aspectos histopatológicos 

Não existem lesões patognomônicas causadas pelo circovírus suíno tipo 2. 

Na maioria dos casos de infecção sistêmica por PCV-2 (PMWS) as lesões 

histopatológicas estão relacionadas ao sistema linfocitário, apresentando processos 

de depleção linfoide (Figura 3a), perda da arquitetura tecidual, infiltração histiocitária, 

que frequentemente contém corpos de inclusão intracitoplasmáticos, basofílicos e 

que são vistos como grandes inclusões individuais (sincícios) ou como corpos 

pequenos e múltiplos (ALLAN et al.,1998). Há perda precoce dos folículos das 

células B e expansão das zonas paracorticais (células T) pela infiltração de grandes 

células histiocíticas e células gigantes multinucleadas (ALLAN & ELLIS, 2000).                          

Em casos crônicos, a depleção linfocitária tende a ser menos severa com 

menor proliferação de histiócitos e menor infiltração de células gigantes 

multinucleadas (QUINTANA et al., 2001). Animais recentemente infectados ou em 

fase terminal da doença podem apresentar lesões microscópicas moderadas ou 

ausentes e, consequentemente, pequenas quantidades de antígeno de PCV-2 

podem ser detectadas nos tecidos linfóides (CORRÊA et al., 2006). 

No pulmão há uma doença linfohistiocítica multifocal levando a pneumonia 

intersticial (Figura 3b), frequentemente associada a presença de células gigantes. 

Muitas vezes há necrose e descamação do epitélio das vias aéreas que podem 

evoluir para bronquiolite obliterante (ALLAN & ELLIS, 2000). Outras lesões 

características de PCV-2 no pulmão são o edema com infiltração intersticial difusa 

de macrófagos e linfócitos, edema alveolar (SEGALÉS, 2012), broncopneumonia 

(CHAE, 2005). 
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No rim as lesões microscópicas se caracterizam por vasculite necrosante 

grave generalizada e glomérulo nefrite fibrino necrótica (CHAE, 2005), necrose 

epitelial tubular marcada com edema intersticial severo; hemorragia; nefrite túbulo 

intersticial linfocítica, eosinofílica e histiocítica irregular; e numerosas inclusões 

intracitoplasmáticas dentro de células epiteliais tubulares e macrófagos intersticiais 

(IMAI et al., 2006). Outras lesões características provocadas pelo circovírus nos rins 

são glomérulo nefrite exsudativa e nefrite intersticial (CHAE, 2005).  

No fígado as lesões compreendem infiltrado linfohistiocitária de zonas 

portais e necrose de células únicas de hepatócitos. Na doença hepática em fase 

terminal, há extenso edema e vacuolização dos hepatócitos remanescentes com 

cariomegalia e substituição progressiva dos hepatócitos pelas células histiocíticas. O 

antígeno PCV-2 é detectável, de forma precoce, intranuclearmente nos hepatócitos 

e, à medida que a doença progride, intracitoplasmicamente nas células de Kupffer e 

nos fagócitos mononucleares infiltrados (ALLAN & ELLIS, 2000).     

Figura 2- A) Linfonodo apresentando depleção linfocitária (setas). Aumento de 4X. B) 
Linfonodo com arquitetura normal. Aumento de 4x. C) Pulmão apresentando pneumonia 
intersticial (setas). Aumento de 10X. D) Pulmão com arquitetura normal. Aumento de 10 X. 
Coloração hematoxilina e eosina. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Outros achados encontrados no fígado compreendem a hepatite periportal, 

necrose individual de hepatócitos, infiltrado linfohistiocitário periportal de intensidade 

variada, presença de corpos apoptóticos (CORRÊA et al., 2006), hepatite linfocítica 

(O’DEA et al., 2011). Os fatores que determinam a variação no envolvimento de 

órgãos não são compreendidos, mas podem estar relacionados à presença de 

infecções secundárias, diferenças inter-isoladas na virulência ou tropismo do PCV, 

estágio da infecção ou genética do hospedeiro ou resposta imune (ALLAN & ELLIS, 

2000). 

 

2.1.6 Prevenção e controle 

O vírus é resistente a diferentes desinfetantes e ao calor o que dificulta a sua 

eliminação do ambiente, aliado a isto, ele está presente em altas prevalências nos 

rebanhos mundiais, causando prejuízos por perdas de animais, condenações de 

carcaças bem como gastos com tratamentos principalmente de infecções 

secundarias, tendo em vista sua ação imunossupressora (TESTI et al., 2014).  

As medidas de controle são a implantação dos 20 pontos de Madec 

(MADEC et al., 2008) nas granjas, uso de desinfetantes, ingestão de colostro, 

ingestão de plasma suíno e recentemente adoção de vacinas. Os “20 pontos de 

Madec” são medidas de manejo a serem feitas pela granja, que foram projetadas 

para reduzir a pressão de infecção em relação ao PCV-2 assim como outras 

infecções, melhorar a higiene e reduzir o estresse nas diferentes etapas da 

produção (ALLAN & MCNEILLY, 2008).  

As medidas são especificas para cada fase da produção, ou seja, tem- se 

estratégias de manejo a serem aplicadas na maternidade, creche, crescimento e 

terminação (ALLAN & MCNEILLY, 2008). Dentre as medidas destacam-se: 1) 

utilização do sistema "all-in" e "all-out"; 2)Limitação do reagrupamento de leitões na 

maternidade ao absolutamente essencial, tentar trocar leitões apenas nas primeiras 

24 horas após o parto; 3) redução do número de animais por m²; 4) melhora 

qualidade de ar (manter os níveis de amônia abaixo dos 10 ppm, gás carbônico 

abaixo de 0,1% e umidade relativa abaixo de 85%) e controle da temperatura; 5)Não 

misturar leitões de diferentes lotes na chegada ou durante o período de permanência 

nas creches; 6) remover os animais doentes para áreas restritas e longe dos animais 
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saudáveis; 7) Usar um programa de vacinação adequado às doenças do plantel 

(CASTRO et al., 2007).  

Estudos a respeito da eficácia de desinfetantes para redução do vírus suíno 

no ambiente revelaram que os desinfetantes a base de fenol, amônia quaternária, 

hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio e agentes oxidantes possuem potencial para 

desinfecção, mas não eliminação total do vírus. A utilização dos desinfetantes com 

potencial para redução da quantidade viral é recomendada no período anterior a 

introdução de novos lotes auxiliando no controle da doença (TESTI et al., 2014). 

A utilização da vacinação é a mais eficaz e principal medida de proteção 

contra a circovirose. As primeiras vacinas comerciais foram disponibilizadas em 

2004 na Europa e em 2006 na América do Norte, e desde então receberam ampla 

aceitação nos países produtores de suínos em todo o mundo (KARUPPANNAN & 

OPRIESSNIG, 2017). No Brasil a taxa de rebanhos suínos vacinados varia entre 80-

98% e vários estudos realizados a campo demonstraram que as vacinas utilizadas 

auxiliam no controle da circovirose (ZANELLA, 2017). 

As principais vacinas comerciais disponíveis são derivadas do genótipo 

PCV-2a ou da sua proteína de capsídeo, e são reconhecidas como altamente bem 

sucedidas na diminuição da carga de doença encontrada antes da introdução da 

vacina, sendo as mesmas eficientes na indução de imunidade humoral e mediada 

por células contra PCV-2 (KARUPPANNAN & OPRIESSNIG, 2017). 

A vacinação é o método mais eficaz para proteger os suínos da 

manifestação clínica causada pelo PCV-2. As vacinas comerciais são inativadas ou 

atenuadas da cepa de PCV-2 isolada em diferentes locais, e algumas vacinas são 

baseadas na subunidade PCV-2a. Estas vacinas podem reduzir significativamente a 

doença clínica, a carga viral e a taxa de mortalidade. No entanto, as vacinas 

disponíveis atualmente não previnem eficazmente a infecção pelo PCV-2 e não 

interrompem a transmissão (CHEN et al., 2018). Para melhorar a imunogenicidade 

da vacina, vários adjuvantes (emulsão de óleo, carbómero e óleo de parafina leve) 

foram usados. No entanto, a principal armadilha para adjuvantes é o risco potencial 

à saúde associado ao seu uso como compostos estimulantes da imunidade, assim 

como os adjuvantes da PCV. Assim, um novo e seguro adjuvante capaz de 

desencadear respostas imunitárias tanto humorais como celulares é necessário para 

aumentar a eficácia das vacinas de PCV-2 (ZHANG et al., 2017). 
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Atualmente existem quatro vacinas comerciais registradas no Brasil. As 

vacinas disponíveis são indicadas para uso em porcas, marrãs e em leitões. A 

vacinação das fêmeas confere proteção aos leitões através da transferência passiva 

de anticorpos. Todas as vacinas utilizadas no Brasil são inativadas e baseadas no 

genótipo PCV-2a (ZANELLA, 2017).  

A idade mais comum de vacinação de leitões contra o PCV-2 é de 3 a 4 

semanas de idade (próximo ao desmame). Os esquemas de vacinação em idades 

mais precoces com uma única dose são raramente aplicados, uma vez que altos 

níveis de anticorpos maternos no momento da vacinação podem causar uma menor 

resposta imune humoral (interferência na soroconversão) provocada pela vacina 

pode, eventualmente, comprometer a eficácia da vacinação (FERRANDO et al., 

2016).  

Cada granja deve desenvolver o seu próprio programa de vacinação de 

acordo com os desafios, a imunidade das porcas e a dinâmica de infecção 

(ZANELLA, 2017). Isto porque as principais alterações na apresentação clínica nos 

últimos anos são por falha ou mesmo vacinação incompleta de todos os leitões 

(ZANELLA, 2017). 

2.1.7 Diagnóstico 

O primeiro passo no diagnóstico envolve a observação dos sinais clínicos 

característicos das síndromes associadas ao PCV-2 quando a doença na sua forma 

clínica se manifesta. Entretanto os sinais clínicos são na sua maioria inespecíficos e 

comuns a outras doenças. Nesse contexto, o diagnóstico laboratorial confirmatório 

baseado em achados clínicos, patológicos e virológicos específicos faz- se 

importante para a confirmação do agente e adoção de estratégias de intervenção 

(SSEMADAALI et al., 2015 GRAU-ROMA et al., 2011). 

Uma definição de caso para PMWS foi proposta em 2000 por Sorden. Nesta 

definição, um diagnóstico de PMWS exigiria: 1) a presença de sinais clínicos, como 

perda, perda de peso e doença respiratória; 2) presença de lesões microscópicas 

associadas marcadas com PCV-2 (depleção linfoide e / ou substituição histiocítica 

de folículos em tecidos linfóides) e 3) antígeno PCV-2 ou ácidos nucléicos 

associados às lesões microscópicas determinadas por imunohistoquímica ou 

hibridização in sito (OPRIESSNIG et al., 2007).  



29 
 

O vírus pode ser detectado por diversas técnicas, como imunohistoquímica 

hibridização in situ, imunofluorescência indireta, PCR, combinada com polimorfismo 

de fragmentos de restrição e isolamento do vírus. Entretanto, a detecção do DNA 

viral e/ ou a detecção de antígenos e proteínas em lesões histopatológicas 

sugestivas da infecção são consideradas atualmente os testes “ouro” no diagnóstico 

da circovirose (OPRIESSNIG et al., 2007; CALSAMIGLIA et al., 2002, SSEMADAALI 

et al., 2015).  

A detecção molecular baseada na técnica de PCR permitiu a detecção do 

PCV-2 de uma forma rápida e sensível a partir de uma variedade de amostras, tais 

como soro, sangue, tecidos, sêmen, secreções nasais, amostras ambientais e 

tecidos fixados em formol. A PCR quantitativa (qPCR) foi adaptada para fazer a 

diferenciação entre PCV-1 e PCV-2 ou entre os novos genótipos (SSEMADAALI  et 

al., 2015). A utilização da nested PCR permitiu a detecção do vírus em tecidos 

formalizados, possibilitando assim a realização de estudos retrospectivos (CASTRO 

et al., 2007).  

É provável que os métodos baseados em ácido nucleico sejam as melhores 

e mais antigas sentinelas para a detecção de novas variantes virais. À luz da rápida 

evolução do PCV-2, a utilidade e importância dos ensaios baseados em ácido 

nucléico no monitoramento da evolução do PCV-2 não podem ser subestimados 

(SSEMADAALI et al., 2015). Além dos testes moleculares são também descritos 

mAbs (anticorpo monoclonal) específicos para PCV-2, que podem ser incorporados 

em ensaios baseados em anticorpos, tais como teste de imunofluorescência indireta 

(IFA), imunohistoquímica (IHC) e ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) 

(ALLAN & ELLIS, 2000). 
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2.2 TORQUE TENO VÍRUS SUÍNO  

2.2.1 Histórico e epidemiologia  

Em 1997, um novo vírus foi descoberto em um paciente japonês com 

hepatite pós-transfusional causada por um agente etiológico. O vírus foi denominado 

vírus TT (TTV), referindo-se às iniciais do paciente (KEKARAINEN & SEGALÉS, 

2011; LEE et al., 2015). 

Estudos subsequentes consideraram o TTV como o primeiro "circovírus 

humano", pois foi o primeiro vírus humano com um genoma de DNA circular de fita 

simples (ssDNA), semelhante a outros vírus animais classificados dentro da família 

Circoviridae. Desde a sua primeira descoberta, o TTV também foi identificado em 

animais domésticos, incluindo suínos, galinhas, vacas, ovelhas, gatos e cães. O 

ICTV agrupou TTVs em nove gêneros, dependendo da espécie hospedeira na 

família de Anelloviridae. A presença do TTSuV tem sido relatada em vários países 

como os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Espanha, Itália, Alemanha, Japão, China, 

Tailândia, Coréia, Hungria, Austrália, Cuba, República Tcheca e Uganda (FAVERO, 

2014). 

A infecção pelo TTSuV em suínos foi descrita pela primeira vez por Leary et 

al., (1999), embora se tenha evidências de infecções por TTSuV em fazendas 

espanholas e em culturas de células de 1985 (SEGALÉS et al., 2009; TEIXEIRA et 

al., 2015). A primeira análise completa do genoma de TTSuV foi concluída por 

Okamoto et al., (2002). A primeira descrição do TTSuV em espécies distintas foi 

realizada no Brasil por Niel e colaboradores (2005). Ritterbusch e colaboradores 

(2012) detectaram TTSuV em órgãos reprodutivos, sêmen, fluido folicular ovariano e 

linfonodos de porcos adultos foram avaliados no estado de Santa Catarina. Cruz e 

colaboradores (2016) fizeram a primeira descrição da presença do TTSuV no estado 

do Rio de Janeiro. Ainda é pequeno o número de estudos avaliando a infecção por 

TTSuV em rebanhos de suínos brasileiros. A falta de informação sobre a infecção 

por TTSuV não permite conhecer afundo a epidemiologia do vírus e as implicações 

na saúde e produtividade dos suínos (TEIXEIRA et al., 2015). 

A principal forma de transmissão do TTSuV é a horizontal sendo a via fecal-

oral a mais importante, mas a forma vertical também se mostrou importante na 

disseminação do vírus (MARTÍNEZ-GUINÓ et al., 2009). O TTSuV pode infectar se 

não todos, a maioria dos órgãos dos suínos, fígado, baço, pulmão, rim, cérebro, 
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coração, medula óssea, linfonodos mesentéricos, linfonodos mediastínicos a partir 

da quinta semana de vida com uma progressão tanto da frequência quanto da carga 

viral atingindo seu ápice na terminação (por volta de 24 semanas) (ARAMOUNI et 

al., 2011). Nem todos os órgãos do mesmo animal são infectados, podendo o vírus 

ser encontrado em diferentes órgãos, sugerindo a adaptação viral a determinados 

tipos de células ou tecidos (FAVERO, 2014). 

A infecção TTSuV é encontrada em porcos saudáveis e doentes, e vários 

estudos foram realizados para determinar a importância do vírus e o papel que 

desempenha nas doenças infecciosas (Meng, 2012). 

 

2.2.2 Classificação e Morfologia do Torque teno sus vírus 

Pertence a família Anelloviridae, possui genoma DNA fita simples circular, 

não envelopado, capsídeo de simetria icosaédrica, um diâmetro de 30-32nm com 

genomas variando de 2,1 a 3,8 kb de tamanho com uma organização conservada, e 

uma densidade de 1.31-1.35 g/cm. (NIETO et al., 2012; KEKARAINEN & SEGALÉS, 

2011; ROGERS et al., 2016). Os TTSuVs suínos foram classificados em dois 

gêneros, gênero Iotatorquevirus (espécie TTSuV1, genótipo TTSuV1a e TTSuV1b) e 

gênero Kappatorquevirus (espécie TTSuVk2, genótipo TTSuVk2a e TTsuVk2b) 

(GHOSH et al., 2018; ICTV, 2018). 

O genoma ssDNA do TTSuV (Figura 4) é dividido em duas regiões: uma 

sequência de codificação de aproximadamente 2,6 kb, que é extremamente variável; 

e uma região não traduzida conservada (UTR) de aproximadamente 1,2 kb (LEME et 

al., 2013). A região não traduzida (UTR) possui 823 nucleotídeos (nt), consiste de 

aproximadamente um terço do genoma e é altamente conservada, mesmo dentro de 

TTSuVs extremamente divergentes (ROGERS et al., 2016). A UTR contém 

elementos promotores e intensificadores, mostrando diferentes atividades de 

transcrição, dependendo da linhagem celular testada (KEKARAINEN & SEGALÉS, 

2011). 



32 
 

 

      

 

Mesmo tratando- se de uma região altamente conservada, sua diversidade 

molecular é suficiente para diferenciar os gêneros do TTSuV (SEGALÉS et al., 

2009). Desta forma, essa região é muito utilizada como alvo para a detecção do 

TTSuV pela PCR ou real time PCR (qPCR) em estudos de ocorrência ou 

quantificação da carga viral nas populações de suínos (KEKARAINEN et al., 2007).  

A região codificadora do genoma compreende três quadros abertos de 

leitura denominadas ORF1, ORF2 e ORF3. A ORF 1 ocupa 60% do genoma (1872-

1905 nt) e codifica a proteína do capsídeo viral com 635 aminoácidos (FAVERO, 

2014; MARTINEZ-GUINÓ et al., 2011). Possui em sua estrutura uma região rica em 

arginina na porção N-terminal e acredita-se que ela tenha atividade de ligação ao 

DNA (HUANG et al., 2010), um domínio Rolling circle replication (RCR) e potenciais 

sítios de glicosilação que variam entre isolados e podem ter efeito na função e ou 

antigenicidade da proteína. Presume-se que a ORF1 seja responsável pela 

codificação de proteínas estruturais e proteínas relacionadas a replicação viral 

(FAVERO, 2014; MARTINEZ-GUINÓ et al., 2011). 

Segalés e colaboradores (2009) sugeriram que a ORF1 poderia ser utilizada 

para avaliar a evolução filogenética, uma vez que codifica uma proteína do capsídeo 

e está sujeita à pressão de seleção, além de possivelmente estar envolvida no 

mecanismo de escape da resposta imune do hospedeiro, tendo características 

imunogênicas que ajudam o TTSuV a estabelecer infecção persistente (HUANG et 

al., 2010). 

Figura 3. Representação do genoma do Torque teno 
vírus suíno. Fonte: Kekarainen e Segalés (2011) 
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A ORF2, com 672 nt é uma região extremamente variável entre os gêneros 

do TTSuV. A ORF2 codifica uma proteína de 73 aminoácidos que contém um 

domínio conservado, relacionado à proteína tirosina-fosfatase (PTPase) na porção 

N-terminal. Acredita-se que a ORF2 codifica uma proteína não estrutural 

responsável pela regulação da transcrição dos genes do hospedeiro, transdução de 

sinais e resposta de citocinas durante a replicação viral (FAVERO, 2014; LEME et 

al., 2013).  

Tem sido sugerido que a proteína gerada a partir da ORF2 também diminui a 

expressão de fatores inflamatórios (IL-6, IL-8, COX2) e está envolvida na regulação 

das respostas imunes inatas e adaptativas das espécies hospedeiras. Esse 

mecanismo contribuiria para uma possível patogênese da TTSuV e consequente 

doença (ZHENG et al., 2007). 

A análise da sequência nucleotídica de TTSuV revela a existência de uma 

ORF adicional, ORF3, que possui 2031 a 2484 nucleotídeos (MARTINEZ-GUINÓ et 

al., 2011). A ORF3 é gerada por um splicing alternativo do pré-mRNA (RNA 

mensageiro) e acredita-se que codifique uma proteína não estrutural de 224 

aminoácidos de função ainda desconhecida (BIAGINI et al., 2001). As ORF1 e ORF3 

compartilham os mesmo introns e codificam diferentes isoformas protéicas por 

splicing alternativo (HUANG et al., 2010).  

2.2.3 Replicação do TTSuV 

Os mecanismos pelo quais o TTSuV se liga a receptores celulares e penetra 

nas células ainda não foram demonstrados. Assim como a maioria dos vírus DNA 

com pequeno genoma, o TTSuV não codifica uma DNA polimerase e portanto, utiliza 

a maquinaria celular do hospedeiro para sua replicação. Baseado em similaridades 

com vírus DNA de fita simples (ssDNA) circular acredita-se que o TTSuV use o 

método de replicação em círculo rolante (RCR) (FAVERO, 2014).  

Considerando a estreita similaridade entre PCV-2 e TTSuV e o fato de que 

PCV-2 não possui DNA polimerase, especula-se que TTSuV também possa se 

replicar apenas em células em divisão ativa pelo uso de polimerase de célula 

hospedeira. Assim, os linfócitos ativados são um local ideal para a propagação de 

TTSuV (LEE et al., 2015). 
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2.2.4 Patogenia  

O TTSuV não é associado a uma patologia específica e a infecção é comum 

a porcos saudáveis e doentes (MENG, 2012). Tem sido demonstrado que o TTSuV 

pode contribuir para a expressão de outras importantes doenças virais de impacto 

econômico, como a circovirose suína, a síndrome reprodutiva e respiratória dos 

suínos (PRSS), a peste suína clássica (PSC) e a hepatite E em suínos. Animais 

infectados com esses vírus, assintomáticos e subclínicos podem iniciar ou exacerbar 

os sinais clínicos (KEKARAINEN et al., 2006).  

Em um estudo feito por Aramouni e colaboradores (2011), a carga TTSuV no 

soro se mostrou elevada em suínos que sofriam de PMWS, estes animais também 

apresentaram uma carga de PCV-2 maior no soro. Uma possível explicação para tal 

condição seria a de que o TTSuV seja regulado positivamente nos casos de 

imunossupressão causada pelo PCV-2. Este mesmo quadro foi relatado em 

humanos, onde a imunossupressão induzida química e viralmente pode levar a um 

aumento na carga viral e na prevalência do Torque Teno vírus humano (MELSIÓ et 

al., 2015). 

O TTSuV1 foi associado como o agente causador de lesões respiratórias 

leves em suínos gnotobióticos, enquanto o TTSuVk2 foi descrito como diretamente 

relacionado a lesões de órgãos parenquimatosos após a inoculação em suínos SPF 

(LEME et al., 2013). O TTSuVk2 também tem sido relacionado a lesões de 

pneumonia intersticial causando um possível efeito patogênico em suínos 

(ARAMOUNI et al., 2012).  

A presença simultânea de TTSuV 1 e TTSuVk2 pode favorecer a evasão do 

sistema imune pelo vírus, estabelecendo dessa forma uma infecção e, 

eventualmente, indução de doença (GALLEI et al., 2010). A exposição prévia ao 

vírus também pode gerar uma resposta imune preexistente ao vírus e também pode 

desempenhar algum papel na relação vírus/ hospedeiro (LEME et al., 2013).   

Segundo Meng (2012), existe a possibilidade da infecção por TTSuV causar 

efeitos adversos ou interferir na eficácia de vacinas suínas. Foi sugerido que o 

TTSuV tenha algum efeito imunossupressor na resposta imunitária do hospedeiro 

gerada contra o PRRSV após a vacinação (ZHANG et al., 2013). Por outro lado, não 

foram observadas diferenças na carga e na prevalência do DNA de TTSuV entre os 

porcos vacinados e não vacinados com PCV-2 (NIETO et al., 2012). 
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Embora os TTSuVs sejam considerados não patogênicos, é difícil acreditar 

que uma infecção viral caracterizada por altas cargas virais e persistência do vírus 

não teria quaisquer consequências para o seu hospedeiro. De fato, existe uma 

situação semelhante para o vírus relacionado PCV-2, que é onipresente na 

população suína e é necessário, mas não suficiente para o início da PMWS. 

Atualmente, as vacinas contra o PCV-2 podem reduzir os títulos virais séricos, 

prevenir a doença e melhorar a desempenho da exploração (MELSIÓ et al., 2015). 

Porém o grande obstáculo no estudo da patogenia do TTSuV consiste no fato de 

não se possuir um sistema de cultura viral para TTSuV (LEE et al., 2015).  

2.2.5 Diagnóstico 

As técnicas moleculares como o PCR e nested PCR são os testes mais 

utilizados no diagnóstico do TTSuV. O desenvolvimento da PCR em tempo real (ou 

quantitativas) e PCR duplex proporcionaram ensaios adicionais que podem 

aumentar a especificidade, reduzir o tempo e o trabalho do diagnóstico molecular do 

TTSuV, além de ser menos dispendioso do que o método convencional de PCR 

(LEME et al., 2013). Através das técnicas moleculares o TTSuV pode ser detectado 

em sangue, soro, sêmen, colostro, fígado, pulmão, pâncreas, e rins (MARTÍNEZ-

GUINÓ et al., 2009; SEGALÉS et al., 2009). 

Estudos histopatológicos têm sido usados como outra ferramenta útil para a 

avaliação da infecção por TTSuV, apesar de serem poucos explorados (LEME et al., 

2013).  

As técnicas de Western blot e ELISA indireto para detectar anticorpos 

específicos para TTSuV em soro de porco são utilizados para avaliar as respostas 

imunes humorais específicas para TTSuV (HUANG et al., 2011).  
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3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

 Avaliar a presença de PCV-2, TTSuV1 e TTSuVk2 em amostras de vísceras 

de suínos submetidos ao abate regular no estado do Espírito Santo, através da 

detecção molecular e análise histopatológica. 

  

3.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar a nested PCR e a PCR em tempo real para detecção do 

genoma do PCV-2 a partir de amostras de vísceras (linfonodos, pulmão, rins e 

fígado) obtidas de animais regularmente abatidos para consumo em abatedouros do 

estado do ES. 

 Realizar a PCR para detecção do genoma do TTSuV1 e TTSuVk2 a 

partir de amostras de vísceras (linfonodos, pulmões, rins, fígado) obtidas de animais 

regularmente abatidos para consumo em abatedouros do estado do ES. 

 Realizar a histopatologia das amostras de vísceras (linfonodos, 

pulmões, rins, fígado) obtidas de animais regularmente abatidos para consumo em 

abatedouros do estado do ES.  

 Correlacionar os achados histopatológicos com a presença do DNA 

viral nas amostras. 
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4 METODOLOGIA  

4.1 COLETA DAS AMOSTRAS 

A coleta do material foi realizada em frigorífico localizado na região sul do 

estado do Espírito Santo. O local possui selo de inspeção estadual e funciona 

conforme as leis vigentes para este tipo de estabelecimento. O estudo foi 

previamente submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal Fluminense, sendo aprovado sob o Protocolo nº 1013/2018 (Anexo 1). 

Para a seleção dos animais foi considerada a velocidade de passagem das 

carcaças na nória do estabelecimento respeitando- se o intervalo de coleta a cada 

cinco animais. Isso foi feito para não atrapalhar e atrasar a rotina do abate que 

poderia ocasionar prejuízos econômicos inviabilizando futuras pesquisas. Foram 

selecionados 35 animais com aproximadamente 150 dias, advindos de granjas da 

região sul do estado do Espírito Santo.  Foram realizadas duas coletas a primeira 

em junho de 2017 e a segunda em maio de 2018, sendo coletadas 160 amostras de 

20 animais em junho e 120 amostras de 15 animais em maio. Não foi possível ter 

acesso ao histórico clínico e ao protocolo de vacinação destes animais antes do 

abate. Porém, durante a realização da inspeção ante mortem pelo agente estadual 

de inspeção sanitária não foi observado nenhum sinal clínico relacionado à 

circovirose.  

Foram coletadas em duplicata amostras de pulmão, rim, fígado e linfonodo 

de cada um dos 35 animais, totalizando 280 amostras. As amostras foram coletadas 

desta forma para viabilizar a conservação e o transporte adequado das mesmas, 

uma vez que se destinavam a estudo histopatológico e molecular. A escolha destes 

órgãos foi baseada nos resultados obtidos por SEGALÉS, 2012; ZANELLA et al., 

2006; OPRIESSNIG et al., 2007, sendo os que mais apresentam lesões 

características de circovirose.  

Destas 280 amostras, 140 (35 de cada órgão) foram acondicionadas em 

potes plásticos contendo formalina neutra tamponada a 10% e encaminhadas ao 

laboratório de morfologia e patologia animal (LMPA) da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) para processamento histopatológico de 

rotina. As demais foram acondicionadas em potes plásticos, mantidas sob-

refrigeração e encaminhadas ao laboratório de Virologia Animal da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) para detecção molecular.  
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4.2 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

4.2.1 Exame Histopatológico  

Os exames histopatológicos foram realizados no LMPA da UENF. A 

montagem dos blocos, conservação e corte foi realizada conforme a rotina do 

laboratório por técnicos do mesmo.  

O material recebido foi fixado em formalina neutra tamponada a 10%, 

posteriormente processado segundo as técnicas histológicas de rotina. As amostras 

fixadas foram clivadas e acondicionadas em cassetes devidamente identificados, 

submetidos ao processamento automático para as etapas de desidratação em 

banhos de álcoois, clarificação ou diafanização em banhos de xilol, embebição em 

parafina, inclusão em parafina, seguido da microtomia, coloração usada na rotina, 

que foi a Hematoxilina e Eosina (H/E) e montagem das lâminas. Após o 

processamento as lâminas foram montadas e analisadas por meio de microscopia 

óptica de luz. Os resultados histopatológicos foram armazenados em planilha de 

Microsoft Excel®, analisados de forma descritiva.   

 

4.2.2 Extração de DNA  

Após o descongelamento das amostras no laboratório, as mesmas foram 

cortadas em fragmentos menores para que sofressem o processo de digestão 

tecidual. As amostras foram cortadas com o auxílio de um bisturi e uma lâmina de 

vidro até que ele ficasse bem macerado. Após esse processo o tecido macerado foi 

colocado em um microtubo de 2,0ml e adicionado 150µl de tampão de lise tecidual 

ATL (Tissue Lysis Buffer) QIAamp QIAGEN® e 50µl de proteinase K. Os tubos foram 

então colocados em termobloco por 1 hora a 56°C. 

Posteriormente o caldo decorrente da digestão do tecido foi transferido para 

um microtubo de 2,0ml vazio e deu-se o início do processo de extração de DNA 

utilizando o método de Boom (BOOM et al., 1990).  

4.2.3 Nested- PCR para detecção do PCV-2  

A partir do DNA extraído foi realizada a nested PCR e a PCR em tempo real 

para a detecção do PCV-2. 



39 
 

 A primeira reação de PCR foi realizada com Go Taq® Colorless Master Mix 

(Promega®) e com os iniciadores PCV-2-F e PCV-2-R, que amplificam um 

fragmento de 481 pares de base (pb) que correspondem à sequência de leitura 

aberta (open reading frame – ORF) 2 (posição 1570–1549). Para a reação de 

Nested PCR foram utilizados os iniciadores PCV-2NF e PCV-2NR que amplificam 

um fragmento de 225 pb (posição 1286-1305) (KIM et al., 2001).  

Os iniciadores utilizados nas reações de PCR e nested PCR, seus 

respectivos fragmentos amplificados e os reagentes utilizados na PCR e nested 

PCR para detecção do PCV-2 estão descritos nos quadros 1 e 2. As condições 

utilizadas nas reações acima foram desnaturação inicial a 94°C por 2 minutos, 

realizados 35 ciclos a 94°C/1 minuto, 65°C/1 minuto e 72°C/1 minuto e uma 

extensão final de 72°C por 10 minutos em termociclador (Escohealthcare Swift 

MaxPro®).  

 

Quadro 1 - Relação dos iniciadores utilizados para detecção do PCV-2. 

Vírus Iniciador Sequência Posição Região Tamanho 
do 

amplicon 

 

PCV-2 

PCV-2-F 

PCV-2-R 

CGGATATTGTAGTCCTGGTCG 

ACTGTCAAGGCTACCACAGTCA 

(1095-1115) 

(1570-1549) 

Cap 481 pb 

VF-2 

Nested-R 

GATTGTATGGCGGGAGGAGT 

ATTGACGACTTTGTTCCCCC 

(1286-1305) 

(1510-1491) 

Cap 225 pb 
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Quadro 2. Reagentes utilizados nas reações de PCR e nested PCR para detecção do PCV-2. 

Reagentes Volume por reação 

(1x) 

Reagentes Volume por reação 

(1x) 

PCR Nested- PCR Nested- PCR 

H20 

DNAse/RNAsefree 

(Promega) 

2,0µl H20 DNAse/RNAsefree 

(Promega) 

2,0µl 

Master Mix GoTaq™ 

(Promega) 

12,0µl Master Mix GoTaq™ 

(Promega) 

12,0µl 

Iniciador PCV-2-F 
20pmol/ml 

 

0,5µl Iniciador VF-2 20pmol/ml 0,5µl 

Iniciador  PCV-2-R 

20pmol/ml 

0,5µl Iniciador nested-R 

20pmol/ml 

0,5µl 

Volume Final 15µl+5µ DNA Volume Final 15µl+5µ DNA 

 

4.2.4 PCR em tempo real para detecção de PCV-2 

Ao longo desse experimento, a PCR em tempo real para PCV-2 foi 

implementada em nosso laboratório e utilizada em 60 amostras oriundas de 15 

animais. Foi utilizado o sistema de sondas de hidrólise TaqMan® e iniciadores e 

sondas direcionados para a região do gene que codifica o capsídeo dos PCV-2 

conforme descrito por Olvera e colaboradores (2004) (Quadro 3). Os protocolos 

foram realizados com o conjunto de reagentes TaqMan® Universal Master Mix ll with 

UNG (Applyed System®) conforme orientação do fabricante. As reações foram 

realizadas em plataforma Step One Software v2. 3®. As condições da qPCR foram: 

50º C por 2 min, 95º C por 10 min, 40 ciclos de 95º por 15 segundos e 60º C por 1 

min. As amostras, controles positivos e controles negativos foram testadas em 

duplicata. O protocolo de detecção foi implantado no laboratório de Virologia Animal 

em 2017 (dados não publicados).  
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Quadro 3. Relação dos iniciadores utilizados para detecção do PCV-2 através da PCR em tempo real 
(Olvera et al., 2004). 

Vírus Iniciador Sequência Posição Região 

 

PCV-2 

PCV-2-F 

PCV-2-R 

CCAGGAGGGCGTTGTGACT 

CGCTACCGTTGGAGAAGGAA 

(1535 - 1553) 

(1633 - 1614) 

Cap 

Sonda FAM-AATGGCATCTTCAACACCCGCCTCT-QSY (1612 - 1592) 

 

4.2.5 PCR para a detecção de TTSuV1 e TTSuVk2  

Para a detecção dos genomas dos TTSuV1 e TTSuVk2 foram utilizados os 

iniciadores descritos em Martínez-Guinó e colaboradores (2009) que amplificam uma 

sequência parcial da UTR (região não traduzida) com respectivamente 309 e 252 pb. 

Os iniciadores utilizados na reação de PCR para a detecção dos vírus TTSuV1 e 

TTSuVk2 seus respectivos amplicons e os reagentes utilizados na reação de PCR 

são descritos no quadro 4 e 5. As condições utilizadas nas reações acima foram 

desnaturação inicial a 95°C por 1 minuto, realizados 35 ciclos a 95°C/ 30 segundos, 

51°C/30 segundos, 72°C/30 segundos e uma extensão final de72°C por 5 minutos 

em termociclador (Escohealthcare Swift MaxPro®).  

 
Quadro 4. Relação dos iniciadores utilizados para a detecção do TTSuV1 e TTSuVk2 

 

 

 

 

 

Vírus Iniciador Sequência Posição Região Tamanho 
do 

amplicon  

 

TTSuV 

TTSuV1-F 

TTSuV1-R 

CGGGTTCAGGAGGCTCAAT 

GCCATTCGGAACTGCACTTACT 

(09-359) UTR 309 pb 

 

TTSuVk2-F 

TTSuVk2-R 

TCATGACAGGGTTCACCGGA 

CGTCTGCGCACTTACTTATATACTTA 

(01-300) UTR 252 pb 
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                               Quadro 5. Reagentes utilizados nas reações de PCR para detecção  
                            do TTSuV1 e TTSuVk2. 

Reagentes Volume por reação (1x) 

PCR 

H20 DNAse/RNAsefree 

(Promega®) 

0,5µl 

Master Mix GoTaq™ 

(Promega®) 

12,5µl 

Iniciador TTSuV1-F 20pmol/ml 

Iniciador TTSuVk2-F 20pmol/ml 

 

1µl 

Iniciador TTSuV1-R 20pmol/ml 

Iniciador TTSuVk2-R 20pmol/ml 

1µl 

Volume Final 15µl+5µ DNA 

 

4.2.6 Eletroforese em Gel de Agarose 

Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose (GIBCO-BRL®) a 2% em tampão TBE 0,5X (GIBCO-BRL®) por 50 minutos 

a 90 volts. As imagens foram registradas em sistema de captura de imagem 

(BioImaging Systems®) utilizando o programa Labworks 4.0.  

 

4.2.7 Controles usados nas reações  

Como controle positivo da reação de PCR foram usadas amostras 

previamente sequenciadas e depositadas no banco de dados GeneBank 

(KX833728-KX833813), obtidas em um estudo anterior (CRUZ et al., 2016). Como 

controle negativo foi utilizada Água MilliQ.   
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5 RESULTADOS 

5.1 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE PCV-2, TTSUV1 E TTSUVk2 EM ANIMAIS 

SUBMETIDOS AO ABATE E COLETA DE ORGÃOS  

Para a detecção molecular de PCV-2, a técnica de nested PCR foi aplicada 

em 20 animais (80 amostras) e a PCR em tempo real em 15 animais (60 amostras).  

Um total de 10/35 animais (29%) foram considerados positivos para PCV-2: Seis dos 

20 animais testados por nested PCR (30%) e 4/15 animais (27%) testados por PCR 

em tempo real. 

  Em relação ao TTSuV1, 14/35 animais testados foram considerados 

positivos (40%) e em relação ao TTSuVk2, 23/35 animais testados foram 

considerados positivos (66%). 

Foi considerado infectado o animal que apresentou positividade em uma ou 

mais vísceras para os agentes testados. Apenas dois animais foram positivos 

somente para PCV-2; dois animais positivos somente para TTSuV1 e seis animais 

positivos somente para TTSuVk2. Coinfecções foram observadas na maioria dos 

animais (25/35 ou 71%): PCV-2 + TTSuV-2 (5 amostras); TTSuV1+ TTSuVk2 (9 

amostras); PCV-2 +TTSuV1 +TTSuVk2 (3 amostras). Oito amostras foram 

consideradas negativas para os três agentes.  

Em relação às monoinfecções por PCV-2, o maior número de amostras 

positivas foi detectado em pulmão e linfonodo; em relação à TTSuV1 e TTSuVk2, 

rins e linfonodos apresentaram o maior número de amostras positivas 

respectivamente. Em relação às coinfecções o maior número de amostras positivas 

foi em linfonodos e pulmão. Os resultados da detecção de PCV-2, TTSuV1 e 

TTSuVk2 conforme as vísceras analisadas encontram- se sumarizados na tabela 1: 
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Tabela 1- Distribuição das amostras testadas para PCV-2, TTSuV1 e TTSuVk2 
 e codetecções conforme o órgão estudado.  

Agente Fígado Linfonodo Pulmão Rim 

PCV-2 2 2 2 1 

TTSuV1 2 1 0 6 

TTSuVk2 5 12 6 3 

PCV-2 + TTSuV1 0 0 0 0 

PCV-2 +TTSuVk2 1 1 4 1 

TTSuV1 + TTSuVk2 1 2 3 2 

PCV-2 + TTSuV1+ TTSuVk2 0 1 0 0 

Negativo para todos os três 
agentes 

24 16 20 22 

Total 35 35 35 35 

 

5.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS NAS VÍSCERAS 

DOS ANIMAIS E A PRESENÇA DE PCV-2, TTSUV1 E TTSUVk2  

Em relação à análise histopatológica dos 35 linfonodos, a depleção 

linfocitária foi um achado importante, encontrado em todas as quatro amostras 

positivas para PCV-2, em 3/ 4 amostras positivas para TTSuV1 e em 15/16 amostras 

positivas para TTSuVk2. Depois da depleção linfocitária (Figura 5 A e B), os 

principais achados foram linfadenite eosinofílica e depleção linfocitária associada a 

proliferação histiocística. Nenhum dos cinco linfonodos considerados negativos para 

os três agentes apresentou depleção linfocitária (Tabela 2). 

Em relação à análise dos 35 fragmentos de pulmão, das seis amostras 

positivas para PCV-2, cinco apresentaram lesões variadas, incluindo pneumonia 

intersticial, que é característica da infecção pelo agente. Em relação às amostras 

positivas para TTSuV1 e TTSuVk2, foi encontra lesões na maioria das amostras 

positivas (2/3 para TTSuV1 e 10/13 para TTSuVk2). Entretanto as lesões foram 

inespecíficas.  

O achado mais frequente foi a pneumonia intersticial, associada ou não à 

broncopneumonia e edema (Figura 5c). Dois dos onze animais que apresentaram 

pneumonia intersticial estavam infectados com PCV-2 e TTSuVk2, sendo que um 

animal apresentava um quadro grave de pneumonia intersticial associada a 
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broncopneumonia, enfisema e bronquite, isto sugere que neste caso, além do 

envolvimento de PCV-2 e TTSuVk2, há possibilidade do envolvimento de um agente 

bacteriano como causa provável das lesões.  

Em relação à análise dos 35 fragmentos de fígado, apenas dois foram 

positivos para PCV-2 e um apresentou lesão histopatológica com infiltrado 

inflamatório característico da infecção (Figura 5e). Três fragmentos foram positivos 

para  TTSuV1 sendo dois com alterações inespecíficas; e sete foram positivos para 

TTSuVk2 com alterações inespecíficas em cinco fragmentos. Em relação à análise 

dos 35 fragmentos de rim, dois foram considerados positivos para PCV-2 e ambos 

apresentaram infiltrados inflamatórios. Em relação à TTSuV1 e TTSuVk2 a maioria 

das amostras positivas (respectivamente 6/8 e 2/2) não apresentou alterações 

histopatológicas. 

O infiltrado inflamatório foi o achado mais frequente, sendo observado três 

casos de infiltrado inflamatório mononuclear (Figura 5d), um caso de infiltrado 

inflamatório multifocal, um de infiltrado inflamatório intersticial e um infiltrado 

inflamatório linfocitário. Foi também observada nefrite intersticial em três casos 

sendo dois correspondentes à nefrite intersticial crônica.   

 

 
Figura 4. A e B) Linfonodos com depleção linfocitária  (setas). Aumento de 
10X em A e 20X em B; C) Pulmão com pneumonia intersticial multifocal 
(seta). Aumento de 10X; D) Rim com Infiltrado inflamatório mononuclear. 
Aumento de 10X; E) Fígado com infiltrado inflamatório misto (seta). Aumento 

de 20X. Coloração hematoxilina e eosina. Fonte: Arquivo Pessoal.  
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As principais alterações observadas nos fragmentos de linfonodo, pulmão, 

rim e fígado são apresentadas na tabela 2: 

Tabela 2- Principais alterações histopatológicas observadas nos fragmentos de linfonodo, pulmão, 
rim e fígado de animais submetidos ao abate.  

Órgão 
analisado 

 

Lesão encontrada PCV-2 TTSuV1 TTSuVk2 Negativo 

 
 
 

Linfonodo 
(n=35) 

Depleção Linfocitária 
(28/35) 

4/28 3/28 15/28 
 

11/28 
 

Ausência de 
alterações 

(6/35) 

0/6 1/6 1/6 4/6 

Outras Alterações 
(1/35) 

0/1 0/1 0/1 1/35 

 
 
 
 
 
 

Pulmão 
(n=35) 

 

 
Pneumonia 
Intersticial 

(11/35) 

 
 

4/11 

 
 

0/11 

 
 

3/11 

 
 

6/11 

Infiltrado inflamatório 
ou Inflitrado 
Intersticial 

(7/35) 

 
1/7 

 
1/7 

 
4/7 

 
3/7 

Ausência de 
alterações 

(5/35) 

1/5 1/5 3/5 2/5 

Outras Alterações 
(12/35) 

0/12 1/12 3/12 9/12 

 
 
 
 

Rim 
(n=35) 

 

 
Nefrite intersticial 

3/35 

 
0/3 

 
0/3 

 
2/3 

 
1/3 

Infiltrado inflamatório 
(6/35) 

2/6 2/6 2/6 0/6 

Ausência de 
alterações 

(26/35) 

 
0/26 

 
6/26 

 
2/26 

 
18/26 

 
 
 
 
 
 

Fígado 
(n=35) 

 

Infiltrado inflamatório 
(3/35) 

1/3 1/3 3/3 0 

 
Hepatite 
(1/35) 

 
0/1 

 
0/1 

 
0/1 

 
1/1 

Outras Alterações 
(8/35) 

0/8 1/8 2/8 5/8 

Ausência de 
alterações 

(23/35) 
 

 
1/23 

 

 
1/23 

 
2/23 

 
19/23 
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6 DISCUSSÃO  

O PCV-2 é um agente distribuído na população de porcos em todo mundo 

que nas últimas décadas se tornou um agente ubíquo associado a grandes perdas 

econômicas, portanto há necessidade de um método de detecção do agente que 

seja rápido e sensível. Dentre os métodos desenvolvidos foram descritos um número 

substancial de ensaios baseados na amplificação do genoma do vírus, dentre eles 

os métodos de PCR, nested PCR e real time PCR (WANG et al., 2016). No decorrer 

desse estudo, o laboratório de Virologia implantou a metodologia de PCR em tempo 

real e a sensibilidade e especificidade dessa técnica se equiparou estatisticamente à 

metodologia de nested PCR (dados não publicados). Pela praticidade dessa técnica 

e menos risco de contaminação, a PCR em tempo real foi então adotada em parte 

das amostras testadas. 

O PCV-2 vem sendo estudado em diferentes regiões do Brasil como um 

importante agente associado às perdas econômicas em suínos (CASTRO et al., 

2007; LEME et al., 2013; PINTO et al., 2011). Existem poucos dados publicados 

sobre a circulação do PCV-2 e a sua associação com o TTSuV nos animais 

produzidos e abatidos o Espírito Santo (CHIARELLI et al., 2005).  

Nesse estudo, o PCV-2 foi detectado em aproximadamente 30% dos 

animais sem sinais clínicos aparentes encaminhados para abate regular e o TTSuV 

1 e TTSuVk2 em respectivamente 40 e 66% dos animais. O impacto econômico da 

infecção subclínica pelo PCV-2 em associação ou não com TTSuV 1 e TTSuVk2  já 

foi descrito por Alarcon et al., 2013 e resulta em redução do ganho de peso além do 

aumento da suscetibilidade à outros patógenos com aumento nos custos de 

manutenção dos animais, aumento no uso de antibióticos além de exposição das 

carcaças à agentes contaminantes, o que caracteriza um desafio de saúde pública 

(WILFRED et al., 2018). 

Casos de coinfecção por PCV-2, TTSuV1 e TTSuVk2 foram observadas na 

maioria (aproximadamente 70%) dos animais. A coinfecção do animal com TTSuV 1 

e TTSuVk2 é muito comum nos animais, porém ainda não está totalmente elucidado 

o papel do TTSuV nessas coinfecções. Segundo a literatura (RAMOS et al., 2018; 

CRUZ et al., 2016) as infecções por TTSuV são comuns em suínos saudáveis e 

doentes. De fato, os TTSuVs são considerados agentes não patogênicos por si só. 
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Geralmente estão envolvidos como cofatores em determinadas doenças ou até 

afetando seus resultados, como no caso da coinfecção PCV-2 (RAMOS et al., 2018).  

De acordo com a literatura (KEKARAINEN et al., 2006; ARAMOUNI et al., 

2011; NIETO et al., 2013) a associação entre TTSuVs e a ocorrência de PCV-2-SD 

foram relatadas com resultados controversos. A prevalência de TTSuVk2a e a carga 

viral foram significativamente maiores em porcos afetados por PCV-2-SD do que em 

animais saudáveis. Em estudo recente feito por Lee e colaboradores (2015) as 

espécies TTSuV estavam envolvidas no desenvolvimento de lesões linfoides 

associadas ao PCV-2, afetando o sistema imunológico do hospedeiro. Outros 

estudos não encontraram nenhuma associação entre suínos afetados por PCV-2-SD 

e TTSuVs (TEIXEIRA et al., 2015; VARGAS et al., 2017). Assim, o papel desses 

vírus durante a coinfecção com o PCV-2 e outros patógenos não está totalmente 

elucidado (RAMOS et al., 2018).  

Nesse estudo, o DNA do PCV-2 foi encontrado em todas as vísceras 

estudadas. Para TTSuV1 o rim foi o órgão com maior número de amostras positivas 

e para  TTSuVk2a,  linfonodos e pulmão. Tal distribuição para TTSuV1 e TTSuVk2 

difere do que é encontrado em literatura, com uma distribuição sistêmica de TTSuV 

1 e TTSuVk2 (NIETO et al., 2013). Entretanto essa diferença pode ser explicada 

pelo fato dos animais serem clinicamente saudáveis no momento do abate.  

O principal achado em linfonodos positivos para PCV-2 foi a depleção 

linfocitária e as lesões encontradas nesse órgão se assemelham com as lesões 

descritas por outros autores (OPRESSING et al., 2007; SEGALÉS, 2012; ZANELLA 

et al., 2006; ALLAN & ELLIS, 2000). Ainda não está claro se a redução de linfócitos 

em animais afetados por PMWS é devida à redução da produção na medula óssea, 

redução da proliferação em tecidos linfóides secundários ou aumento da perda de 

linfócitos na medula óssea, sangue periférico ou tecidos linfóides secundários via 

vírus induzida por necrose ou apoptose (OPRESSING et al., 2007). A depleção 

linfocitária pode estar presente em vários graus e difusamente distribuída por todos 

os tecidos linfóides ou restritas a um ou dois linfonodos em suínos individuais 

(OPRESSING et al., 2004). 

Segundo Chianini e colaboradores (2003) essa depleção linfocitária pode ter 

como justificativa a morte por apoptose sendo um processo fundamental na 

regulação das populações de células T e B e também na regulação da infecção viral 

celular.  
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Semelhante ao PCV-2, o TTSuVk2 parece ter um impacto positivo 

significativo na infiltração de macrófagos, participando na indução de lesões linfoides 

semelhantes à PMWS. No entanto, a patogenicidade real de TTSuVk2 requer mais 

elucidação, uma vez que a inoculação de TTSuV2 em leitões SPF não revelou sinais 

clínicos e nenhuma alteração histopatológica de órgãos parenquimatosos (MEI et al., 

2011; LEE et al., 2015). 

No pulmão as lesões características de PCV-2 mais frequentes foram 

pneumonia intersticial, broncopneumonia, edema e infiltrado inflamatório, sendo 

também encontradas por Segalés (2012), Allan & Ellis (2000) e Chianini e 

colaboradores (2003). É importante mencionar que os TTSuVs foram descritos como 

responsáveis pela produção de lesões pulmonares, especificamente pneumonia 

intersticial, tanto como agentes infectantes primários e únicos ou coinfectados com 

outros agentes virais (PCV-2 e PRRSV) (ARAMOUNI et al., 2012). O TTSuVk2 pode 

ser considerado um agente capaz de produzir, isoladamente ou em combinação com 

outros agentes virais, lesões como a pneumonia intersticial, sem necessariamente 

causar sinais clínicos nos animais (ARAMOUNI et al., 2012). 

As lesões renais encontradas são semelhantes às citadas por Segalés 

(2012) que é a nefrite intersticial. Em casos onde temos a síndrome dermatite-

nefropatia por circovírus, o vírus é detectado dentro do infiltrado inflamatório 

intersticial no rim e também nas células tubulares renais (SEGALÉS, 2012).  

Os achados histopatológicos comumente encontrados no rim em casos de 

infecção por TTSuV1 e/ou TTSuVk2 são: a presença de congestão no tubo renal, 

degeneração e/ou necrose ou degeneração e gliose focal nas células epiteliais, 

ocasionando em nefropatia glomerular membranosa (MEI et al., 2011). Neste estudo 

um animal positivo para a infecção por TTSuVk2 apresentou focos de degeneração 

no rim, correlacionando à lesão encontrada com o descrito em literatura.  

As lesões hepáticas encontradas também foram compatíveis com as 

descritas no fígado de suínos infectados: infiltrados inflamatórios e hepatite 

(CHIANINI et al., 2003; OPRESSING et al., 2004). Segundo Mei e colaboradores 

(2011) as lesões encontradas no fígado decorrente da infecção por TTSuVk2 são 

infiltração de células inflamatórias, principalmente nas áreas portais e uma pequena 

quantidade de glóbulos vermelhos nas veias interlobulares. Os resultados 

encontrados por Mei e colaboradores (2011) correspondem aos resultados 

encontrados neste estudo onde os três animais positivos para o TTSuVk2 na 
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detecção molecular apresentaram como alteração histopatológica o infiltrado 

inflamatório.  

A presença de lesões na maioria das vísceras de animais saudáveis na 

inspeção ante morten associadas à detecção desses agentes traz o questionamento 

sobre o real estado de saúde desses animais no momento do abate. Embora a 

infecção por PCV-2 seja endêmica em quase todos os rebanhos de suínos, em geral 

o número de animais clinicamente afetados permanece baixo (MAES, 2012).  

Uma das limitações desse estudo foi a ausência de dados sobre a vacinação 

dos animais para PCV-2. Atualmente quase todos os plantéis suínos brasileiros são 

vacinados contra PCV-2, porém dados indicam que, apesar da vacinação o DNA de 

PCV-2 ainda pode ser detectado (XIAO et al., 2016) e que a vacinação não é 

direcionada para a erradicação da doença, visando apenas a redução dos sinais 

clínicos causados pela infeção pelo PCV-2 (KARUPPANNAN & OPRIESSNIG, 

2017).   

Entretanto, conforme observado, os animais subclínicos apresentaram 

múltiplas alterações histopatológicas e tais alterações resultam em prejuízo 

econômico contínuo nas granjas e na indústria. Dessa forma o monitoramento 

desses agentes é fundamental na tomada de medidas de prevenção e controle.  

Existem poucos dados sobre a circulação do PCV-2 e do TTSuV1 e 

TTSuVk2 no Estado do Espírito Santo, até onde sabemos este foi o segundo estudo 

a avaliar a circulação do PCV-2 no estado e o primeiro a avaliar a presença de 

TTSuV nos animais abatidos no estado. Portanto, visto o potencial produtor do   

estado e a importância da sanidade para o rebanho, os dados obtidos nos dão um 

panorama sobre a circulação desses dois vírus auxiliando no processo de 

monitoramento sanitário do rebanho e na qualidade dos animais abatidos.  
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7 CONCLUSÕES  

A nested PCR e a PCR em tempo real possibilitaram a detecção do genoma 

do PCV-2. 

O DNA do TTSuV1 e TTSuVk2 foi detectado nos animais da mesma 

população evidenciando a circulação dos agentes em animais sem sinais clínicos no 

momento do abate.  

Coinfecções por PCV-2, TTSuV1 e TTSuVk2 foram observadas na maioria 

dos animais desse estudo. 

Os dados obtidos neste estudo mostram que o PCV-2 juntamente com o 

TTSuV1 e TTSuVk2 são agentes onipresentes que circulam em animais 

clinicamente saudáveis, causando lesões histopatológicas, podendo prejudicar o 

potencial zootécnico.  
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